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KORSETS. VÄG. 
MEDITATIONER AV DEN SALIGA ANGELA IFRÅN FOLIGNO, 

· FöDD 1208, DÖD 1309, .MEDLEM AV DEN HELIGE· 
FRANCISCI TREDJE ORDEN.* 

Själens högsta goda är den sanna 
och fullkomliga friden, ty av intet an
nat gott tillfredsställes en förnuftig 
varelse. Fördenskull bcfr all själens 
diktan och traktan gå ut på att för-

: värva den sanna friden inom sig själv . 
Men denna frid kan människan icke 

· äga utan fulikomlig kärlek till sin Ska
pare. Alltså finner mänriiskosjä:len ro 

· i elen fullkomliga Kärleken. Den, som 
längtar efter fullkomlig i:o, han må 

·* -fäin Saliga Angela var en liten en-
, faldig borgarkvinna från Foligno, Då 

hon efter sin mans och sina barns död 
blivit ensam f iivet, gav hon allt sitt , 

J gods till de fattiga och ingick i S :t 
· F:rancisci' Tredje orden. . Under dess 
disciplin levde hon. åte1·stoden av sina · 

· dagar ett stilla och obemärkt liv i bön, . arbete och kärlek. Frukten av hennes 
, tertiarieliv är hennes· Visioner. · Denna 
··bok; vilken har. översatts till många 
. främmande. spi:åk, har varit. en källa' till 
visdom och liv för män såsom S :t Fi
lippo Neri och S:'t Frans av Sales. En 

• av �en francis'kans'ka :mystiska• ·Httera
·tui:ens ädlaste: 'pärlo1·, 'är den ännu i dag 
, en dyrbar skatt för ITtångas hjärtari, I ,. Folignos FranciscuskyrkiJ,, ;vilar Den Sa-

.. Hga/4.�gelas .?��ft ,i ,e11,,y11c1J:ir,rilarll).Or- i, sarkofag. - Overs. anin .. 

fördenskull vinnlägga 6ig om att älska 
Gud av hela sitt hjärta, ty i ett läng
tansfullt hjärta tager Gud sin boning 

· och han allena skänker och fönpår att 
skänka frid... Därför måste den, som 
vill älska Gud fullkomligen, avstå 
ifrån kärleken till varje skapat ting, 
på det att ingen halvhet må stå emel
lan Gud och honom. Nu är det emel
lertid så, att halvheterna äro lika mån
ga som de ting, vilka människan als
kar och kan älska utom Gud. Kort 
sagt: om någon eftertraktar den full-

. komliga friden, så må han avklippa 
· varje yttre kärleksband och icke älska 
någonting anriat än Gitd eller i stället 
för Gud.' Då skall han inom kort nå 
fram tiU- elen saiina, kärleken, vilken 

. i förstone ä1' bitter att : smaka. Men 
. därvid· måste han, vandra Korsets tör -
.. nestig, ty elen allena le�er fram· till elen 
: frid, Vqrom ·här ä1'.fråga. 

Nu spörjer· du törhända. vad som 
menas_ med Korsets väg. och hurule

•
. 
cles den är. beskaffad'. .,:bä v'ilL jag. säga 

. clig.,,-vad som har bli:vjt :uppenbaFp.t:-fQr 
·en .av Hertens·.Heligå. - Denne läng-
tade efter att lära känna och åtei'11pp-



:}::��l�i\ 
t�cka Korsets väg. Och Herreti,.,�i1cf "'l

.,
Jfif icke mätta elen hungrande själen 

visad�. honan;, atJ om han vil��.3��1f :)\,·9-f]J ,likvisst be?,rÖva och .. ängsla krop
clen vagen, sa m,tste han avk:h1tja,. :51g, · ,·:,P,e'J;J;,utan att skanka elen akta och full-
·allt, så c\t,t ·,iitt.,et:J�:Egre t.Y:��t�t'.Jtrit1�;:": ':cI�m)rg;,. sit�:�\Sl'.Dn.?., ' ;Ty' den är ... Jör 
1 emmar,. · o�h , ,g�· .. �1�ken f f�f;fJi:11, ;:11·�r�/ .. 't?�S's'ö:·r�1t1 dåf�,':scii'ii,kke.', 'gty_er en grå
sets fot.' Dtt :vill �ilga, at�lt,d1·-.�ttJ,j_o'rj;;i. (; � rst�fi� fS1� at'CJ�'. t!Q 'cliänmnt, soii:1 'icke 
mec1 111å.ste ha1r f§rlåta all'a1}Lenf,:)�i1\T:,,1·ci\'r�iig:tver. ;1�2/�.'!?.itr::.h�n ·kan.Jörlora 
hade handlat illa etnot honom: Där� · och 11iåste lä:ni11)eri g-ång:··för c!et';'sorn 
efter måste han avstå ifrån kärleken han aldrig i evighet .. ibn niista. För
till alla människor, bå'cle män och kvin� · . denslwll säger vår· 1\/[ästare, Je'sm 
nor, både vänner och fränder, ävet1S'l 1 

· Kristus : >>Samlen eder en sk:itt i him-
ifrån kärleken till sig själv och giva. melen, elit tjuv icke kommer och där 
hela sitt hjärta, utan hågon �onj helst. 'heller inge11ting annat förtär eller för-
halvhet, till Kristus, Den Välsigna- clärvai:»: 
de.*. :Nu �er du,. själ, att Herren yill,. Åstundar du elen skatte11, o själ? � 
att du skaJtl frigöra c:Lig ifrån varje jor- Lämna då clerin,a väi"lc;lens ting och 
disk kärlek och ifrån alla världsliga vandra naken i .. Hans fotspfa, vilken 
bördor, som nedtynga dig. Så beträd naken ville dö för dig på Korset. . Ty 
då Korsets väg och begynn din vand- naken måste du vara, själ, om clu vill 
ring . -vara Jesu Kristi fullkomlige lärjunge . 

Det första du därvidlag har att fö- Du måste ju beständigt kämpa emo� 
retaga dig, det är att skilja dig ifrån . de onda andarna, och cle äro sannerli-
kärleken till de skapade tingen. , Ja, , gen �1akna, ty cle äga intet i världen, 
älska och tjäna Fattigdomen, så myc- s?m de. kunn.a kalla för sitt. Och det 
ket det star i cliti makt. Då följer du s�ge�: Jag dig, att den, som brottas 
Kristi, vår ·allrahögste och oförlikneli-. . paklad� med en naken, han kastas 
ge Mästares, råd, hos vilken du:_icke strax till marken, ty hans motståndare 
skall finna annat än helig fattigdom griper lätt tag. i honom och fäller ho-

. ifrån ha:ris 111o·cletliv i Jungfruns sköte 110111._ Men giv nu också akt på nå-
och allt intill hans död på Korsets g?ntmg artn��' själ.. Det är nödvän-
sta:rn, du må spana därefter aldrig så cltgt, att du ar naken, allclei-:stund du 
noga. 0 trygga, väg, du gena, kyska s�all efterfölja �ch jag� efter din väg-
oth helgade väg, Jesu,. vår Herres, · visare, Jesus Knstus, vilken lopp emot 
egen fattigdom, vilken han vill se .hos · . målet med ,snabba fjät. Därför, om 
vatje fullk01i1lig lätj'unge, ·efter sitt · du verk�igen ".ill följa Herr�n, så kas-
·ord i Evangelium där han säo·er att ta av dig vaqe tyngande börda, som 

- den, som i�ke fö�·sakar al;t v�cl 'han hinc:lrar dig ifrån att ila i hans fot-
äger, hart kan icke vara hans lärjunge . spå� och upphinna honom .. Hör bara 
Och på det att elen vägen icke skall vad S�nct Pe_�rus _s�de till honom: 
förefalla: dig tting, 1ovar han: dig och »?e, vi l�ava overgw1t allt och följt 
sldi.11�er ·dig ock en ·evig lön, därest dig»

_. 
Ra�t hat��la�_e du, l:.tlige Pet-

. cl'tl iakttaget: elen: nämnda fattigdomen. ru
0

s, T,! vilken -�r val den lo:'are, .som 
· Sålunda säger han i Det Helio-a Evan- maste tillryggalagga �n lån� Tägsträc-
ge1iet: >>Saliga äto de frivilli;en fatti- ka på kort tid och icke lättar sig på 
ga; ty ·clerti höter himl'neltiket till». allt han kan undvara, på det att han 

· Vein är nll :så enfaldig och dåtaktig, in� .·ktu1na _ f�rdas_. snabbare och med 
· att han icke för att vinna eir si ovansk- mindre anstrangmng? . 
-·lig skatt·avsäget sig världens förgäng- 0 

D�, själ, h�r en mycket knapp ticl 
'liga rikedomar, vilka 'i sanning förtjä- �a cl�g, och dm r.�sa g�r if_�·å11 jorden 
na att kallas det rätta ai:rnoclet, en1eclan till hunmelen. l\fakta lang 2.r de11 fär-. clen. __ ,Så betä1ik, o själ, vad Kristi fat-
, 

.. , .. . , . . . . . . tigdom är. Om clu 'qlir. fattig fö� hans 
,, .,)' Ji'örf,l)-ttarinnaJ1 frammanar _här .dels . skull; så· vill han gärna vara med dig. 
Jnin,net <1v en av. sina Visioner, dels bil- 0 l · 1.,, 

"aen åv" »den' id.ea.le inino'riterbrodern» , . C.l vein;\:l:,•itan, som göt· dig sällskap 
· d(iv, --s:' 'S':t Franciscus själv. - övers. ·p� väge11, l��,_ti( därför afr dn är fattig? 
;aintil;: · . ,u,. ·· Det· är han, son1 har, med sig .den ·e:v:i-
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ga skatten, 'vilken forslar . till att tnätta 
alla hans följeslagare med oändlig ri
kedom i förklarad härlighet. Så idse 
då, att utan honoin äi· dti tör·st riktigt 
arm.' Hör hans ord :· »·Mig är given all 
makt i himmelen och på jorden». Allt
,så : den, som äger honom, han äger det 
högsta goda i detta livet och i det till
kommande. Ack, Fattigdom, okänd av 
,värld-1,folket. , Du· ,bä,r jnom .. d�g-. my,c-· ;,, 
ken -i ö�borga�Prik�dorti. Likvisst · 'är · 
du icke älskad. Mig ty�kes docl<, att 
den heliga fattigdomen .ät begynnelsen . 
och grunden till allt gott. Och bygger 
du på den grunden ditt hus, o min själ, 
'på skola varken Väder eller Vattuström-
mar bringa ·det på fall och dtt skall ha
"va frid med var man. 
· Men fattigdomen för dig icke till 
fullkomlig frid, försåvitt d'ti icke äger 
någonting anriat därjamte. Näppel i
gen ,skulle du varda emottagen av 
'Gud, i det fall att du vore naken och 
;utblottad på jordiska ägodelar .av alla 
'slag men påklädd · dina lasters · skrud 
och dignande under bördan �V dina 
lekamliga begär. Nej , om du vill ha
va fullkomlig frid, då måste du av� 
lägga varenda en av dina _laster och 
utan återvändo leva med · ·kropp och 
sj äl i skuggan av Kristi Kors, så att 
du icke finner någon tillfredsställelse, 
varken lekamligen eller andligen, utom 
i' det, som för dig är en anledning och 
ett medel till att uppnå en fullkömlig 
förening med Herren, Den Välsig-
11ade. Då han vandrade Korsets väg, 
ville han icke företaga sig någonting, 
som icke var hans Fad_er behagligt. 

':I' Det ådagalade han klarligen i .,sitt li-
dandes sista stunder. Ty då han för
utsåg allt vad han må_ste lida, skakade 
han · av sig köttsligheten och sad.e så, 
son� det är skrivet : »Min Fader, om 
det är möjligt så, gånge dessa kval 
och detta lidande ifrån ri1ig. Ske dock 
icl�e min vi.I ja _utan din» . ' Gör nu .ock-
så du på samma sätt, o själ. Avläg'sna 
ifrån dig all köttslig egenvilja och allt 
,hjärtats trots och' följ allenast din 
Herres vilja, .även cim den förefaller 
dig sträng och mödosc1m . att vtfora: 
Du skall då ,skåda det" stora uridret, o 
niin ijä( att Korset kon;inier : dig att 
levä utan koi·s. Ty tager . du ået på 
dig fullkomlig:en, för visso vinner dii 

· · . ,  ' - f J ·-1 l ·, 
då &n :.funko1111!_ga fridel\ T ,s.a1wi�J 
stund _overensstarrirner naml1ge�1 ,: 4ti� 
vilja .�n�d De1,1 Hög�!es vilja, o�h .fl.!tF kors al' icke langre nagot kors for dig, 
då det är behagligt för Gud, att det 1fa'
res. Du är då ,så nöjd, att ingen sorg 
och ingen smärta äro sorg och smärta 
för dig.* Men går du bort ifrån din 
Skapares väg och skiljer din vilja ifrån 
hans .,�,ilja, qå -förestår dig .; myckt.,m. 
stficr' -' ·.. ' · · ,. · · · ' · '  c, 

· Vinnlägg. dig alltså, själ, om att bä-
. 

( 
i 

'rä ditt Kors, vilket skänker dig över-
gående möda och evig vila, föga strid 
och fullkomlig frid, kort bedr,Övflse 
och ändlös glädje, ringa smärta 9·S:h 
översvinnelig lycka. Red dig en J:>*�4 
på :f\:orset. Du ser, att det ,ägnar, ;sjg 
väl därtill. Då skall ock du kt1nna 
sjunga Herranom en sång med, , d.,�t 
Guds Helgon, som hade vandrat Kor,.· 
sets väg -� . fullkomlighet och dock , J!k 
·brast : »Lovad vare du, min · älskadµ 
Herre och. Gud. På ditt Km;s har js(g 
bäddat mitt läger. Mot de�s. hu;vttd
gärd nedlutar jag mig i mitt armo,c)·; 
och på dess stam vilar jag i ro trot� 
smärta och sorg». En v;,icker ,v.isa .. 
Dock sjunger henne ingen annar me4 
glatt och oskrymtat hjärta än de11, 
som genom Korset har . .  häri förts ti);I 
säng och i döden på dess stam har mqtt 
den omätli�a kärleken hos Gud. 

Alltså, s1äl .  Vill du äga frid på jon ·  

* Ar 1224 kom S :t FranciscU:s . till 
borgen Montefeltro, varest mycket :fofä 
var församlat med anledning av att !'.Il 
ung väpnare hade blivit slagen till riddare. Brinnande i anden steg han ut. p;i 
ett murutsprång, varifrån han höll ' e\l 
betraktelse över Helgonens hjältemod 
och martyrium. Han påkallade sin:i 
åhörares uppmärksamhet genom . a:lit 
först uppstämma en visa:  : ,  -, . ,,Så stor är den fröjd jag bidar uppå, ,; 
att alla mina sorger mig tyck�s blqt� 

sma . .  o)) 

Gripen. av . denna botp�·edikan n�it{J 
festglädjen, skänkte en av de :n,ärv:arli:112 
de äclilingarna åt S :t Franciscus berget 
La. Verna. Där redde denne åt sig ett 
läger i en öppen · klyfta och undfick. i sept. samma år. de heliga stigmaterll;!l, 
Tydligen är det just denna vi.sa, 'so'!):\: 
Den Saliga Angela åsyftar. Måhändå 
har hon i _meditationens ,fortsättnirigf 
uppU)cknat dess eft�rföljande . str.ofer: Se nästa stycke ! - Overs. anm, 



den och gå ifrån smärta ocl� sorg , tiH 
himm�lsk och evinnerlig frid, bestig 
då Korset så, som jag nu har sagt dig. 
Give . G1ic;l, att Herren, .Den Förkh
·rade,� · vi_lken . genom sitt Kors. ville 
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återlösa dig så dyrt, .måtte låta dig 
välja och följ a den väg, · s01n förlänar 
dig frid, och ro i detta livet och i det 
tillkommande. Amen. , 
(Svensk tolkning av L i s a  L u ;1 cl h c) 

S A N C T F R 'A N C l S C U S O C H D .ET 

S O C I A L A 

Franciscusgestaltery.s betydelse för 
det sociala liv�t har varit utomordent
ligt och även i våra moderna förhållan
den kan den tjäna som ett föredöme. 
Den sociala miljö, i vilken Franciscus 
uppträdde, har mycket gemensamt med 
vår tid. Visserligen, säger den fram
stående Francis�uskänrrnren dr Fiden� 

· tiU:s van den Borne (i ett nyligen ut
kommet arbete »De H: •Franciscus van 
Assisi en de Nli11derbroedersorde>>, 
Weert, 1926) existerade. icke på hans 
tid en »socia1>� fråga, åtminstone ej un-

. der detta officiella namn, men. i verk
ligheten förefunnos dock många miss
förhållanden. Det livliga handel:mtby
tet, som skapade välmakt och gynnade 
anhopningen av rikedomar, framkalla
de .även ett allmänt jäktande efter be
kvämlighet och lyx, för vilka det and
liga livets värden . måste vika. 

S :t Franciscus' · sociala jnflytande var 
dels omedelbart, dels medelbart ; ome
delbart syftade det tiH en förbättring 
av de osunda ·förhållandena, medel
bart skapade det �11 �nnan · mentalitet 
- och detta medelbara inflytande var 
helt visst av större betydelse för sam

'hället än det omedelbara. 'Det låg i 
feodalväsendets natur, att de undre 
klasserna skulle behärskas av de övre'. 
Denna sqcial1Jolitiska inrättning måste 
anses ha varit av välgörande art så 
läuge , folket behövde de höga, he1°rar
nas beskydd, och så länge det ur� 
sprungliga beroendet varade. ]�1en -'-c:-: 

skriver dr Hilarius Felden i sin bok 
»Die Icfeale d�s hl. Francis�us · von 
Assisi : (Paderborn 1923) - nät for
hållandena i st,äderna ändrades ·genotn 
penriingtillflödet,. började de lägre 

LI  V E T. 

klasserna sträva . e fter fri� och själv
ständighet . »Minores», cl .  v .. s. arbe
tarklassen och . småhandeln, . inledde 
striden om likaberättigand·e .och andel 
i makten med »majo1:es», den härskan
de klassen, storhandeln, riddarna och 
adeln . .  

Under denna årslånga kamp mellan 
de båda grupperna · kom det . ofta till 
blodigt brödrakrig. I Assisi nådde 
denna kamp höjdpunkten i början · av 
13 :de århundradet i Franciscus' ung· 
dom och under de första åren efter 
hans omvändelse. Äntligen efter mån
ga svårigheter ingicks, den 9 novem
ber 1210, det berömda föredrag mel� 
Ian majores och minores i Assisi, var� 
.igenom adeln . tillerkände ·de . senare 
fullständig likställighet i · allt, som var 
nödvändigt för stadens ära, framgång· 
och utveckling. 

Utan tvivel hade Franciscus i hög 
grad bidragit till demokratins seger. 
Sedan 1 198 hade han understött mino
res' sak. 1Själv blev han j11  tillfånga" 
tagen i striden vid Perugia, då Assisis 
minores dukade under för denna stad 
och dess bundsförvanter, majores i As0 

sisi. För minores hyste och visade han 
en sådan förkärlek, att han åt sina 

· ord�nsbröder gav namnet »rFratres nii= 
nores» eller minoriter. Dagligen inc 

bjödo,han ocl1 hans bröder hög och låg 
till. försoning, ' och. ofta ljöd i hemstac 

elens ,kyrka maningen till . fred. Den 
atmos!är, som möjliggjorde 1210 å,rs 
»magnacharta» . för Assisis folk, hade 
han . skapat. . På många ställen · se vi 
B.ranciscns uppträda som fridstiftare 
på det politiska sociala området, i Arez
zo, Perugia1 'Bologna · · och annorstä-
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des, ständigt arbetat han för att åvä
gabr'iriga fr.ec1' rnellari riddarna: och fol'
ket. 

Men ännu md·a gjorde Franciscus . 
Han -ville upprycka det onda med ro
ten . Denna; säger dr Felden, låg där
uti, att vasallen måste avlägga hyll-
ningsecl till elen länsherre, på vars om· 
Tåde han levde. Genom denrta ed var 
han förpliktad att på anfordran grip:1 
till vapen för sin herre. Vapenbär:1.11-
clet äggade de stora herrarnas benä- · 
genhet för anfallskrig och' de . under
ordnades rovlystnad. Franciscus för
svagade det feodala systemet · j ust pi 
denna punkt genom att bland ordern;
Teglerna upptaga förbudet attbära va
pen . Den socialpolitiska och kyrkopo
litiska bärvidden· av detta steg v.a: 
oöverskåc!,lig . Han träffade i hjärtat , 
det feodala systemet, som i •  synnerhet 
stödde sig på de underonli1acles vaper._� 
plikt . Därför förstår man, att de 
mäktige motsatte sig denna orden; 

Änmt tydligare framträder Ftancis
cus' ldarsy11thet, om man tänker på den 
strid, som då pågick mellaii guelfer 
och ghibelliner . Det kejserliga partiet, 
ghibellinerna, hade sitt f örnänista stöd 
i adeln, det påvliga partiet äter, guel
ferna, i folket. När 1111 borgarna mass
vis inträdde i denna orden, blev ghi
bellinerna och därmed · kejsar Fredrik 

· II :s, mot kyrkan fientlig� makt, myc
ket försvagad. Vi skola icke här ingå 
på Franciscus' storartade skapelse, 
-0ch ej, heller på det omedelbara, soci;i
la arbete, hans söner och döttrar ut
fört under tidernas lopp. Så mycket 
är · dock säkert : Franciscus fullborda
de med framgång sitt företag, att in
leda en genomgripande social omda-

ning .utan att på något sätt stöta fre
den. Ja:, 'vi 1nåste ined Felden 1 erkän
na : »dass sein Friedenswerk · eine 1111 -

gemein segensreiche: Sozialrdorm an
bahnte und seine Sozialreform ein 
Frieclenswerk erster Grösse becleute� 
te». 

Han var en social reformator, var:; 
like världen ej skådat sedan Kristi tin. 

1 Det medgiva alla, katoliker och icke 
· katoliker .

. 
Han v&r dock varken socia 

list eller revolutionär. Visserligen upp
trädde han 1i1ed hänförelse för det för-. 
tryckta folket, men samtidigt motarbe
tade han njutnings- och härsklystnac 
den hos •  detta sai.nma folk, genom • att 
uppställa idealen; fattigdom, enkelhet 
och broderskap. Ärligt och oskrymtat 
älskade han även de rika och adeln. 
Hari hetsade ej upp folket ·mot de be'

sittande och härskande, haq predikade 
icke omstörtanclet av den I bestående 
såmhällsorclniii.gen. Han å1·acle alla 
förmän och förkastade ej makt och 
myndighet. Hans mål var att till var
andra närma hög: och låg, tjänare och 
herre. Han var en fredens ·apostel pZ, 
det sociala området. · · 

Såsom då han : diktade �n ny vers i 
solhymnen för att försona biskopeil 
och borgmästaren i Assisi med vai·
andra, så · var hela hans verksamhet 
en fredssång för det sociala livet, ei: 
oavbruten påminnelse 0111 vai: för mär,.� 
niskorna elen sanna friden finnes : 

Lovad vare du, Herre, för den.1 v ilka 
förlåta av kärlek till dig sin nästå, 
för dem s0111 äro bedrövade och kran
ka. Saliga äro de, vilka framfräcla i 
friden, ty av dig, Allrahögste, skall · åt 
cl em räckas härliglietens krona. 

J o h. ,. a n G i j s e 1 .  
:__._;;_·�-�. � ,,.�.;,,-=-:.,J..L 
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T, l L  L 3 0 - 0 Å R S M I N N E :·r. 

I Ai.1gt1st Strindbergs drama Kris- icke muta sig och såldes icke heller. 
t.i11a är elen ryktbara · drottningen på Det är några drag från skildii tid�r 
det hela taget allt annat än sympatiskt ur Kristinas levnad som kunna belys; 
skildrad. Först i sluts.cenen med Axel detta jag här skall försökä giva då vi 
Oxenstierna faller det ett skimmer av minnas trehundraårsdagen av hennes· 
:storh�t över gestalte,n. födelse elen 8 december 1626. 
, Qxenstierna har på ttJipclr;i.g av rå- , Vid elen tidpunkt (oktober 165 1 )  

det och stänclerna frågat drottningen . då drottningen först_a gången inför rå� 
htt'ruvida ryktet · det meddelade sin 
oi-r.i.' att hon anta- önskan att öve1< 
- 1 1  I ' .  , , 

git den katolska Hytta honan på 
� � � �  � �� �  1 : ,:  · : . .. pmgen overens- hon icke .ha h;i.ft 
st'ä111mande. någon lutning åt 
'
1 'o�·ottningen har katolicismen . >>Jag 
få/klarat, att hon gillar icke», skrev 
,e:i 'ä'nclfat sin tros- hon till biskop 
Helcällnelse, var- Godeau, som sä11t 
· �fte{· O'xenstlerna henne . i1ågra av 
'.iW?rister :· »Gud i sina tal med de1:i 
'hiti.1n.1elen vare lo- förhoppningen ah . 
:Jti·�t»:. · Kristina hon med tideq 
';iihder sig häftigt skulle 01i1fatta 
'tiiot i-ikskanslärn elen katolska tron, 
med orden : »man »att ni önskar 
·vet aldrig · var och väntar något 
1 1  , ._ , ; ' . man sluta,r», var- som icke kan 
-J�å. denne genrnä- ske>> ,  men när 
1�'1'. : »Skulle det hon senare koni-
t�rn möjligt a�t mit närmare och . 
Gttstav Adolfs lärt sig älska den 
dotter . . .  avfölle Drottning Ifristina. kyrka_Godeau till-
'fi:å.ri. sina · fäders · hörde hade h011 
1\b?>; Nu kan drotttiingen svara : ger\ast klart för sig, att offret av kro� 
?>D,et är mycket möjligt att hon åter- nan vai· oundvikligt. Hon hade först 
·ginge· tim sina faders tro, till Erik tär1kt sig att hon samtidigt kunde bä" 
Heligs, . Engelbrekts, Stures och de ra kronan och vara kafolik, att det 
första· Vasarnas tro - från' vilken skulle tillåtas henne, att i hemlighet 
I ären avfällingar» . Oxenstiermi ,sä- bekänna den katolska läran under det 
ger sig på sina knän vilja bedja drott- att hon offentligen gällde som Juthe-
ningen att detta aldrig måtte ske, men ., ran . 
hon svarar : »Nej, bed icke ! Ty �1iin ' . Sd.dan denna fråga, som hon under
tro låter icke muta sig - och säljs · 'st�llde den kyrkliga myndigheten, be
icke heller !» · ;; . \ svarats nekande, sade hon helt enkelt : 

Hur pass historiskt t.rov'ii.1;dig
. . »Då!' 1jiåste jag avstå från kronan» . 

Strindbergs Kristina för öv(igt Jl}å ; I ·sit(f;ragment till självbiografi skrev 
Vara Vill jag lämna därhän, men· hä'r , hon. I sedermera härom Vändande sig 
har skalden dock givit en bikt .a:v/d!::n i" · . till cleii Allsmäktige : »Och enär jag 
verkliga drottningen . Att Kristina·'.. .. en4�st är till genom Din godhet, hem
hade många mindre sympatisl�ä,' dr,ag \ · '. l:J�r;' jag Dig min vördnadsfulla tack
är ju otvivelaktigt, men en förtjä:n�t) s,aii1het för att Du gav mig styrka att 
hade horu säkerligen. Hennes tro lät göra detta stora offer». 



Den 6 juni 1654 skedde det högtid
liga föredragandet av avsägelseakten 
inför riksrådet. Kl. 7 på morgonen 
började akten för att sluta först mel
lan kl. 4 och 5 på eftermiddagen med 
den nye koruungens kröning. Sedan 
Kristina kort därefter lämnat Sverige 
avlade hon sin katolska trosbekännel
S'e i Bryssel den 24 december samma 
år. 'J:'ills vidare var det av vikt att 
saken förblev okänd varför den offi
ciella upptagningen i kyrkan skedde 
först det följande året den tredje no
vember i Innsbruck. Nu återstod, att 
formligen delgiva vad som skett . åt 
Sveriges konung på vilken det förnäm
ligast berodde att göra hennes fram
tid sorgfri eller icke. Till Karl Gus
tav skrev hon sålunda : »Mons,ieur 
mon Frere, jag anlände lyckligt till 
denna stad, där jag möttes av tillstånd 
och befallning från hans helighet att 
förklara mig för vad jag länge varit. 
Jag skattar mig lycklig i att lyda ho
nom och föredrar denna ära framför 
den att regera över de mäktiga stater 
som nu äro edra. Ni borde älska den
na handling, ehuru ni kanske a111ser, 
att jag valt illa, ty den är ju i hög 
grad fördelaktig för er och den har 
varken ändrat den kärlek jag är skyl
dig Sverige .eller den tillgivenhet jag 
hyser för er, utan . jag förblir alltid 
Kristina.» · ·  

Bland de svenskar, som Kristina ha
de  i sin tjänst i Rom intog hennes sek
reterare, · Daviclsson, en framstående 
plats. Denne man skickades till Sve
rige av drottningen för att på ort och 
ställe upptaga hennes inkomster . Hans 
katolska trosbekärunelse hade ställt svå
righeter för uppdraget, så vida han 
icke gick ed på att han icke var kato
lik. När Kristina förnam detta skrev 
hon till sin sekreterare : »Jag anser er 
så föga duglig till martyr att jag skulle 
råda er att icke utsätta er för faran 
att rädda livet genom en feghet. · Låt 
icke skrämma er av konungens av Sve
rige hotelser. Handla utan att träffa 
honom och kom åter till mig . . . men 
kom utan att ha gjort någonting lågt 
eller fegt och för med er bevis att ni 
levat som en sann katolik». 

När Kristina för första gången ef
ter sin tronavsägelse besökte Sverige, 
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sökte hon först förgäves att i slottet 
där hon bodde få hålla offentlig ka
tolsk gudstjänst. Ej heller tilläts hon 
att liksom härvarande främmande mi
nistrar av katolsk trosbekännelse få 
hålla den inom slutna dörrar. Förgä7 
ves åiberopade hon sig på denna rätt 
vid samtal med till henne uppkallade 
ombud för prästerskapet. Hon måste 
a!Ltså efter två veckor stänga sitt ka
pell och bortskicka sin präst varefter 
hon bevistade mässan hos franska ko
nungens sändebud i dennes privatka
pell. Prästerskapet försökte nu gå 
ännu längre. Sedan drottningen tvun
gits stänga sitt kapell förfrågade sig 
ett av dess utskott hos regeringen om 
de borde erbjuda sig att hos drottnin
gen göra predikotjänst. Rådet farun 
emellertid detta mindre grannlaga och 
rådde ståndet att låta. drottningen vara 
i fred för sådana tjänster. Att Kristi
na under dylika förhållanden ej blev 
synnerligen :vänligt stämd mot hög
vördiga prästerskapet är ju tydligt, 
och när vid · ett möte med elen åldrige 
biskop Lendus denne yttrade, att på
ven sökte att fördärva dem till kropp 
och själ. tog vasalynnet överhand och 
förgrymmad genmälde drottningen : 
»Jag kä111ner påven bättre än I. F{an 
skul'.e icke vilja giva för alla edra 
själar fyra ·daler». 

Drottningen begärde ännu en gång 
senare, år · 1664, . fri religionsövning i 
Sverige, dit hon tillkännagav sig vilja 
återvända. Stänclernas sekreta utskott 
förklarade i samråd med regerinigen 
att i betraktande av den »fara · och 
olycka den katolska religionens övning 
alltid haver Sverige tillskyndat» kunde 
fri religionsövning varken beviljas för 
drottningens person eller för hennes 
tjänare. Vidare förklarades att hon 
inom landet endast finge omgiva sig 
med personer av luthersk trosbekän
nelse och att hon icke utan särskilt 
tillstånd finge besöka den ort där ko
nungen vistades eller där riksdag hölls. 
Trots allt detta anlände Kristina till 
Sverige den 16 maj 1667 och blev av 
konungens representanter mottagen i 
Hä'.singborg med all den heder som 
henne tillkom. Men redan i Jönköping 
dit hon eskorterades av Pontus de la 
Gardie och ett lysande följe erhöll hon 



regeringen� order att ingen katolsk 
präst fick åtfölja henne och att hen
hes hovkaplan skulle· lämna landet . 
När drottningen, så artigt som det var 
de la Gardie möjligt, underrättades 
liärom påstås hon· ha utropat : »Om 
kungen icke vill taga emot prästen, 
skall han icke heller taga emot Kristi
na». Då hon hotade att genast lämna 
landet, beslöt de la Garclie, för att und
vika skandal, meddela sig med för
myndarreger1ngen för att erhålla vida
re instruktioner . Härigenom lyckades 
han förmå drottningen att uppskjuta 
sin avresa. Även från Kristina med.
förde de la Gardies kurir ett brev till 
den unge konungen i vilket hon för
klarade, att därest fri religionsövning 
nekades henne, hon genon1 att väncl'a 
åter samma väg hon kommit ville visa 
att hon ej för någon världslig fördel 
eller vinning lät fråntaga sig rätten att 
utöva sin religion. Under avvaktan 
på regeringens _ svar, lät . drottningen 
sin: hovkaplan kvarsta1ina och firade 
dagligen den heliga mässan. Efter ett 
par dagar avreste hon tilt Norrköping 
ooh då hon där möttes av regeringens 
svar, som innehöll upprepad order till 
de la Gardie att tillämpa myndighe
ternas beslut, beslöt hon •sig genast 
för att lämna sitt fädernesland . Hon 
hade så brått att lämna sitt land där 
hon rönt ett så ogästvänligt bemötande 
att hennes enda eftergift for hoveti
kettens fordringar bestod däri, att hon 
tillät de la Gardie att eskortera henne 
till gränsen. 

\ l � • 
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Till Hälsingborg: a{1lände hon den 
4 juni, och där lä.t hon, för att trotsa 
förmyndarregeringens befallning, än 
en gång läsa mässan: för att clärefte1: 
samma morgon för alltid lämna Sve
rige. 

Att Kristina ej var någon anhängare 
till statens förföljelse i religiöst av
seende, utan att hon stod före sin tid 
i vidhjärtad tolerans samtidigt mm 
hon var en .trogen anhängare till den . 
katolska tron »för vilken», som hon 
skrev, »jag är färdig att offra varje 
bloclsdroppe i mina ådror och tusen liv 
0111 jag hade dem», visar slutligen det 
brev hon med anledning av de dåva
rande religionsforföljelserna .i Frartk
t;ike skrev till en gamn1al vän: år 1685 .. 
Där heter det bl. a. : »Efter rii öns
kar höra min mening' om det föregiv
na utrotanclet av kätteriet i Frankrike, 
skall jag med förtjusni1ig säga er elen; 
och som jag kan förs,äkra, att jag 
varken fri.1ktar eller smickrar någon 
mäimiska, skall jag öppet tillstå för 
·er, att jag just ihte är övertygad om 
elen stora avsiktens framgång, ej hel
ler i stånd att fröjda mig Över den så
som varande någonting för vår heliga 
religion fördelaktigt . . . Jag bekla
gar dessa olyckliga, som blivit förda i 
villfarelse, men de syrias mig mera vär
da medlidande än hat och jag tilläg
ger, att jag icke för allt i vädden ville 
dela deras villfarelser ej heller föror
saka deras olycka». 

E. ,iV-111. 
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V. DEN . NYTEOLOGISKA KR ISTUiSBILDEN .
. 

MODELL 1910 . 

· Vår tcoiogiska Örebrovandring nal:
ka s, sitt slut.. Vi .ha sammanträffat 
i1.ed kyrkoledare, sonJJ anse det omöj
ligt · för människan �tt finna den ab
;mluta sanningen, som va,rken vilja ha 
några fasta oföränderliga ,trosläror 
eller . en verkligt auktoritativ bibel. 
Var finna de .då sitt stöd i en tillvaro 
där allting .flyter ? Kanhända i Kris
tusbilden ? Vi ha redan hört, att Kris
tus .fick stå kvar som auktoritet t. o. 
111. för den auktoritetsstormancle rek� 
tor, Wickbom (VI . 25 ) .  »Frågan om 
Kristus» behandlades också på Öre
bromötet 1910 som särskilt diskus� 
?ionsämne med inledningsföredrag av 
professorn N. J. Göransson, Uppsala 
och garnska många diskussionsinlägg, 

Här finna vi måhända den fastai 
punkt i Örebrobekännelsen, som vi så 
länge sökt. Med tillfredsställelse no
tera vi att Göransson tager bestämt 
avstånd från Viktor Rydberg och den
nes liberala samtids uppfattnirng av 
bibelns lära om Kristus, som förme
nade att det var .»kyrkomötena, som 
formulerat kristologien och treenig
lrntsläran», vilka »skapat svårigheter, 
ha.» -för de modernistiskt sinnade. · · .  I 
motsats härtill påpekar den tmge Upp
salateologen med -berömvärd kraft och 
klarhet, att »kyrkans .dogmer · veddi
gen, i ,  det stora hela äg<!, ·sitt . un:clerlag 
i de bibliska', skrif terp.as kristologiska 
1.1tsagoq (VII, - :l2)i, ; , Göransson ,niecl-

giver, att >>Oln man byggBr på dp 11:)':
testa.inentfiga skrifternas kristologis:
ka formler såso1n på den sista grun
den, så /w,1nmer ·JWl'li alltid f Örr e/lcr 
sena:re, p·m man är konselivent, till:
balw till ortodo.v·iens kristologi (kurs, 
av artikelförfatt3Jfen) . · 

Härmed skulle man ju tycka, att 
hela frågan kunde anses löst. Men 
något sådant skulle elen destruktiva 
modernismen aldrig vilja gå med på. 
»Den moderna människan måste -
om man får tro ,Göransson - varq 
otillfredsställd» med läran om Kristi 
gudom, som både Bibeln och · Kyrkary 
förkunna. Hon måste taga avstånd 
från hela den hävdvunna kristologin 
>>emedan dess åskådningssätt hör hem� 
ma i en anna.111 tid» (VII . .  12) . Ha�· 
då människosläktet förändrat sig så 
radikailt på sista tiden, att inga gamla 
_stöd längre hålla ? För andra som iclce 
invigts i teologins mysterier i det nu
tida Uppsala förefaller det som om 
människonaturen liksom också det 
mänskliga livet är sig tämligen lik ge;. 
-110111 tiderna. En av .Örebromötets 
ledare doktor Fries för)da:racle också, 
<j.tt nya testamentets uppkomst inga� 
-lunda »tillhör . en kulturellt svag utan 
stark period ,i vär-1dshistorien» (Il. 
JO) . Enligt . s,1111rne sagesman äro de 
helig;:i. skrifternil, författade under 
»egenartade forhåi\3!1,1,d�n, .vilka ald
rig mer_ .åter¼rnlilmtJ�g31c\sµppenb3:r�k 



sens IJj�toria:>> (II. 9) , aHtså också un
der efi I religiöst sett .stark tid. · Vad 
har då hänt, som gör den urkyrkliga 
och bibliska kristologin oantaglig för 
nutidsmänniskan, vilka genomgripan
de förändringair ha då ägt rum i .mäti
nisl�onaturen på'. de s,ista 'åren, för at,t 
- .vi citera här, kyrkoherde H. E: 
Ha:llberg, Stockholm - »de kyrkligt 
traditionella tankeformer, vari vi hit
ti,lls fattat och framställt och fortfa
rande i allmänhet fatta och framställa 
innebörden i Kristi person, icke» läng
re skulle »väl motsvara det nutida 
:sättet att tänka och därför kräva om
justering» (VII. 33) ? Här stå vi und
rande och spörjande. Man kunde 
svara . Det är modernisternas filosofi, 
öOm ändrat tänkesättet hos anhängar
na av deras teorier. De tro icke på 
några absoluta sanningar, icke på 
några oföränderliga trosläror - här
med faHer naturligtvi,s också tron på 
Kristi gudom. Kanhända är de{ så 
de mena. Vi fråga då vidare, 1 )  om 
,denna; förändring kulturellt och reli
giöst sett betecknar ett steg framåt 
eller ett steg tillbaka, 2) om moder-
11isterna icke räkna den betydande del 
av mänskligheten som icke omfatta 
deras upplösningsfilosofi föt >>nutids
!nänniskot». 

Men nu v;ilja vi närmare skärskåda 
den Kristusbild, som konstruerades i 
Örebro år 1910 . .. Vi ha rätt att gå tiH 
detta studium med glada förvänthin
gar. Ha vi inte hört professor Pfan
nenstilll under diskussionen .om Kyrk-
1iga reformationers betingelser vittna : 
»Vi ha upplevt Jesu historiska person 
på ett sätt som ingen föregående tid 
inom kristenheten» (VI. 36) ! ! ? Ha 
vi inte hört kyrkoherde Fr. Tivell, 
.Älvkarleby sammanfatta sina intryck 
av mötets kristologiska debatt på föl� 
j ande barnsligt älskliga sätt : »Alla 
hade ju enats om att söka framställa 
Jesus Kristus så stor s.0111 möjligt för 
människorna» (VII. 59) . 

Vid närmare undersökning kunna 
vi icke låta bli att förvåna oss över 
allt detta bekännelsejubel. För det 
första förefaller örebromännens Kris
tusbild betydligt ,otydlig och oklar. 
·Rektor ' N. · Beskow:, Djursholm för
:klarar i . sitt diskussiousinlägg : ·»Den 
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.· gamla dogmatikens 
. 
Ki;istus med de 

båda uaturerna, var overklig, oåtkom
lig» (VII. 36) .  Den förefaller i varje 
fall betydligt mera .verklig och lättåt
komlig än den Kris'tusbil'd, som teck
uas i professor Göranssons ovan om
nämndainledningsföredrag. Vi ha re
dan hört alla de svårigheter, som dok
tor S. A. Fries funnit i skriftens rät
ta tolkning. De voro både många och 
stora (Credo 1926 s. 263) .  Till alla 
de andra lägger Göransson ytterlig<J,re 
en. Han finner i Bibeln »färgläg
gande tänkesätt, som varit gängse i 
tiden och som skriftställarna därför 
ej kunnat göra sig oberoende av» 
(VII. 8) . Såilunda menar han också, 
att evangeliernas Kristusbild - do
centen Lindblom, Uppsala, talar t. o. 
m. om »de bibliska Kristusgestalterna» 
(VII. 3 1 )  - är färglagd av åtskilliga 
förvillande tidsströmningar. Särskilt 
nämner han som dylika grumlande 
källor gamla: testamentet, den s. k. 
apokalyptiska litteraturen och den 
alexandrinska spekulationen (VII. 
14) . Dessa skola ha innehåll'it ele
ment, som inf�ö,to i apostlarnas och 
urkyrkans föreställning om Kristus 
och sålunda skapade Bibelns. och Kyr
kans falska Kristusbild. Göransson 
citerar en konservativ teolog vid namn 
Mar.tin Kähler, som avråder från »att 
forska efter den 'historiske' Jesus, ty 
honom kunna vi aldrig lära känna» 
(VII. 1 3 )  ! Vidare anför han också 
den store bibelstormaren W ellhausen, 
som säger, att ,<le »verkligt historisl<:a» 
dragen hos Frälsaren äro »av så frag
mentarisk art, att vi på dem just 
ingenting kunna bygga» (VII. 18) .  
Här ha vi  så,1unda den Kristusbild, 
som rektor Beskow rekommenderar 
s�m en välgörande kontrast till den 
gamla dogmatikens »overkliga och 
otillgängliga» bild av Frälsaren. 

Det är för det andra en rekordmäs
sig osanning, att alla Örebromännen 
sökt »framställa K1'istus så stor som 
möjligt för människorna». Tvärtom ! · 
Den storhet som de i sina. anföranden 
allra mest sökt förminska är Kristus. 
Här hjälpa inga skonsamma uttryck, 
inga försiktiga formuleringar, inga 
salvelsefulla utgjutelser. Med stor tyd" 
lighet märker man att detta kyr�o· 



mötes majoritet förkastat läran om 
Kristi gudom. Göransson klagar 
över, att nya testamentet »t. o. m. ho
tar ' den monoteistiska grunduppfatt
ningen genom' att, såsom på några 
ställen förekommer, göra Jesus till 
Gud» (VII. 17) .  Beskow beskärmar 
sig över »den populära fromheten>> 
som satt »Kristus i Faderns ställe» 
(VII. 37) . Hallen gillar ej den »Je
sus, som genom onaturlig j ungfrufö
delse avbryter kontakten med den 
'arvsynds'-belastade mänskligheten» 
(VII. 60) . »Många kristologiska epi
tet», som användas i nya testamentet, 
»äro oss nu - enligt Göransson -
om vi se på enskildheterna och den 
litterära räckvidden främmande. Men 
såsom betecknande skriftens andeme
ning i dåtidens uttryckssätt äro de av 
stort varde» (VII. 24) . För Beskow 
blir Kristus »gudomlig emedan han är 
människan, icke - såsom för den 
gamla dogmatiken - ehuru han är en 
människa» (VII. 38, kursiveringar
na av B . )  ! ! ! För Halllberg är Kristi 
gudom »det gudomliga i mänsklig 
form och hans mandom är det gudom
liga i mänsklig upphöjdhet» (VII. 
35) ! ! · Dylika lika välljudande som 
meningslösa fraser finns det gott om 
i Örebromötets förhandlingar. Det 
långa talets korta mening är alltid 
densamma : Kristus är icke Gud, blott 
en enastående människa. 
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Göranssons försök att rekonstruera 
den sålunda utsuddade och förmins
kade Kristusbilden kunna endast be
kräfta våra föregående intryck. Han 
framlägger sin bevisföring med ord, 
som förefalla mer än lovligt hypote
tiska, då det gäller att lägga en fast 
religiös grund : »detta kan tillämpas», 
»det är icke troligt», »derf' S0111 1 står 
mottagande - - - anar» :(VH. ' 19; · . 
20) .  Själve Pfannenstia (:erlfahner, 
att »ingen kan bygga sin trc(på �n av, 
historisk kritik upplöst fracUt\Qtl · onf . · 
Jesus. Icke ens på det relathii sak; ; :  
raste i evangelium : Jesu inr\::: Jiv>$ - ·· 
(VII. 61 ) .  Men det är just petta 
Göransson söker · göra. Han framhål
ler, att »Jesus själv givit anledning 
till lärjungarnas vittnesbörd» (VII.  
!9) .  Geriom den myndighet som Je
sus ägd'e gav hari anledning · titr, att 

»den kristna, tr01). hc1.de ·,ha,n�' .  per.son: 
ti!L föremål» .  Men deil.na myndigl;l<;!t 
»med dess historiska , konsekvenser 
hade ej varit möjlig,' om · den i�l�e 
inneburit dels en sammanfattning :av 
allt, som den andlig<1, utvecklingeµ dit::.. 
tills ,presterat, dels också framträtt 
som en högsta fördjupning av alla 
etiska krav, som förmå motivera ett 
människohjärta» . Här ställer man sig 
frågande och tänker på andra stora 
religionsstiftare, en Zaratustra, - en 
Budda, en Mohammed, vilka också 
uppträdde . med en myndighet, som 
hade betydande historiska konsekven
ser utan att man på dem kan till
lämpa Göranssons blott alltför djup
sinnig,a slutsatser. l de handlingar 
som Jesus utför i evangelierna finner 
G. »en etisk halt, som lärjungarna 
själva icke på långt när uppnått eller 
ens förmådde utan inre frestelse upp
skatta». Vad åsyftas månne med den
na »ime frestelse» ? Det få vi icke 
reda på. ,Liksom mycket annat i vår 
modernistiske teoretikers framställ
ning förblir det en hemlighet för lä
saren. Vi kätina starkt behov av den 
»kompletterande undervisning av an
den», som G. anser särskilt nödvändig 
för apostlarna. Om innehåillet i den
na undervisning ger emellertid vår 
hemlighetsfulle kristolog för en gångs 
skull klart besked. Den syftade på 
»det högsta personliga i religionen>> 
(VII. 20) . Sålunda torde redan apost
larna ha invigts i »modern teologi».  
Göransson försäkrar, att denna »[eder 
oss in till en bättre förståelse av den 
apostoliska kristologien än dess egen 
bokstav» ! Han söker sannings- och 
kraftkällan i »Jesu eget personliga 
medvetande>> (VII. 2 1 ) .  Men vad 
säger Jesus om sig själv ? »Förrän 
Abra:ham kom till är jag» (J oh. 8 :  
58) , >>Alla skola ära Sonen, såsom 
de . ära Fadern» (Joh. 5 :  23) . »A11t 
_vad Fadern har är mitb> (J oh. 16 : 
1 5). »Jag och Fadern äro ett» (Joh . .  

JO: 30) .  »Den som se.i: mig han ser 
även Faderrt)> (J oh. 14 : 9) . 

Naturligtvis ha modernistetna olika 
sätt att förklara bort alla dessa vitt
nesbörd. Naturligtvis kunna de dis
kutera detaljer utan uppehåll, ·  .Det 
viktigaste är, att de ·icke vilja erkän-



nå någon absohtf sanning: Därav föl.: 
jer, att det icke kan finnas någon ofel
bar Kyrka, någon ofelbar Bibel eller 
ehs någo111 ofelbar Kristus. Därav föl
jet ett allmänt osäkerhetstiilstånd i 
deras leder. Göransson talar själv om 
»en djup oro>> (VIL 1 1 ,  kurs . av G.) 
i' sin kyrka. 

Denna oro genljuder också i den 
diskussion, som följde' på professor 
(;öranssons Ötebrotal. Här har oppo·· 
siti<;me11 äntligen ryckt upp sig och 
ähgripet n1otståndaren icke utan en 
viss·' kråfr och skicklighet. Särsls:ilt 
frappeh1t k:0111111i'nister Grinqvist, Sö
derala, soni träffande' utbrister : »Jag 
hat ej . hört i1ågöt fo1:as i' bevis, utaii 
enda'st kategoriska pastå'enden» (VII. 
44) . »Mati liar '  framlagt' eii arbets� 
111etod; .tmih thtålar Vissa påståenden 
oi:h fogar· . sedäil logiskt slutsats till 
slutsats, ·111ei1 sj älva tiletocleris och ut
gängsp1ti1ktens bet'ättigarl'de har man 
ef bevisat». · Med kraft fortsätter 
denne : bJ)Iionent mot 11foclern teölO
gis kh11mbug :· »Jag trodde; att jag här 
vid. tDÖtet skulle få höra, hur lagarna 
lyda för his.torisk forski1ing och att 
man sedan punkt' för punkt skulle med 
dessa lagar söm vägledning visa den 
moderna teologiens berättigande. Jag 
frågar ännu· : huru lyda lagarna för 
den historiska foi·slmingen ?» Natur
ligtvis föi·blevo· dessa: väl befogade på� 
minnelser obesvarade. Kyrkoherde 
Ahlin:, Bäreby, vänder ·sig· särskilt mot 
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modernistemai · ständiga självniotsä
gelser: »Den erie påstår härvid ett, 
den andre ett annat, varav följ den 
bliver, att intet av detta' bliver visst 
och intet sådant, att det håller att lita 
på. Med alla dessa försök kommer 
det nog att gå på samma sätt som med 
alla de filosofiska system, som fram
trätt, det ena efter det andra. Knappt 
har ett gjort sig gällande, förrän det 
har måst vika för ett annat, och detta 
i sin ordning för ett tredje o. s. v. 
Vad en sökt bygga upp rives sedan 
inom kort av en efterföljande ned» 
(VII. 49) .  Härutinnan har elen siste 
talaren blivit fuHstäncligt sannspådd; 
Professor Göranssons Kristusbild har 
redan hunnit bliva omodern i me
ningsfrändernas teologiska moderna" 
gasin. Vi ha därför inte ansett det 
vara mödan värt att taga upp denna 
modell av året 1910 till närmare 
granskning. Vi ha inskränkt oss till 
att söka påvisa 11.ur otj änlig elen är 
till grund och stöd för den oro'liga 
lutherska samtiden. 

Vi lämna sista ordet i denna ki-isto� 
logiska cliskussioh till- den helige apos
teln Johannes, som skådat Frälsarens 
härlighet på närmare håll än någon 
av kristologerna i Örebro. Han säger 
på sitt korthuggna sätt : Vem är I6g
naren, 6111 icke den, som nekar, att 
Jesus är Kristus ? Denne är Anti
krist, som förnekar Fadern · och So
n�n (1 Joh. 2 :  22) . .  
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PI L G R I M S F Ä R D E R  I F R A N K R I K E. 

I den franska södern f inner 'man 
talrikare än någonstädes utom Italien 
minnesmärken från Kyrkans äldre ti
der. De första kristna martyrerna och 
biskoparna ha rent romerska namn 
_och Gallia N arbonensis bidrag till 
martyrologiet visar, att här voro en 
av de första nejder utom den äldsta 
kyrkans verkningski-ets, där kristen
domen vann fast fot. Kyrkorna i 

����-�---�- ------ ' 

II. 

som genoti1 allvar, omdöh1e och klok
het äro bäst skickade att leda 1andet. 

Samtal med präster· bestyrker, att 
nästan enahanda förhållanden, äro rå
dande på det kyrkliga området. De 
tala natt1rligtvis inte gärna ont om 
landsmän och församlingsbor, men'. de 
vidgå, att fortfarande är här den ja
kobinska frasens makt över ta11kert 
starkåre än annorstädes i Frai1ki'ike 

Det gamla våvepalatset i A vign01i., 

Provence _bära namn av 'S .  Agricola, 
S. Severfous och S. Trophimius, ban
brytare · och: rödjare för evangeliet i 
Ga\ilien. 

I modern tid h;i.r söderns fransman 
ett mindre gott rykte. Provence har 
sedan denna första missionstid aldrig 
varit hemvist för trosstarka ledare
naturer av samma goda virke - s·om t .  
ex. Bretagne och N ormandie och del� 
vis även Gascogne. I stället har 
Frankrike därifrån fått ett -. polit-isk 
f erment, som inte alltid varit önsk
värt och för ,en sansad ut;veckl;ing 
gagneligt. Retorer och frashjältar, 
kyrkostormare och ultraradikaler har 
södern oftast sänt till nationalför�am� 
lingar och parlament. Både fransmän 
och utlänningar äro medvetna om det
ta och se i nordens fransmän dem, 

och att här den radikalå kyrko_tient
ligheten uppträder - aggressivare och 
mera utmanande än i det övriga lan
det. I gengäld är6 , de trogne så · myc
ket trofastare försäkra de. 

Ett av . Gud villsignat land år i aila 
fall Provence, och detta gäller inte 
bara den · underbart sköna och frukt
bara Rhone-dalen utan åven Camar
ques och Sorques kargare trakter. Full 
av hänföre1se prisar eh spanskfödd 
kaplan på tåget detta land. Med kart
fodral, kikare, kamera, spikskor och 
alpstav till prästdräkten genomströvar 
han södern som turist och som präst. 
Ser man hans brunbrända livfulla ah-

. sikte och hör man hans manliga, vän� 
liga röst, när han utbyter tankq.r med 
medpassagerarna eller jollrar med en 
liten otålig barnunge, som kommit 



ärrda Irån' Algier: uch fit1ner. tillvaroi1 
på tåget bittrare än ricinolja, måste 
man tro, att för honom är intet 
mänskligt främmande. V�d alpit1is
men beträffar hänvisar han med ett 
ursäktande leende till den helige fa
derns eget exempel, medan han ännu 
var en enkel präst. 

I påvarnas Avignon blir det första 
uppehålllet. Det dröjer en tid, innan 
man bakom den tredje republikens 
kulisser upptäcker något av de histo
riska minnen, som sägas giva staden 
dess säregna tjusning. 

På torget möter man sålunda genast 
den nyare erans symbol, ett braskande 
stenmonument över påvestaden Avig- . 
nons och Comtat Venaissins »befriel
se» vid den stora revolutionen och 
införlivande med republiken. Man 
kan inte värja sig för det intrycket, 
att detta är parad och rhetorik i sten. 
Låt vara att Venaissiin aldrig kunnat 
förbli en påvlig enklav i nat•ionalsta
ten Frankrike och att dess invånare 
voro lika goda patrioter som övriga 
fransmän, aldrig kan det dock företes 
bevis för, att den påvl�ga styrelsen 
varit en förtryckets eller orättvisans 
regim. Mot sådana antaganden svära 
alla · ljusa och glada traditioner från 
påvetiden, minnen, som ännu leva och 
med kärlek återupplivas i Avignon. 
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I det gamla påvepalatset skönjer 
man icke minst den pietetslösa, för att 
inte . rent ut säga vandaliserande »om
vårdnad», republiken och empiren äg
nade stadens �tolthet. Kall beundran 
över arkitektonisk skicklighet och sorg 
över vad som här ohjälpligt plundrats 
och .förstörts aro nästan de enda in
tryck man får vid en rundvandring, 
där v.id vartannat steg utpekas platsen, 
där ett historiskt eller konstnärligt 
verk fanns och där det nt1 antingen 
inte. finns något alls e11er ock en glatt 
och tt"ist gipsimitation . Ett lärt säll
skap med känsla för Avignons histo
ria och egenartade traditioner och som 
förstår värdet av denna momumental
byggnåd söker nu återställa vad åter
ställas kan, · bl. a. underbart vackra . 
och djuptänkta fresker från 1 300-ta-
let. . Men där Napoleon förändrat 
·audienssalar · och · konsistorium till ka
, ·setnlogeme11t -'-',... och till och med- de-

lat upp , dem me4 bjälklag i flera ,vå::
ningar( !) - otl; åär v'itlimningens 
borstar härjat, där fi1111s inte mycket 
att göra. Vad Maurice Barres. i sitt 
arbete »La pitie des eglises de Fran
ce» sagt av· bittra och hårda ord rin
ner mig i minnet, låt vara, att påve
palatset måste betraktas som en pro� 
fan byggnad. 

I ·  den gamla vördnadsvärda N otre 
Dame des Doms firas en mässa, Det 
är en egenartad känsla av sorg över 
människornas pietetsbrist, som följ er 
en ända hit. Även i katedralen fin.:. 
nas spår av denna likgiltighet för vad 
flydda tider skapat och vad som för 
dem var det största och skönaste .  
Simone Martinis fresker äro nästan 
förvittrade, påven Johannes den 
XXII :s ståtliga gravmonument i 
sengotik är stympat och misshandlat. 
Den . franska staten har aldrig haft 
annat än allmoseslantar åt Frankrikes 
kyrkor. Men däremot aktar den inga-
lunda för rov att beröva dessa kyrkor 
legat från äldre tid, när det kan för
modas att testatorerna eller deras ätt
lingar icke skola kunna visa Kyrkans 
juridiskt oanfäktbara rätt till dessa 
medel. . Därför läser man här liksom 
i så många andra kyrkor uppmanin
gar till församlingsbor i frändskap 
med donatorerna att giva sig tillkänna 
och om möjligt styrka kyrkans rätt. 

Det är en vanlig söndagsmässa, som 
utföres. Framför bilden av Notre 
Dame du Bon Conseil knäböja from
ma kvinnor och ljusen, de ständiga 
ljusen, brinna såsom hjärtan, lågande 
av trons och tacksamhetens . eld'. I 
koret sitta kanikerna, och när mässan 
lider mot sitt slut, går en av dem ned 
för att samla in kollekten. Det ä:i 
då man blir vittne till en av dessa små 
scener som man minnes så länge, ett 
av dessa smådrag; som nästan ha sym.:. 
balens värde. 

Den gamle kaniken har ett vist, en 
smula trött ansikte. Hans gestalt är 
böjd och silvervitt är .hans hår, och 
när han går omkring och tar upp pen
garna bland dessa turister och nyfik
na viskar han ett lågmält, nästan ' me.:. 

kaniskt : »Merci, · monsieur». Men då 
han skall gå upp i koret igen stannar 
han framför en liten ·guldlockig gos"' 
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se, ·.som· med 1.mdrande nordiskt · blåa 
ögon följt ' den främmande ceremo
nien. Över det gamla fårade ansiktet 

· drar ett hjärtegott leende, han gör en 
b1yg -hastig gest med handen och låter 
den glida över det gyllene håret. 

Och uppifrån koret ler han ännu en 
gång mot den Nlle gossen från N or
den, ett leende, som visserligen blir · 
svagare men som dröjer i hans ögon, 
tills korherrarna bryta upp. 

Jag fick sedermera se många bevis 
på, hutu Frankrikes präster äro bar
nens vänner som inga andra. De kän
na Pierre och Paul, Jeanette och 
Louise, deras bröder och deras för
äldrar. Den gamle bistre kyrkoherden 
i B. med ögon, som trängde tvärs 
igenom besökaren, polemiker och se
dereformator - jag såg honom sätta 
sig ned mitt bland stadens ungar på 
torget och under skratt och giam sam
tala och nojsa med dem. Jag vet inte 
om den franska statens lärare göra 
exkursioner med sina elever. Men jag 

mötte .en' gång· en ung blek prast i 
spetsen för en skara trasvargar pa väg 
utanför staden. Han gick och läste 

, sitt breviarium , men i andra handen 
hade, han en ,fotboll och jag befarar 
livligt, att den lille patetn 'sedermera 
blev tvungen att spela med eller åt� 
minstone gå domare, Ty uppskattad 
var han syn- och horbarligen även 
som fotbollsauktoritet. 

Det är en viktig sak att v inna bar, · 
nahjärtan. Och både under en .före
gående färd till Italien och .under 
denna franska resa fick jag påtagliga 
bevis på, att även de yngre lutherska . 
prästerna ha börjat förstå detta. Men 
från min egen barndom bevarar jag 
- och jag vet att jag därvid inte är 
ensam .:...- minnet av själlöst plugg 
och kursföreskriven undervisning un, 
der de mest opersonliga former. Och 
därav följde knappast någon kärlek 
till religionen. 

M a r k. , 

D E N K O P T I S K A  K Y. R K A N� 

Kopter kallas de av Egyptens inne
vånare, vilka härstamma från de ur
gamla egypterna och vilka vid landets 
erövring av Mu:,elmännen icke i lik
het med det övervägande antalet av 
s1na bröder omfattade Muhammeds 
läror, utan bevarade sin kristna tro. 
Sjä1va• · ordet kopt anses härleda sig 
från dret grekiska Aiguptos, från vil
ket första stavel�en bortfa1lit. 
. Den krist'na tron har gamla arior i 

Egypten, enär kristendomen först pre
dikades därstädesi av evangelisten 
Markus omkring år 40 e. Kr. Vid 
·sin död efterlämnade evangelisten en 
blomstrande församling, . och ' före 
Dioscurii avfall räknades sju · milj o
ner katoliker i Nildalen-; Tebaider
munkarna , räknades i tusentaL 1 den 
1lilla �taden · Oxyringue nära ,Minich : 
fttnnos 10,000 · munkar och. 20,000 
nunnori Detta var den egyptiska kyr- ! ; 
kans · · hjältetid, · och församlingen i '. 

Alexandria ·är namnkunnig för sina 
martyrers mod och ståndaktighet, sina 
tro�ndes fromhet, sina eremiters full
komlighet och sina lärares : insikt och 
visdom. Det: är nog att endast fram
.hålla några " få namn, såsom den n�-;
lige Atha,nasius, den he1ige Antonius, 
även den store kallåd, Sankt Cyrillus 
och den 'helige Pakomius. Under de 
stora förföljelsernas och kätteriernas 
.tid utmärkte sig den egyptiska kyrkan 
·for sin froskraft och sin uppriktiga 
lojalitet emot Petri Stol utan att vare 
sig -vackla eller avfalla. · Sedan Sankt 
Athanasii tid var Egypten en ·av Kyr:-. 
:kans stödjepelare på grund av sina 
insikter · i · trossanningarna · · och -sina 
·medlemmars föredöme i fromhet. Men 
så kom den dagen, när Sankt Cyrillus 
skildes fråri detta jordelivet, och han 
fick en ovärdig efterträdare i biskops
ämbetet, ·"nämligen sin: ärkediakon 
Dioscurus. 
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I begynneisen underkastade sig lik
väl även han den helige . faderns myn
dighet, och· vände· sigctill Rom for ·att< 
få sitt val bekräftat, i det att han 
framhöll, att den helige Markus, den 
första biskopen i Alexandria, var 
Sankt Petri lärjunge och att kyrkan 
därför ej borde ha annan ande eller 
ordning än den romerska. Länge 
dröj de det dock icke, innan den nya 
patriarken förklarade sig vara Euty
kes' beskyddare och anhängare av 
dennes villoläror, enligt vilka lärdes, 
att såsom Jesus Kristus endast var 
en person, så hade Han endast en 
natur. Dioscurus övertygade präster
skapet och folket, att Eutykii mot
ståndare, vilka erkände två naturer 
hos Krish1s, voro de verkliga kättar
na och anhängare av N estodi irrlä
ror, enligt vilka två personer erkän
des. Den s. k. »Rövarsynoden i Efe
sus» stadfäste dessa lärosatser år 449. 
Vid ·fjärde Allmänna kyrkomötet i 
Kalcedon år 45 1 förklarades Syno
dens beslut ogiltiga, och Dioscurus 
dömdes till landsflykt, i vilken han 
år 454 avled i Gangres i Mindre 
Asien. Sankt Cyrilli ovärdiga efter
trädare ärades och vördades av det 
egyptiska folket, som var besmittat 
av hans kätterier ; Alexahdria f.örlo-· 
rade sin höga plats inom kristenheten 
.och. landet sänktes i det andliga mör
ker, som ännu råder därstädes. Efter 
denna tid ha patriarkerna . i Alex,m
dr.ia valts . genom omröstning bland 
prästerskapet och folket ; så gott som 
cl!lla voro monofysiter med några få, 
ytterst sällsynta undantag, v!lka fort
farande förklarade sig , stå under ro7 
merska stolens beskydd, På kyrko
mötet i Memfis var det mycket 
nära, att en försoning åvägabragts, 
men denna strandade ·på de ledande 
krnfternas högmod och ränker. Kej
:sarna Justihiamis och Justin II,  samt 
några deras efterträdare, visade stor 
stränghet emot kättarna, men. deras 
mot Evangelii ·anda stridande vålds
:åtgärder utverkade endast större mot
vilja emot · katolikerna och hat mot 
den kejserliga myndigheten. 

Under slutet. av det sjätte århund
radet rådde stor. · villervalla, och i 
skydd av denna uppstod en fanatisk 

munk vid namn, Jacob Baradai, Dios7 
curus' värdiga lärjunge , och .väl . be
vandmd· i ·  de· monof ysitiska irrläror!la, 
vars . tvetydigheter och subtiliteter han 
väl förstod att utnyttja. Han . var 
heni.ligen vald till ärkebiskop, varige
nom han kunde utnämna biskopar ef
ter sin egen färg. Jacob Baradai fö
retog långa färder i .  Syrien och Egyp
ten, och lyckades genom sin asketism 
och sin vältalighet förföra svaga s jä
lar till avfall'. Hans rykte växte . och 
slutligen antogo hans anhängare hans 
namn och kallade sig Jacobiter; vilket 
fortsätter intill den dag :=,0111i i dag är. 
För att förolämpa sina motståndare 
slungade han epitetet 1nelchites i de
ras ansikte, d. v. s .  anhängare av de 
förföljande kejserliga, ty nielche är 
ett syriskt ord, som betyder konung. 
Detta namn tillä�npades snart på kato
iikerna 1 Egypten. 

Läran om Kristi två naturer bevi
sas uttryckligen i de koptiska-jacobi
tiska läroböckerna, . ty dessa ha icke 
förändrats efter skilsmässan från ka� 
tol!kerna. I synnerhet är den koptiska 
Missale tydlig (' denna punkten, iik
som även deras siu!?sar eller marty
rologium framhåller Sankt Peters bi
-.skopsdöme, vars fest de också fira. I 
Mässan fottsåttes att bedja för den 
Katolska Kyrkan. Ordet skrives på 
koptiska; men . i översättningen, som 
åtfö1jer den liturgiska texten begag
nas uttryckligen ordet UniverseUa 
Kyrkan, Kyrkan par . mångfaldiga 
gånger försökt återföra Jacobiterna 
ti.11 den rätta tron och underkastelse 
under Petri Stol, men hittills ha dessa 
ansträngningar icke krönts med f,ram
gång. Även Bollandisterna tala (To
rne 7 pag. 104) om dessa stackar� 
kristnas halsstarrighet. De citera, utan 
att anföra namnet en patriarks 9rd, 
vilka de medgiva träffande . belyser 
J acobiter:nas själs tillstånd : » J acobi
ternas hjärtall'», skriver denna pa
triark, »ära så förhärdade, att icke 
ens de mest framstående män kunna 
böja dem»,. Tro vad tpan vill, 1111n 
övertygelse är och förblir, att clessa 
människor ära besabta, av , schisn:iens 
och kätteriets onda ande, från yilken 
man knappast vet och förstår, hur de 
,skola .. bddas. De, so.m h,J.va arbetat 



'ibfand · dem ha givit svett cich blod, ja 
]i vet, utan att därför kunna framvisa 
några mera betydande konversioner. 
Många äro de, som . förklara, att det
ta folket ärvt Faraos förhärdelse . 

Kanske skulle något kunna vinnas, 
Dm skolor öppnades bland fotket. 

Bollandisternas vittnesbörd bekräf
tas . av P. Sicard, missionär i Egyp
ten år 1730. Han skriver sålunda till 
P. Allermoncl : »I Kairo finnes krist
na av: olika slag . Kopterna äro de tal-
1·ikaste, men de äro rå okunniga och 
så förhärdade, att vi icke ha några 
som helst förhoppningar att återföra 
·dem till det1 katolska tron». Men ti
derna hava förändrats. En stor del 
bland kopferna börja mt återvända 
till elen katolska Kyrkan . 

De ledande bland kopterna ha känt 
sig förödmjukade, när de jämfört si
na egna prästers okunnighet med de 
katolska prästernas bildning och ve
tande. Därför har ett seminarium 
öppnats i Kairo. Elever finns det 
nog, men när dessa fått sin utbild
ning föredraga de en lukrativ stats
tjänst framför ett prästagäll, som ger 
ett ovisst bröd för dagen . När kop
terna önska höra Guds ord förkun
nat, taga de oftast sin tillflykt till 
protestanterna och deras predikanter, 
samt till lekmän, som inspirerats av 
dessa. Okunnighet�n är · till stor del 
orsaken att kopterna avlägsnat sig så 
långt från sina ursprungliga l'äror ; 
mån.ga förneka skärselden, trots att 
de bedja för de döda, vilket de förlda
ra· göres till tröst för efterlevande. 

Ett· mycket S'!årt missförhållande 
inom den k6ptiska schismatiska kyr
kan, är de tvivel, som vila över deras 
dops giltighet. För det första står 
man frågande inför · detta, huruvida 
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· ko.pterna verkligen inse dopets nöd
vändighet ; deras . egna ti.ttalanden och ' 
det sätt varpå dopet praktiseras; be
kräfta dessa tvivelsmål. Ett barn må 
vara al'drig så sjukt, utan att man 
tänker på att döpa detsamma ; man 1 

· 11.öjer sig med några smörjelser, och 
detta är allt. 

Man fragar sig . ovillkorligen, huru . 
. tvivel rörande det: koptiska dopets gil·· ;  
tighet kunna uppst�, men sa,ken är i ·  
grund och botten ganska enkel. Själ-

va formeln »Jag döper», kan med 
största lätthet förväxlas med orden 
»Jag oljar» och »Jag begraver», vilka 
alla inom det koptiska liturgiska språ
ket ha stor inbördes likhet," cich som 
de koptiska schismatiska prästerna 
äro ungefär lika kunniga i det kop-, 
tiska liturgiska språket, som en sakris
tan J)å landsbygden, som tjänar mäs-, 
san, är bevandrad i latin, kan man 
lätt förstå, att det blir lika lätt att säga 
»Jag oljar dig,» eller »Ja:g. begraver 
dig» som »Jag döper dig». Endast 
en liten skiftning i ordet, och bety
delsen är en annan. 

Men även andra grunder finnas för 
tvivelsmål för det schismatiska kop
tiska dopets giltighet. Den tjänste
förrättande prästen urakdåter mån
gen gång att förena vattnet med or
den . Vid andra tillfällen uttalar han 
icke döpelseorden, och vid åter andra 
uttalar han dem över många barn på 
en gång . En av våra elever vid Bey
routh berättar, att han en gång varit 
närvarande, när omkring tjugo barn 
på en gång på detta sättet erhöll do
pet. Han såg til'l sin stora förvåning, 
att prästen doppade barnen i vattnet, 
det ena efter det andra, utan att all� 
uttala några döpelseord, och när han 
anmärkte på detta, svarade prästen ; 
Det kan j'ag göra ern annan gång. 

I ett kapell nära Minich, uppbyggt 
till Sankt Mennas' ära, J)lägar man 
på helgonets årsdag infinna sig med 
hundratals barn, .vilka: skola döpas. 
Prästen, som · utförde dopet; Mev en 
gång tillfrågad om själva · forrpeln 
för dopet, men måste erkänna sin 
okunnighet, varpå elen katolska .präs
ten, som framställde frågan, var. tvun
'gen lära h9nom densamma. Och detta 
var äri.då en från · seminariet i Kairo 
utexaminerad elev. , 

Mgr. Macaire, de koptiska katoli
kernas ,patriark, tillhörde en konver
titfamii j, vilken ursprungligen erhål
lit dopet hos J acobiterna, och Mgr. 
Saclfaoui, · apostolisk administrator 
för de koptiska katolikerna erhöll en 
dag förfråga11 från Rom, huruvida 
patriarketil erhållit villkorligt dop före 
sin invigning. Den jesuiterfader, . s.0111 
förrättat, dopet, kunde intyga att det
samma var i fullkomlig ordning . oc� 
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skingra alla: misstankar angå:ehde det
sammas giltighet; · Man ' kan därav 
förstå, att den romerska · stolen har 
full förståelse rörande tvivelsmålen 
Om det R:optiska dopets giltighet. 

Beträffande skriftermålet, behöva 
icke de schismatiska kopterna: uppräk
na sina synder i detalj ,  utan . kunna 
å:tnöj a sig med följ ande formel : »Jag 
har syndat som förra gången och. ber 
örti absolution». I praktiken har tyst
nadsplikten bortfallit,< och densamma 
saknar ju all betydelse, när den bih 
tande icke är förpliktigad till . detal
jerad bekännelse. Prästen, som ger 
absolution, är själv fritagen från för
pliktelsen att bikta, och det förefaller, 
som om den absolution han meddelar, 
skulle rickochettera till honom själv. 

Omskärelsen är vanlig bland de 
schismatiska kopterna, som hava fått 
detta bruk från mohammedanerna, 
men detta bruket saknar all slags re
ligiös . betydelse och inne�örd ; präs
terna hava intet att skaffa därmed, 
och det förefaller endast som en an
ledning till förlustelser. 
, De schismatiska kopterna tillåta 
skilsmässa, men sedan de. lärt känna 
katolikernas obevekliga ståndpunkt i 
denna fråga, är det numera mindre 
lätt erhålla denna. Förr i världen bru
kade biskopen i Minich, Amba Yako
bos, upplösa äktenskapet, när den äkta 
mannen framställde en begäran där
om. En gång framställde en av de 
ledande koptiska katolikerna följan
de fråga till honom : »Monseigneur1 
ni säger, att de koptiska katolikerna 
'och de ortodoxa tillhöra en och sa.m
ma kyrka, men hur kommer det sig 
d('t, a�t ni upplöser äktenskapet, . orh 
hos oss är detsamma oupplösligt?» 
Biskopen svarade : »Vi följa det G!!,rn
la Testc!,mentet, där skilsmässa viir 
tillåten, och ni följa det Nya · Testa
·mentets föreskrifter, där detsamma är 
förbjudet ; men följa vLicke alla sa'11)-
rila Guds ord ?» 

Är den koptiska präst".'igl).ingen gil-
'tig? Man kan med tä,tta fråga - aig 
·detta, ly är dopet ogiltigt, nråste :den 
ro·giska nödvändig-hEite'n vara; :  att , ä;v�n 
'prästvigningen är · ·  ogiltig. Tvi vd·• 1i::e-
. ser sig även vi'd, s,j'älva prästvignip-' 
·gen) även om dopet föi"ut: varit: gil-

tigt: E'n biskop lade i ·  stället föt, .hän
derna krucifixet på ordinandens J1u
vud, och när man gjorde honom:t.ijp
märksam på detta, svafade han : tÄ'i" 
icke krucifixet renare än mina liJn� ' 
der ? 

Denna kyrka, som skiljt sig från 
Kyrkans enhet och påvens överhög
het känner behovet av en reform, av 
ett framåtskridande, och detta ernår 
hon aldrig utan att .återvända till den 
romerska kyrkan såsom på Sankt 
Markus' och hans efterföljares tid. 
Det fanns en tid, när man misströs:
tade om kopternas återvändande till 
Kyrkan, som ovan omtalats. Men _ ti
derna hava förändrats . Protestan
terna ha kommit, och med sin frikos.:. 

tighet hai de sprängt det schismatiskcJ:. 
blocket. De hava mångdubblat sina 
predikningar, och deras skolor ha fått 
lärjungar. När man förehöll patriar
ken de protestantiska landvinningar
na, nöjde han sig med att svara : »Det 
finns många fiskar i .havet» . Detta 
är ett medgivande, att intet skäl fim1S 
att oroa sig .över avfällingarna ; d�t 
finns alltid .tillräckligt många troende 
inom den jacobitiska kyrkam. Fiskar
na skola aldrig tryta för ·  dem som 
fiska människor. 

Katoiliicismen gör dagliga framsteg 
inom den schismatiska koptiska kyr
kan. När jesuiterna år 1887 instal, 
lerade sig i Minich i Övre Egypten 
fanns där 70 koptiska katoliker; 0<;:h 
i detta ögonblick räknas 1800 kon
vertiter. I en at1nan stad i närheten, 
Abou-Kerkas fanns icke en enda ka
tolik, när en missionär begav sig dit 
för att undersö.ka huruvida man kun
. de öppna en skola därs,tädes. · Nu 
finns där goss- och flickskolor, samt 
1 ,100 konvertiter, vilka ofta anamn:ia 

· den Heliga Kommunionen. Präster
nas · verksamhet har burit· rik frukt. 
Vi kunna icke uppräkna alla de st�l-
1en där konversion�rna bland. kopter:
na varit så talrika, att goda katolska 
forsamlrrigar · uppstått. Missionärerna 
uppmuntrns att ar.beta blandkopterm, 
där så vackra resultat kunna uppvis?s, 

P. E m.a n u e· l  R o l l a n d. 
Missionär i övre Egypten, för ögon.
bli<;ket sta�ipnerad v:id Universd.t�tet' ;  i · · · · 

S :t Joseph . .  



rån Credos t·orn �-

Vår gamle bekante Fabian Månsson 
börjar på sista tiden åter höra av sig. 
Nu har ihanr också hållit föredrag om 
»Katolicismen och skolan» på Malmö 
lii,rareförenings möte den 25 septem
ber. Vad Fabian Månsson säger om 
katolicismen förvånar oss numera icke. 
Han har bitit huvudet av skammen 
en gång för alla. Överallt »där kato
liker och protestanter · äro blandade om 
varandra» har han upptäckt »ett ma
la'nde missnöje eUer upprivande stri
der». Hur' illa måste detta · icke be
röra F, M., som alltid blott predikar 
förnöj samhet och fricl ! Vi bliva ej 
heller Överraskade, då samma fridens 
budbärare beskrivet sättet · för det ka
tolska prästerskapets rekrytering. Man 
söker »sålla ut förmög·na personer av 
de högre klasserna, med solida ekono
n1iska intressen och som ej kunna 
misstänkas för refornilusb>. F. M.  
bar hedern att vara ·den förste som 
upptäckt detta för de mest initierade 
obekanta sakförhållande. · Detta är så 
mycket beu'ndransvärdare, som han en
dast har möjlighet att studera katolska 
Kyrkan på mycket långt avstånd. Han 
slår emellertid · upptäckarerekord ge
nom ett annat avslöjande. »Skolan 
ar» - enligt katolsk uppfattning -
»av ondo och bör utrotas». Många 
-av våra läsare tro väl knappast . sina 

ögon, när de läsa detta, Samtliga ci
tat äro hämtade ur mötesreferat i 
Sydsvenskan (26 5ept. ) .  

Vi förvåna oss som sagt icke över 
Fabian Månsson. Men så mycket me
ra över Malmö. lärareförening. Vad 
är. Malmö lärarefö1:ening ? Den måste 
vara en underlig institution, som 'kan 
tåla så mycken löjlig ovederhäftighet 
på ett allvarligt sammanträde. Hur 
skola lärare som tåla en sådan robust 
lögi1aktighetpå sin_ lpteder kunna un� 
<lervisa och fostra ungdomen ? 

En värdig m�dtävlare finner Fabian 
Månsson i en annan polerniker. · Hans . 
namn är Lars ' vV�llnier. För någon 
tid sedan skildrade han i Svensk Kyr
kotidning »de svenska katolikernas ut
rikespropaganda». Häri citeras tal, 
som biskop Muller hållit i Tyskland. 
Då biskopen · sagt att våld, bedrägeri 
och list förekomma vid lutherdomen·s 
införande i · Sverige, så blir detta i 
W :s framställning till »idel våld, be
drägeri och list» (Svensk Kyrkotid
ning 1926, s. 306) . Detta skall vara 
obj ektiv upplysning. I sista , numret 
av Kristendomen och Vår Tid rekom
menderar: W. med stor iver ett kon
versationslexikoi:i om j esuitorden, som 
enligt hans mening måste anses ytterst 
sakligtoch instru:ktivt Mdör att ,det 
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till författare har den fanatiske ex
jesuiten och jesuitätaren greve Hoens
broeck ! ! 

»De allvarsammaste religiösa be
tänkligheter måste frfo evangelisk 
synpunkt erkännas vidlåda • folkkyr-t 
kornas barndop, för så vitt ' delta an�i 
ses· 111(;'.dföra eti barnets p_ånyttföd�lsi · 

,:och . uppta:gattc!e ,ti!I �h&�I)os ·, Gu4.  Det· 
;är ·j\1 näniligen klart, a'tt en 1dflik :ny0 

. födelse blott kan ,ha en l�;agisk inµe:-= 
. börd och att ett såclant binc!ande av· 

Guds nåd niot en människa vid . ei1 
· kytklig handling av -'vattenösning'· ·i 

tr eenighetens namn icke ka11. religiöst 
· Jörsvaras.» . .  , · , . : . ·· , 
' · Citatef är hainti:tt fråi1 · en· tid1iings0 

. uppsats av den lutherske prästen och 
teologie professorn Em. Liuderlzolni i 
Uppsala. Att katolicismen, i synner
het dess sakramentsuppfattning är 
magi . och ingenting anna,t än magi, det 
har till leda upprepats från protestan-· 
tiskt häll, icke minst 'fråri den svenska 
statskyrkans högsta spetsar . Att man 
själv · i viss niån skattar åt · samma 
»riaiva magi» har man däremot icke 
velat vidgå, utan med den konsekventa 
och hävdvunna inkonsekvensen, ett 
dyrbart arv från den store reforma
torn själv, helt enkelt hoppat över. 
Sett från denna synpunkt måste prof. 
Liriderholms uttalande hälsas med 
tillfredsställelse. Han säger rent ut, 
vad de · andra blott tänka men i sin 
förkunnelse för folket icke våga sjun
ga i.1t med. Ty cie veta, att skulle de 
så göra, riskerå de att det fromma 
och gammaldagstroende kyrkofolket 
nied förfäran skulle vända ryggen åt 
en kyrka, som icke längre bekänner 
och förkunnar dess barnatro, det som 
trot•s allt och om ärt omedvetet blivit 
kvar av arvet från Fäderna-s Kyrka. 
Jesu befallning om dopet enligt Math. 
28 har prof. Linderholm ingen respekt 
för. Befallningen gavs först efter 
J estt död och »uppståndeise» ( cita
tionstecknet naturligtvis herr Linder
holms) ,  och är därför .endast att be
trakta såsom en legend. - Alltså, 
denna »kristne» präst och lärare för 
blivande präster i en kyrka, .som grun
dar sin tro och förkunnelse på bibeln 
allena i ·fullt arbete· med att trasa sön-

der samma bibel, ja ett av e/4angelier
na ! Till saken hör, att pröf . L"incler
holm vill anse·s vara . ,sy111iei:lig�n. 
»evaingelisk». Förkunn;{ndet ._ay ;de11,_ »rena evangeliska lärari�> är .ju oc�s�t 
statskyrkans stora mission här i :la111-
det. +<.an begreppsförvirringeh vara 
större t 

I . 

Fafiet Linderholri1 är ingalm;ida nå-
gÖn isolerad" föret_eel�E:; ity hans me
ning:=;_rik!ning l�d<i\l Jänge varit ton
givanqe 'in'o111 det1 svenska kyrkafl:, där . 
de gamla 'vördnadsvärda biskopssto� 
larna från Nordens kyrkliga s.torhets:
tid uppenbarligen äro vikta för yadi
kaJa professorer'; , av de1ina typ. ' :
»Nåt såltet mister sin sältai varmed 
ska1:J man då sålta ?>> Dårom bekym:-
rar man sig föga. Det är ju så för:
villande likt saltet, det äkta --,-- i alI 
synnerhet på avstånd .  

Till 

Tjll styre)sen för . den . Svenska 
sektionen av L'Union Internatio� 
nale d�s Ligues Fernin'i11es Ca
tholiques . har ingått följ,mde 
cirkulärshivelse med anhållan 
om dess pl�blic;ering i befintliga 
svenska _ katolska tidskrifter. · · 

Styrelsen och medlemmarna 

.av 
L'U:NION DES D.NMES OATHO� 

LIQUE:S DU MEXIQUE .. 

I dessa dagar, när Kyrkan i Mexiko 
lider under en kraftigt organiserad och 
hänsynslös förföljelse, följa hela. värl
dens katoliker denna kamp niecl be
undran ooh. deltagande. 

Den federala regeringen och stater:
nas guvernörer ha med obönhörlig 
stränghet stängt kyrkor, kloster, ,sk.o
lor, hem för ,föräldralösa barn, samt 
konfiskerat Kyrkans ägodelar. I de 
skolor, som ännu hållas öppna, ha ka:
pellen stängts,. religionsundervisningen 
förbjudits,.krucifixeri borttagits . . . 

Dagligen . inlöpa underrättelser, · 0111 
nya ·övergrepp, ordensfolk, · som vigt 
sitt liv till ungdomens fostran ,och ,un� 
<lervisning : fördrivas, andra, :,�som Vic 
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sitandinerna och Karmeliterna kastas 
utan . skydd· på gatan. · · . 

Edta biskopar ha med osvikligt mod 
bekänt sin kristna tro inför ,domstolar, 
och· trotsat de styrandes vrede genom 
fördömandet av deras våldshancllingar. 
Sålunda har själva Hans Helighet 
Påvens delegat, 1Mgr. Carnana, varit 
utsatt för de niaktägancles hotelser . 

En var katoiik måste väl upptändas 
av rörelse och beuncliran vid erfarande 
av biskoparnas och de undervisande 
nunnornas stolta protester, vid berät
telserna om, det kraftiga och modiga 
uppträdande, som visats av Knights 
of Columbus, L'Union des Dames Ca
tholiques, vars ptesiclent fängslats, av 
L'Association de la Jeunesse Catholi
que Mexicaine, samt· många andra 
framstående katoliker ·i Edert land . 

Äro vi icke alla delaktiga av samme 
Kristus, leva vi icke alla arv Hans Nåd, 
äro vi icke alla grenar av samma träd, 
känna vi icke alla, i synnerhet i pröv
ningens stund, att vår gemenskap i 
Kristus är starkare än blodsband ? 

Huru skttlle, s01n Aposteh1 säger, 
en lem lida, utan att alla andra ·lem
mar voro delaktiga av lidandet ? Rör 
man icke kroppen, när man rör en lem ? 

Såsom tafrör för cle oräkneliga med
lemmarna tillhörande de medi L' Union 
Internationale des z.igues f envinines 
förenade förbunden i Tyskland, Eng
land, Argentina, Österrike, Belgien, 
Canada, · Chile; · Danmark, Amerikas 
Förenta Sta-ter, Skottland, Spanien, 
Frankrike, Ungern, Italien, storhertig
dömet Luxemburg, N arge, Neder län
derna, Polen, IPorfögal, Sverige, 
Schweiz, Tj eckoslovakien, såväl ·söm 
de därmed förenade Ungdomsförbun
den i Tyskland, Österrike, Belgien, 
Canada, Spanien, Frankrike, Un:gern, 
Italien, Luxembttrg, Polen, Schweiz, 
Tjeckoslovakien, frainbärn vi· i deras 
och vårt eget namn en protest ·emot 
elen ovärdiga förfoljelse, soin föres 
av N ationalreger'ingen emot den Heli
ga Kyrkan i dess biskopars, prästers, 
ordensfolks och samtliga troende kato
likers i Mexiko person. 

Hans Helighet har utsänt en upp
maning till ihelaJ den »katölska famif'
jen» att förena sig i: varma förböner 
,för Eder nation ; på · det att T skalen 

där borta känna huru våra hjärtan slå 
i samklang med Edra och huru vi är9 
'ett med- Eder i Kristus Jesus, vilja Vl 
18 millioner medlemmar av våra na
tionella. förbund· på en och samma dag, 
på elen obefläckade avlelsens fest för� 
ena våra böner ( och löften) vid de le
vandes 1neni.ento i den Heliga Mässan 
och deftaga i elen Heliga Kommunio
nen, alla; länder på samma gång och 
för våra »förföljda bröder i Mexiko». 

Vi vilja avsluta denna skrivelse med 
att tillropa Eder alla 1nod ! Mexiko 
har reda11 mångfaldig'.l gånger genom
gått farliga kriser, först när år 1833. 
diktatorn Santa Anna genomdrev ·si
na anti-klerikala. lagar, vid Ayui1Ha.-· 
revolutionen, under Comonforts och 
de J uarez drakoniska och ogudaktiga 
mått och steg 1868, vid Josephismen 
mellan 1863 och 1867 och icke minst 
under den ödesdigra och på samli1a 
gång skickliga toleransen, vilken upp
rätthölls i trettio år av Porfirio Diaz, 
samt sist genom hans efterträdares 
efter 191 1 upprepade övergrepp: 

Trnts all förföljelse lever d_ock Kyr
kan i :Mexiko, om Hon också blivit 
misshandlac( försvagad, ja rent a:v lik-: 
som Sin Mästare, blivit korsfäst. Men 
den dagen skall dock åter randas --: 
o, inåtte våra böner kunna påskynda 
dess ankotnst - när flyktingarna kun� 
na i trygghet återvända, de förra sko
lorna åter besökas, då hucifixen åter 
uppsättas på sina hedersplatser, då kyr
korna öppnas på nytt och människo
skarorna trängas omkring de nu över
givna . altaren och Mexikos biskopar 
i sina helgedomar uppstämma Te deum 
för den slutliga befrielsen. 

De, som nu förfölja Eder, skola 
då försvinna, liksom deras företrädare 
försvunnit ;  fåfängliga skola alla deras 
angrepp mot Kristi odödliga Kyrka 
varda, . och än en. gång skall i historien 
upprepas .dess farligaste vedernakares, 
,J ulianus Avfäll,ingens kända ord, : :Du 
'fza,r segrat, GaWeer ! , , 

L'UNION INTERNATIONÄLE 
. 

. 
. . . . J.,, .. ' ' 

DES LIGUES FEIMININES · 
' . 

CÄTHÖLIQtJES : 

St y r e i s e n. 
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I . . . . 

ETT MEMENTO . FÖR ELISABETSFESTE!N. 

Den katolska kyrkan firar årligen 
över hela världen en fest till minne 
av den heliga Elisabet av Thiiringen. 

Denna ädla furstinna _;log den 19 
nov. 123 1 i en ålder av endast 24 år, 
alltså efter vårt begrepp en kort livs
tid.. Och dock huru välsignelserik var 
den ej och vilket outplånligt minne 
har den ej kvarlämnat hos eftervärl
den. Hon ömmade för de fattiga och 
sjuka, hon uppoffrade allt vad hon äg
de för . dem. Hon bad för dem, hon 
led med dem_. _Sedan hennes död hava 
överallt i katolska länder föreningar 
bildats som bära hennes namn och som 
särskilt hava inriktat sig på att hjälpa 
och. bistå sina behövande och lidande 
trosförvanter. 
· Även i vår lilla församling finnes 
sedan år 1887 en Elisabetfön;ning som 
nu räknar omkring 70 medlemmar. 
Men det finnes nog ännu många kvar 
i församlingen som skulle kunna bliva 
medlemmar och genom sin personliga 
insats och sitt arbete hjälpa. Årsav
giften är satt till 10 kr. för dem som 
äro i tillfälle att betala, men även ge
nom sitt arbete kan man gagna och 
bistå föreningeti. Var fjortonde dag 
samfas mei:llemmarna till en liten sy
_af t011 i Norra Smedjegatan 21 .  Dit 
äro alla hjärtligt välkomna, ju flera vi 
äro desto .mera hinna vi med att sy åt 
våra -skyddslingar. Föreningens di
rektör, kyrkoherde Wessel, · kommer 
vanligtvis upp och håller ett kortare 
föredrag och det hela avslutas allt som 
oftast med en Jrnpp kaffe. 

Hans högvördighet biskopen är myc
ket intresserad av föreningens bestånd 
och har lovat, att den kollekt, som år
ligen på den heliga EFsabets festdag 
insamlas i våra två kyrkor i Stockholm 
oavkortad skall tillfalla föreningen. 
.För · denna stora gåva och _  allt visat 
.intresse tackar honom föreningens sty
relse på det varmaste . . Vad resultatet 
av denna kollekt kan bliva är sedan 
församHngshornas sak att visa. 

Så nära Jul som heliga , Elisabets 
festdag infaller skulle inan ju kunna 
tänka sig att det v.ore lämpligt att just 

på den dagen :giva sin skärv till hjälp 
åt julutdelningen och även såsom· ett 
tack för att själv ej behöva höra till 
de olyckligt lottade som äro beroende 
av sina medmänniskors barmhärtighet. 
Men naturligtvis står det var och en 
fritt att antingen nu eller till Julen 
giva sin gå•va, vilket som passar giva
ren bäst. Gåvoi: äro alltid välkomna. 

Inom föreningens verksamhetsom
råde finnas många olika sätt att använ
da gåvorna på. Flera familjer behöva 
hyresbidrag, så fattas det ved och mat 
på många, håll, nu särskilt då arbetslös
heten är så stor. Barnen behöva hjälp 
till kläder, skodon, kommunionkläder, 
skolbiljetter på spårvagn m. 111. Vi 
hava föräldralösa barn att taga vara 
på ooh även barn från landsorten som 
måste vara i ·Stockholm för att förbe
redas till sin 1 :sta h. kommunion o.s.v, 

Men icke endast gåvor i pengar och 
_in natura behöver föreningen ti'll sin 
hjälp utan även förböner. Alla måste 
vi gemensamt bedja vår Frälsare om 
hans hjälp och sammansluta oss till en 
verklig förening med en och samnia 
böneintention samt tillika hålla gemen
samma kommunioner för att stärka 
oss i arbetet. Såsom gemensamma 
kommuniondagar hava vi tänkt oss på 
våren den helige Josefs skydds fest och 
på hösten den heliga Elisabets fest. 
I år fira vi Elisabets-festen den 21  
nav., skola vi ej  då  komma överens om 
att vi alla n,1ötas så mangrant som möj
ligt framför vårt . skyddshelgons bild, 
till gemensam helig kommunion. Den 
gemensamma bönen har stort · värde i 
Guds ögon, om vi nu ödmjukt bedja 
honom om hjälp för vår förening om 
iver för oss själva i att tjäna honom 
på rätta sättet,. visst få vi då hjälp på 
ett eller · annat vis som kan bliva till 
föreningens framtida bästa. En mäk
tig förespråkerska hava vi i vårt stora 
helgon till vilken vi förtroendefullt 
kunna vända .oss med orden·: · 

Heliga Elisa:bet hed för oss och våra 
fattiga !, 

. M a r i a  C a  r 1  b e r g, 
· Föreståndarinna för Elisabetförening�n- i Stläm. 



ALLHELGONÄDAG. 

Av F a d e r  F a b e r. 

p paradis !  - :0 par.adis ! · 
V e,,n längtar ej till ro ? 
Ven1, - söker ej det sköna: land, 
Där H e,;rens helgon bq? 

Där de, so{ii segrade 
I livets hårda strid, 

. Guds härlighet få se 
Nit och i ei,ig tid. 

O pm;adis ! 0 paradis !  
.Tag världen åldras ser, 
]ag trä:ngta,r till den enda Sol 
Som hjärtat ·värnie ger ! · Där de, soni .segrade 

I livets hårda, strid, 
Guds härlighet få se 
Nu och -i evig tid . 

0 paradis ! . 0 par:adis I 
Min sjät 1rr . jordens grus 
'Blott åtrår att fel s'llinga sig 
.Upp till sin Fac(ers hits, 

Där de, sotn .regrade 
. ]. ZZ:vets- hårda strid,. 
Gnds hädighet få se 1 ; , , .  . . 
Nu och i e·vig, f id.  

9, paradis./ 0 paradis-! . 
·�tig. väiztmi blir så låitg! 
'J)Jr J;es1if ä:r, jag 'l!ara vilt, 
fqr(ÖSt 'IJl'' S'J'11cle11s .. fvång, _ .  

• j ' � '  •• 
: •• 

Där de, soni segrade 
I liruets hårda strid, 
Guds härlighet få se 
Nu och :i evig tid. 

0 paradis ! 0 paradis ! 
Till helighet  jag trår, 
NI en uti fläckad oskuldsdrälet 
Emot ·mitt ·mål jag går, 

Där de, soni segrade · 
I livets _hårda strid, 
GUd.s härlighet få se 
Nu och i e11ig tid . 

0 paradis ! 0 paradis ! 
Ej dödligt öga sett 
Det ru·m ·1·nin gode Frälsare 
I kä-rlele åt 1nig rett, 

Där de, son1. segrade · 
I livets hårda strid, 

. Guds härlighe't få se 
Nit och ·i evig : tid. 

0 paradis! 0 paradis !  
Snart . brista alla ·baiid ! 

1 · .  ' . ' : -

.Tag t·ycleer att jag stn11do1n !tör · 
En v,:skninr r från din strand ! . .  

· Där de, soni segrade 
I livets hårda strid;- · · i 
Guds härlighet få se · 
NH . och i ·e,vig tid . .  ·i 

' ' . " . .  ' , :· . . ; · . ,. - ! : ,  

Fråri engelskå;1 av I\. .a\,,i , .l\1n,t�JJ. 
J ' , . ,  , ,-' , • •  , 
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DEN HELIGE VIN CENT AV 

PAUL. 

Inom den katolska Kyrkan har 
hj älpverksamheten bland ·de fattiga 
alltid intagit .en viktig plats. Kristi 
maning att kläda de nakna, · mätta de 
hungriga och vårda de sjuka har un
der tidernas lopp hörsan1mats av ota
liga präster och lekmän: Den heliga 

. Elisabet står, som förebilden av en 
· kvinnas .insats i ·kärlekens tj änst ,pch 

den _helige Vi11cent. av. Paul'- är en av 
de främste manlige representanterna 
för ett uppoffrande arbete till gagn för 
de · döc]Jida1,1de ocli sv.aga . .  l Fra11krike -
hans · hemland, lever minnet därav i 
oförminskad glans : tvenne klosterord
nar fortsätta hans livsverk : lazarister
na och Vincent-de-Paul-systrarna. 

Den helige Vincent föddes år 1 576 
i Gascogne. • Fadern, som var bonde, 
lade märke tin sonens ovanliga begåv
ning och satte honom i skola hos fran
ciskanerna. Där, lärde 11an sig, utom 
det bokliga, även att likna den helige 
Francisctrn av Assisi i ödmjukhet och 
innerlig fromhet. Vid, 24 års ålder 
blev han, präs,tvigd, och studerade se
dan teologi · i Toulouse. I ungdomen 
inträffade en händelse, som hade till 
följd att Vincent f ick genomgå svåra 
personliga l'idanden, därav kom han i 
framtiden att bliva i säregen grad för
stående och deltagande vid andras nöd 
och sorg. Då han var på: resa mellan 
Marseille och Narbonne, överfölls far
tyget av moriska sj örövare (år 1605 ) ; 
de sårade Vincent med en pil och så!, 
de honom ,som · slav i Tunis. Efter 
tvenne år kom han till en fransk rene
gat, som han omvände, varpå de till
sammans flydde tiH Avignon. Senare 
anställdes han som allmoseutdelare 
hos Margareta. av Valois i ·  Paris, där 
han gjorde sina första lärospån på den 
organiserade välgörenhetens område, 
I hennes krets inötte han många fram-
stående . män och· kvii1111or, som fram
deles skulle hjälpa·honom i hans före-
tag, men redan då var . hans käraste 
sysselsättning : att besöka det stora 
-sj ukhuset »La Charite>> . .  

De Berulle, . en from och kunskaps
rik präst, var hans andlige Vedare, som 
han villigt underordnade sig. - Vincent 

genomgår den helige Ig1wtii ,andliga 
öyningar år . 161 1 ; »ett högre ideal 
uppstår för honom och ·ha11. besh1t.ar att 
offra sig helt åt Gud», .  säg,er en, . av 
hans levnadstecknare, och tillägger : 
»han hade alltid varit en god präst -
nu blev han ett helgon» . Av naturen 
var han rätt kärv,, men, uppfylld av 
kädek till sina . medmänniskor, l,)emö
clar han sig att genom tålail:i.od och 
vänlighet vinnai deras förtroende · pch 
föra clem till Gud. 

Efter . att med ha1ngång hava varit 
kyrkoherde i elen lilla församlingen 
Clichy, nära PaTis, kallas han av de 

. Berulle att bliva lärnre för greve de 
Gonclis söner. Denne ägde stora be
sittningar med .över 7,000 underhavan
cle och där predikade Vincent de Paul 
för lantbefolkningern och uppmuntrade 
andra ·präster att ägna sig åt sj äla
vården, som försummades under krigs
tiderna. Han grundar »les Charites», 
sammansiluthingar till de fattigas be
spisning, vilka äro början till hans väl0 

görande föreningar för både män och 
kvinnor. Dock skiljer han på den 
verkligt behövande och på vagabonden, 
vars ofog bör stävjas ; han tillråder 
att i första rummet ,skaffa arbete åt 
elen nödställde och visar häri en so
cial förtänksamhet, som ej ägdes av 
de flesta Ibland hans samtida. Före
gångare till frälsningsarmen i att in
rätta natthärbergen för de hemlösa 
och i att taga hand om förvildade ung� 
domar, bispringer han även de av kri� 
gets härjningar hemsökta och låter 
bygga upp byar, kyrkor och kloster. 
Prästernas utbildning låg honom sär
skilt om hjärtat : han ordnade pasto� 
ralkurser och liturgiska föredrng, samt 
höll andliga övningar med dem, vari 
Bossuet, elen store vältaJiaren och se
nare biskopen i Mea:ux, och mr Olier, 
seminariet St. Sulpices grundare, del
togo. Bossuet skriver om sin helige 
lärare : »Hans, fromma samtal och f ö r 
nuftiga råd hava icke s å  litet bidragit 
att ingiva oss förkärlek för en sann 
ooh uppriktig fromhet och tillgivenhet 
för clien kyrkliga rättsordningem. 
Hans egna ordensbröder, lazaristerna, 
kallade efter ett kloster St. Lazar,e; 
som upplåtits · åt dem, fingo til'l upp" 
gift att utbilda präster i egna semina-
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tier. · Kardinal Richelieu rådfrågade steg upp ,klockan 4, .fastän han, s·ällan 
honon11 oin vilka, son'.1 voro lämpliga gick ti1'1 vila före. midnatt och att han 
till biskopar och i striden mot janse- sov på en halmbädd på golvet. Tre 
.nisterna tog han e11: verksam del. timmar om dagen ägnade han åt bönen · 

Men den'. stiftels<:'., vadgenom han och han frambar mässoffret , med · den 
blivit känd över hela världen är Vin- djupaste andakt.. Han Visade en stör 

· cent de Paulsystrarnas orden, de enkla vördnad för GtidS' moder, firade sär-
blå'. systrarna med sina hättor, vilka se skilt högtidligt hennes fester och vall-' 
ut som två vita änglavingar ; de hava, färdade till de orter, vilka helgats åt 
liksom sin s,tifta:re, mecl rätta blivit be- henne. Hans verksamhet var outtrött-
römda för sin omsorg för de lidande Jig och hans förmåga att organisera 
· och övergivna här på· jorden, De skulle gränsade till det underbara. En gång 
icke, likt andra nuni10r, vara inneslut- · då han i förväg oroade sig för vad de 
.na i kloster, utan bo i hyrda lägenhe- · f11:ttiga skulle få lida av köld och hun-
ter, samt gå ut på gator och till sjuk- ger' p'å vintern, anropade han sina vän-
hus, för att uppsöka de fattiga. Så- ner att hjälpa dem och lyckades be-
·dant var något helt nytt på hans tid veka de 'fötn1ögn:a att lämna .sina nö-
och det krävdes energi för att genom- j en och . ägna sig at · de nödlidandes 
föra det. Ett hem åt de gamla i Paris : tjänst. 
:och flera fattigasyler ställde han un- Den helige Vincent var tolerant mot 
der d,eras . uppsikt och vård och han kalvinisterna i en mycket ofördragsam 
.anförtrodde . dem och några välgöran- tid och häri följde han den he\ige bis-
de damer det värvet att åtaga sig hit- kop Frans av: Sales' exempeL I sam-
tebarnen, som voro mycket talrika på band . härmed må nämnas att abbe 
hans tid, på grund av . den nöd, som 'Portal, den ,belgiske präst, som vid 
då härskade. Det finnes ett rörande · :kardinal Merciers sida arbetat på att 
brev i behåll, vari han talar om ett lie ·· ·  .. · ,  1iätma den anglikanska högkyrkan till 
tet barn, som hittat9 pä: en åker ; han: · · den,. katolska kyrkan, var en l'azarist, 
· har döpt det och sänder det .nu till . en. av den ·helige Vincents andlige sö
·mademoiselle Le Gras, , en välgörancl'e 11et; Han dog nyligen, efter att ·hava 
dam, som förestod ett av hemn1ep. fot, · 1tedlqgt ett betydande arbete för att 
de små. . , · .•.. . . .· : bana vag för återföreningen. I Dan-

Galärfångarna besökie hån ofta, och. mark . finnas· även lazarister och Vin.: 
gjorde allt för att lin:dl-a dera;s hårda . · cent-de-Patil�systrar, nämligen i Hel
lott ; en gång säges han·: &avii :fota'git' · . ·  singör . · 
en.' galärfånges plats vid årorna på en År 1660 avled den helige Vincent 
båt, en familjefader, som han ville lå- vid nära 85 års ålder ; år 1737 förkla-
,ta återse s·in familj och misstaget upp- rades han, for helgon o�h en av Paris' 
'täcktes icke förrän efter ett par vec- vackraste kyrkor bär · hans namn, en. 
kor - då hat Vincent de Paul mär- gärd av tacksamhet för va<;l han varit 
ken efter kedjorna · pa sin;u hapcHeder. för Frar.krike.' 
· lh: den heliges liv berättas, att han K a r  i n . S p a r r e .. 
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FRAN ·V·A R A  · FÖRSAMLINGAR OCH · FöRENINGAI{ 
. . - - · - - - c. 

Författarinnan, · picrfessorskan Helena 
Nyblom avled i Stockholm lördagen den 
9 oktobe1•. Hon var född den 7 december 
1843, dotter till den ansedde danske 
målaren Röed. - I sitt testamente, som 
hon . avfatfacfo den 6 julf 1916, skriver 
höri : -. ,,,Innerligt ber jag den av våra. präs
ter som skaH_ jordfästa mig att inte tala 
om .. min person. Blott 
ett skulle jag vilja ha 
framfört � min stora 
tacksamhet emot Gud, 
som i tid lät mtg få 
tillträde till hans he
liga katolska · Kyrka, där jag hal' furrnit 
frid och klarhet, efter 
Mt':ha,kärit :mig orolig, 
övergiven och olycklig. 

På min begravnings
dag ber jag att de av 
mina vänner som ha: 
tänkt att skänka mig 
några 1:>lommor, att i 
stället ge en slant åt 
Elisabethsystrama på 
det · att de för dessa 
pengar · kunde bereda 
€Il gocf måltid för någ-
1:a av , församlingens 
fattiga på den dagen . 

. Bed Gud att Han 
g�r mig den eviga vi- . 
la:n, och låter det eviga 
ljuset )ysa för mig.,, 

gens brusomfyllda id �ch . ävlan ta�it 
vid, gick direktören Heinrich Buerbank 
i Mahri.ö ur tiden. Lugnt och fridfullt 
insomnade· han:, ·styrkt av Kyrkans · het 
Saktament. Det var ett rastlöst I�v som 
så ändades, ty den avlidne var en plik� 
tens och arbetets son mer än ·de · flesta. 

Direktör Buerbank var bördig frå:»., Westfalen ; han föddes där år 1865. Vid, 
nitton års ålder kom han hit till S:ve
rige och knöts då till .det. företag han. sierl �n dess tillhört.. 

Malmö Yllefal;>rik. Det 
ägnade han sitt liv; 
hans gärning där blev 
heller . ej ringa - desi: 
framgång var till · stor 
del hans fö):'tjänst. Se.dan ett trettiotal år 
tillbaka var direktör 
Buerbank ledamot· av-

Malmöförsamlingens 
kyrkoråd ;  som dess 
mångårige kyrkovärd 
dog · han. Vad han un
der denna tidrymd ut
rättat till sin kyrkal!I 
fromma kan näppelic 
gen skattas högt . nog. 

· Han syntes så utom
ordeptligt lämpad för 
detta -värv, och det var 
så naturligt att det 
förtroddes honom -
han kunde ej uinbärali. 

Förunderligt är · det 
Med dessa ord har 

den avlidna i alla ka
t'&Fke�·s hjärta rest sig 
en : fuhinesvård, vilkens 
hisktiption länge skal'l 

: Helena ', Nyblorn. 

i .  is.anning . att den fine, försynte mannen ; icke 
mer tillhör de levande.<; 
ta-I ; blott a'lltför fort 
- timligt · att se. -'
fick han avlägga de 

lysa för oss som i gyllene i'unor. · Hon 
1'ar .med . dessa ord karakteriserat det 
bästa i sig, sin ödmjukhet inför Gud, 
sin trohet mot Hans kallelse och sitt för 
alla elända, .sorg�na och nödlidande ömman'de hjärta. 

Den kyrkHga begravningen ägde rum onsdagen den 12 oktober i S :ta Euge- · 
nia kyrka ; dagen därpå gravsattes h()tt 
i familjegraven i Uppsala. En av hen�· 
ne mycket omtyckt Madonnabild ( de la 
Robbia) skall pryda hennes grav och 
berätta att där vilar ett Guds Moders 
barn, ett den Katolska Kyrkans barn. 

R. I. P. 

HJELNRICH BUERBANK t· 

Torsdagen den 21 oktober, i den tidi
ga morgonväkten, innan ännu verkda-

jo1•diska banden. Requiescat ·in · pacel 
Direktör Buerbanks jordfästning · ägs 

de · rum tisdagen den 26 · oktober. De:n 
högtidliga _ begi'avningsmässan förrätta� 
des av kyrkoherde G. Kuipers i Malmö, 
assisterad av kyrkoherdarna i Göteborg 

,. , och Oskarström. H. H. Biskopen var · även närvarande och efter mässans slut 
. framträdde han till båren, uppstäm
mande »Libera» samt läsande några bö
ner ;för den avlidnes själaro. Den upp
byggliga akten i den med palmer, blom-

, ·  mor och ljus rikt och vackert smyckade 
:;- kyrkan slöts med hymnen »SaHga äro 

de döda», utförd av· kyrkokören. 
Vid gravsättningen å kyrkogårde11 

officierade kyrkoherde Meijerink, som 
även talade till den avlidnes min
ne och kyrkokören utförde några 
sånger. 
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biskopens _ besQk för ,qss en glädjehögtid, · · · 1 • • : , ,  

en 'fest. . .• . . . iT O C K H O L M. En sådan fest· ffra:de vi hät i Gäv1e 
söndagen den - 17 oktober; P.å lördagen 
den 16 anlände Hans .Högvördighet och 
använde första dagen för att bese och 

CONCORDIA CATHOLICA 

hade . den 28 oktober sammankomst i 
katolska . föreningslokalen vid Norra · · · Smedjegatan. Med angöra sig undehättacl 

om fortskridandet av 
de i vår prästgård' på-, 
gående, ombyggnadsar
betena, vilka . han själv 
med så livligt intresse 
oc·h föTvånande insikt 
leder. Söndagen bragte 
oss så en ·högmässa, . vars predikan av Hans 
Högvördighet, sången 
av damkören, den av 
kärleksfulla händer ut
förda l'ika utsrii.yckn:in° 
gen av altare och .kor 
� allt ·i vackraste för- · ening _:_ uppbyggde de 
många sol)J. fyllde S :t 
Pauli till andakt stäm- · 
roande lilla kyrka. En · 
innerlig, gripande bö
nestund blev den av bi
skopen: själv hållna af-· · 
tongudstjänsten .. · Där� 
efter . vidtog i präst
gårdens sa-I en av 
Hans Högvördighets 
närvaro · hed.rad. sam
mankomst, i vilken be
'!:Ömvärd församlings� 

H eirwich B;�erbank. 

ledning av årets fran
ciskanska jubileum ha
de pastor R. W ehner an
modats att i ett före
drag tala om, vari den 
helige Franciskus bety
delse ligger. Hans :före
drag var briljant, kän
netecknat av föredrags
hållarens karakteristis
ka tankeskärpa och sin
ne för systematisering. Föredraget, som vore 
värt att tryckas, mot
togs med. det livligaste 
bifall och blev . i · sin 
mån or.sak till den ge
digna stämnin,g, . som 
kom att · utmärka aftonen i dess helhet. En 
tavla med Franciskus
motiv hade av konst
nären E. Berggren om
_givits av draperier och 
slingrande murgrönor, 
vilket .satte en .stark präg,el på föredrags
sa!en. Direktör E. Hopmann spelade · därefter 

anda ·både av de arrii.ngerande och de 
deltagande på mångahanda sätt koin till 
uttryck. ·på . måndagens eftermiddag 
Uiirina.de oss bisko:pen efter ett blott al'ltfÖi· kört' men rikt välsignat besök . .  

· G ö T E B  O R G. 
Söndagen den · 26. september hade Gö-

. teboi·gs församling äran ·och glädjen av 
att - mottaga H. H, .Biskopens besök. 
,;!fäns, Högvördighet höll e1:i högtidlig le
'vitmässa med . . predikan saint meddelade 
på eftermiddagen· ·  Bekräftelsens ·heliga sakrament. ' · · 

- På. kvällen var ett ·talrikt besökt sam
kväm { · försani.lingsl-0kalen. 

å violin, ackompagnerad av en elev från Musikaliska akademien, klassisk musik 
och bidrog även till underhållningen se
nare på aftonen med s•itt konstn,ärliga , . spel. Föreningen har glädjen att i honom räkna en musikalisk: förmåga av rang. 

Dä'refter ir.togs supe och- man gladdes 
·allmänt åt den familjä.ra prägel man 
lyckats skapa i! de nya lokalerna. Kloc
kan 12 åtskildes man ,med det bestäm- i · da intrycket att h;rva varit med . om en 
av Concordias mest givande s-amman-

' kmnster. -
: :·- H:i.ns Jiögvördighet Biskopen och' 'fyra 
: -präster hedrade föi:eningen med' s:ln''när-

varo. 

j ', .' 
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1. Måndag. · ·  . . ÄHh:elgonadagen, i 14, . Söndag. 25 :e efter Pingst: (Officiet 
2. Tisdag. Alla själars dag. tages från 6:e sönd. efter Tretto11d.) 
3. �nsdag. Dag inom AUhelgonaokta

ven. 
15. Måndag. St. Gertrud. Jungfru., . 
16. · Tisdag. Ferialdag. 

4. Torsdag. St. Carolu.�. , Bisk. 17 . . ·: Onsdag._ St. Gregorius Thauma
5. Fri2dag. Å1�innel-sen' .�v · de J.;Ejlg�n, . 

. vilkas reliker finnas i Uppsala dom� 
kyrka · och det apost. yik;triatets ·· 
k_yrkor . .  (Jesu h:iärtas fred.i,#.) 

6. Lördai, Dag . .  inom . ·· A1lhelgona� 

turgus. Bisk. 
is. J Torsdag: Dedi.catio Basil . . Petri et 
· .. - Pauli. 
19 . .. Fredag; · St. Elisabeth. Änka. 
20/'Lördag: St. Felix de Valois. Bek. 

. oktaven .. 21. Sön�ag. 26 :e efter Pingst. 
) · · • • 22 Måndag. St. Caecilia, Jungfru. Mart. 

7. Sönda�: 24:e efter: Pingst. - ·Allhel- · 
go_ nasöncj,ag.en� . 

· 23. Tisdag. · St. Clemens I, påve. Mart. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

24. Onsdag. . St. Johannes a Cruce. Bek. 
Måndag. Oktavdagen · till 'Allhelgo- 25. Torsdag. St. Catharina. Jungfru. 
nadagen. , · , ·Martyr. 
Tisdag. Dedicatio !A.rchibas/ S . . S. 26, Fredag. St Silvester. Abbot. 
Salvatoris. . . . . .

. 
. . . 27. Lördag, 

Onsdag. St. Andrea� :A,�ellinus. Bek: 28. Söndag, 
Torsdag; St. M�rth;mi,. Bisk. ' Bek,'. · 29. �åndag. 

Vår Frus tidegärd. 
Första i Advent. 
Vigildag till' St. Artdreas 

Fredag. St, Martin�� .I. Påve'i mart/ .. fest •. .. 
Lö�dag. St. Didacu'.�- : :Bek. · 30 .. · Tisdag. ' .St . . Andreas. Ap,östel. 

Sedan prästen vid dethögtidlig{ be/ :Bland iörut ej- omnamnda vigningar; 
stänkandet med vigvatten, .varom' talats - , som 'i.md�r I kyrkoårets lopp kunna före
i föreg. nr, . uppstämt : »Asperges me,; : tagas av en präst utan särskild fUll� 
etc._ fortsätter . kören, ; ,sjungandet .  av; • makt av biskopen, må nämnas . :väli::ig
antiphonen, söm präste1r beder L tysthet./ . nels�n av . :\lus och hem 'på Heliga tre 
Därefter bestänkes först altaret, varpå° konung'afa · fest · ·(Trettondagen) samt 
prästen går genom hela kyrkan; bestän- · välsignandet av en' ny bostad, en sed-
kand-e folket med det helgade vattnet, vänja, som ännu .hålles i helgd i äkta 
avslutande det hela nied en bön !ramför katolska familjer; när de ,sä,tta bo eller 
altaret. Vid kyrkans ingångsdörrar be- byta bostad . .  
·finner sig vigvattenskärl för att de·' tro- :· F<ir · övrigt välsignas ·av _Kyrkan med 
ende' skola kunna vid inträde och utträde bön alla . föremål, som . de troende ,. an• 
ur Herrens hus bestänka sig med vigvat- vända. vid sin , privatandakt, kors; medal� 
teri under bön att ·Herrens . nåd likt ·dagg j er, rosenkransar, bilder och statyer av 
11).å. falla öv,er dem och de genom ånger · Frälsaren, hans ·heliga moder eller hel-

i . och ödmjukhet må med.renat -sinne tjäna · gonen, på det att alla, som andättigt 
.Herre.il. . . 

. . 
och ödmjukt visä 'dem sin vördnad, ge� 

: :; ; Vigvattnet påminner icke blott om-det noni Jesu Kri:,ti oändliga förtjänsfafr 
: , .i gamla. · fb.'rbundet :använda vat.tnet - t.ill •1 

och de heligas förbön måtte undfå Guds 
-<rening o.ch , tvagning- vid gudstjänsten , nåd. här nere · och 'en gång den eviga 

utan har också genom Kyrkans bön och : lycksaligheten • i ·evigheten, . . · 
. yälsjgne_lse: E;)n ancllig .Vfrkan vid_ använ- · Särskilt högtidlig - är invigningen äv 
.. Ilandet . .  I,jk�_Oll1 v�tt�et rena}'. och ·g�ver i ett nytt, offent}igen uppställt kors '-qller 

fruktbarhet odi saltet bevarar från för- . krucifix; Korsets ·heliga 'hemligheter 
ruttnelse, giver smak och krydda, så · prisas och Gud a'riröpas, att korset ·måt0 
skall . bestänkandet med det vigda vatt- te bliva »de troende till trons grundval, 
net mana de troende till att genom ån- till hoppets stöd, en sköld mot allt ont, 
gerns tårar rena sin själ från synd och _ till hjälp i olycka, till seger över fien
med gudsfruktans salt fördriva syndens den, en vakt för staden, ett skydd på 
förruttnelse. fältet och till en stödjande stav i huset,,. 

S. ·N-k. 


