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VIA D O LO ROSA. 
SJU TIDEGARDER EFTER FRANCISKANSKA 1 EXTER. 

II. 

Getsemane. 

. Jesus visste allt vad som skulle 
vederfaras honom enligt den Högstes 
fördolda rådslut. Och när de hade 
sjungit lovsången, begav han sig till 
Oljeberget. Och såsom det var hans 
sed, gick han där avsides för att 
bedja till sin Fader. Då såg den 
gode herden med sin inre · blick de 
där fåren, som han omfattade med 
hela sitt bedrövade hjärtas ömhet. 
Och det begav sig, att inför åsynen 
av den skingrade och bestörta hjor
den och med den nära förestående 
dödskamp·en för ögonen blev före
ställningen om förintelsen plötsligen 
fasansfull för hans känsliga sinne. 
Då var det han sade sitt: "Min Fa
der, om det är möjligt, så gånge den
na kalk förbi mig" ( Matt. 26 : 39). 
Bladssvetten, vilken droppade ned på 
jorden ifrån hela hans kropp, vittnar 

om den ångest, som pressade mänsk
lighetens Frälsare. 

"Men Jesus, min Herre och Ko
nung, vi brottas din själ med Gud 
i en slik bedrövelse och ångest? 
Bjöd du då icke din Fader av fri 
vilja offret?" Jo, visserligen. Men 
på det att vi, som tro på din mänsk
liga natur, må varda stadfästa i den
na tro, på det att vi må hålla modet 
uppe i prövningar och sorger, på det 
att våra ljumma hjärtan må varda 
uppeldade till att älska dig brinnan
de, därför, Herre, just därför, lade 
du i dagen din mänskliga och lekam
liga svaghet med påtagliga bevis, vil
ka övertyga oss, att du i sanning har 
lidit en smärta, som är lik vår smär
ta, och tömt den bitti"a kalken i bot
ten under kval, som icke voro ett 
sken utan hemsk och levande verk
lighet. 

(Sanct Bonaventura: Livets träd.) 
Kyrie eleison ! Christe eleison ! 

Kyrie eleison ! 
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EN INNEHA L LSRIK FÖRUTSÄGELSE. 
TILL MARIA BEBÅDEi...SES FEST. 

Med den innehållsrika förutsä
gelsen avses här de ord, som 
var och en kan läsa hos evange
listen Lukas r : 48, där Maria, Her
rens Moder, dristar sig uttala den 
ytterst märkliga profetian: "Se, här
efter skola alla släkten prisa mig sa
lig". De omständigheter, under vilka 
dessa ord uttalades, äro väl kända. 
Då · ärkeängeln Gabriel framfört till 
Maria det glada budskapet i ordalag, 
som innehålla ett föredöme och ett 
himmelskt godkännande av Guds 
Moders förhärligande, - då Elisa
bet, till vilken Maria skyndsamt be
givit sig, i sin tur hade under Guds 
Andes inflytande och långt före oss 
använt ett stycke av vår "Ängelns 
hälsning", blev Maria hänförd över 
de stora ting som fullbordats uti hen
ne. Hon bad då för första gången det 
härliga "Magnificat", vilket allt se
dan dess upprepats inom ton-, må
lar- och byggnadskonsten i den ka
tolska Kyrkan. Hon prisade Gud så
lunda: "Högt prisar min själ Herren, 
och min ande fröjdar sig i Gud: min 
Frälsare; ty han har sett till sin tjä
narinnas ringhet. Ty se, härefter 
skola alla släkten prisa mig salig, ty 
den Mäktige har gjort stora ting med 
mig, och hans namn är heligt." Luk. 
r: 46---49. 

Det märkliga häri är först och 
främst att i dessa ord klart och full
ständigt ligger uttryckt det katolska 
Maria-förhärligandets väsen, vilket 
sålunda är officiellt godkänt i Guds 
ord. Många icke-katoliker, som miss
troget äro på sin vakt gentemot äran
det och förhärligandet av Maria, så
dant detta är brukligt inom den ka
tolska Kyrkan, grunda sina betänk
ligheter mest därpå, att de genom att 
ära Maria tro sig brista i den dyr
kan de äro skyldiga endast vår Fräl
sare Jesus Kristus. De synas anse, 
att vi katoliker "dyrlw Maria" 
skild från Jesus och att vi till-

skriva henne förtjänster, för vil
ka hon har att tacka endast sig själv 
och ingalunda Jesus Kristus, vår 
Frälsare, källan till all övernaturlig 
förtjänst. 

Detta är en missuppfattning, på 
vilken vi icke tillräckligt ofta kunna 
fästa uppmärksamheten, såväl vad 
oss själva som alla icke-katoliker be
träffar. 

Maria är ingenting av och genom 
sig själv. Häri, ehuru fri från synd, 
är hon fullkomligt lik varje skapad 
varelse, född i synd. - Allt vad hon 
är, allt vad hon har och kan, allt, 
för vilket hon prisas och äras, allt 
detta har hon sin gudomlige Sons 
försoningsoffer och död att tacka 
för. Detta är den källa, ur vilken all 
Marias ära, all nåd fullständigt och 
ovillkorligt härflyter. Men med och 
för henne, mer än för någon annan 
skapad varelse, har Gud gjort stora 
ting, och emedan Maria, under hem
lighetsfull samverkan mellan gudom
lig nåd och mänsklig frihet, så yp
perligt slutfört det henne anförtrod
da uppdraget, ära och förhärliga vi 
henne och frukta icke. att den 
hyllning vi skänka Maria µå något 
sätt skall minska den dyrkan vi äro 
skyldiga Sonen, Jesus, 

Låt oss giva akt på huru Guds ord 
hos Lukas r : 48 noggrant uttrycker 
samma tanke. Hennes själ vill pri
sa Herren och hennes ande jublar i 
Herren Gud, emedan han har sett 
till sin tjänarinnas ringhet. Kunde 
Maria på ett tydligare sätt tillkänna
giva, att hon av sig själv· ingenting 
annat är än en hjälplös tjänarinna, 
ett redskap i Guds hand, fullt med
veten om sin egen ringhet. Men skall 
och får detta vara ett skäl för att 
stillatigande gå förbi Maria och neka 
henne vår hyllning? Nej, ingalunda, 
ty hon säger uttryckligen, att alla 
släkten skola prisa henne salig. Här
med är Maria-hyllningen otvivelak-



tigt fastslagen och denna betraktas 
och angives såsom något som skall för
bliva för kommande tider. Dock, lik
som för att på förhand utesluta varje 
missuppfattning och vitt och brett 
öppna vägen för den äkta, sanna 
Maria-hyllningen, angiver Maria 
själv den sista och djupaste bevekel·· 
segrunden fö!" denna hyllning genom 
att tillfoga: "ty den Mäktige har 
gjort stora ting med mig, och hans 
namn är heligt". 

Bibeln själv angiver sålunda det 
enda rätta, dogmatiska innehåll, som 
alltid varit och alltid skall förbliva 
grundvalen för Maria-hyllningen, så
dan denna teoretiskt och praktiskt ut
övas i den katolska Kyrkan. Ägde 
nu denna Marias förutsägelse, med 
den förklaring hon själv tillfogar, 
ingen annan betydelse än detta dok
trinära berättigande av den katolska 
Maria-hyllningen, skulle den redan 
med rätta kunna kallas betydelsefull .. 
Det ligger dock därtill en stor apolo
getisk kraft däri, detta med avseende 
å dem, som icke tro på Bibeln såsom 
Guds ord, som icke tillerkänna Bi
beln något övernaturligt värde, ingen 
gudomlig karaktär, utan uteslutande 
betrakta den som en vanlig bok av 
människohand. Även de kunna icke 
förneka, att Maria uttalat denna för
utsägelse, eller - om de så vilja -
att någon författare från kristendo
mens första århundrade lägger dessa 
ord i Marias mun och återgiver dem 
i sin skrift. 

Må vi ett ögonblick hålla oss till 
denna sista mening eller uppfattning, 
icke för att vi skulle frånkänna Ma
ria det härliga, av Guds ande burna 
"J\,1Iagnificat", utan emedan denna 
mening innehåller det allra minsta 
som var och en måste antaga, även 
om han icke tror på Bibeln såsom 
Guds ord. 

Vi befinna oss således inför den 
förutsättningen eller det faktum, att 
en författare från kristendomens 
första århundrade, då mänskligt att 
döma framgången för den kristna 
sanningens predikan var mycket 
oviss, lägger i Marias, Kristi blivan
de moders mun en förutsagelse, som 
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är rent av häpnadsväckande. Ty -
återigen från naturlig, mänsklig 
ståndpunkt taget - vem var väl Ma
ria? Ett enkelt, anspråkslöst barn av 
folket, en flicka på 15, r6 år. Ur
sprungligen av kungligt blod, av Da
vids hus, hade hon dock detta ge
mensamt med många andra och allt 
låg så långt tillbaka i tiden, att in
gen räknade det henne till förmån. 
Hon var en bland tusenden och hon 
bodde i det ökända N azaret, där
ifrån man icke väntade sig något 
gott. Var hon mer framstående äii 
andra ? Ingen talar om hennes stora 
dåd och bedrifter. Bäst kunde man 
jämföra henne med en av de många 
okända i staden eller på landet, som 
i stilla tillbakadragehhet fullgöra si
na vardagsplikter hos far och mor. 

Skulle det falla någon in att säga 
om ett sådant barn : härefter skola 
alla släkten prisa det saligt? Jag 
tror det icke, ty den första tanken 
vore väl då att ifrågavarande person 
icke vore fullt riktig i huvudet, och 
händelsernas gång skulle väl icke hel
ler någonsin besanna utlåtandet. 
Huru då kunna finna en förnuftig 
förklaring på att en kristen förfat
tare under första århundradet vågat 
sig på en dylik förutsägelse om Ma
ria? Och här har historien givit ho
nom fullt rätt, emedan verkligheten 
borgat för förutsägelsens uppfyllan
de. - Huru förklara detta? - Tänk 
med allvar därpå och gå ej förbi med 
en lätt axelryckning. 

Hela tilldragelsen återkallas lätt i 
minnet och är ungefär följande: En 
flicka av judisk härkomst bor i Na
zaret i Palestina och lever bland ju
darna där tillbakadragen och okänd. 
Då förutsäger någon att alla släkten, 
lägg märke till detta, alla släkten 
skola prisa henne salig. Och förut
sägelsen går i fullbordan. Denna 
kvinna prisas salig av alla släkten, 
d. v. s. århundraden igenom, och pri
sas salig alltjämt, ännu den dag som 
är. Varav denna förutsägelse, varav 
dess fullbordan? Jag tror att man 
är nödd och tvungen att bekänna, 
att här 1cke gives någon naturlig för
klaring och att uppbyggandet av en 



rent vetenskaplig teori för att be
lysa denna fråga icke låter sig göra. 
Den enda förnuftiga och enda ve
tenskapliga förklaringen är väl den
na :  en bok, vari en dylik underbar 
förutsägelse finnes, besjälas av en 
annan ande än en rent naturligt till
kommen. Här är något annat, nå
got mer än det rent mänskliga. Så 
bevisa Marias ord, att alla släkten 
skola prisa henne salig, det överna
turliga, det gudomliga i det Evange
lium, där de stå upptecknade. Så 
mycket har denna förutsägelse att 
säga otron. 

Mycket och mer har elen att säga 
dem som tro, i synnerhet åt icke-ka
toliker, vilka med oss kalla Bibeln 
Guds ord. Man får icke tänka sig, 
att vi här ha att göra med en speci
fikt "romersk" text. Sådana finnas 
icke, ty Bibeln är blott en och där
för behöva vi en garanti för var vi 
skola finna Bibeln, Guds ord. - För
utsägelsen hava vi dock lika lydande 
i Luthers tyska bibelöversättning : 
"Siehe, von nun an werclen mich se
lig preisen alle Kincleskincler". (utg. 
av "Deutsche Evangelische IGrchen
lrnnferenz", Stuttgart 1905.) samt i 
elen svenska Bibeln i överensstäm
melse med Bibelkomrnissionens nor
malupplagor. - (Ev. Fosterlanclsstif
telsens förl. exp., Stockholm 1905). 
Här finnes följaktligen intet rum för 
misstroende eller misstarrke. 

Alla som tro på Bibeln. alla som 
mottaga Bibeln såsom Guds ord, 
måste följaktligen enstämmigt och 
endräktigt intaga elen ståndpunkten, 
att sj älva Guds ord anförtroddes Ma
ria och lades i hennes mun, då hon 
sade att från elen tiden skulle alla 
släkten prisa henne salig. Detta sy
nes mig vara en bekännelse och en 
händelse av allra största . betydelse 
för alla troende. Ty huru och var 
och för vem och genom vem har den
na förutsägelse gått i fullbordan ? 
Vem har under tidernas utveckling 
och seklernas lopp haft omsorg om 
att Guds ord ej blev till lögn, utan 
bev:uacles troget och oförfalskat ? 

Sagt utan bitterhet och förebråel
se, må dock detta tilläggas : hade det 
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varit beroende- av protestantismen i 
dess olika former, \,ore Maria-hyli
ningen för länge sedan försvunnen 
ur världen. Ty det är ett faktum 
man icke kan förneka och det gör 
oss katoliker ont, att Maria, Her
rens Moder, utanför d�n katolska 
Kyrkan så gott som allmänt bemötes 
med ringaktning och nästan med full
komlig liknöjdhet, för att icke säga 
förakt och förolämpning. Man glöm
mer ibland, att ingen mindre än än
geln Gabriel, enligt själva Evange
liets berättelse, hälsade Maria med 
orden : "Hell dig, full av nåd, Hetren 
är med dig, välsignad är du ibland 
kvinnor". (Luk. l :  28) .  Man för
står och fattar intet av de ord, 
varmed Frälsaren själv i lidandets yt
tersta stund, då han tog avsked av 
livet på jorden, gav Maria såsom 
moder åt sin älskade lärjunge Johan
nes och denne till son åt sin eg·en 
moder. (J  oh. 19 : 26) . Säkert är 
även att om i några av våra frånskil
da bröders och systrars hj ärtan fin
nes något kvar av vördnad för Ma
ria, denna ingalunda underhålles el
ler befrämias av deras eget samfund, 
deras egen- kyrka. 

Är detta en följd av ett missupp
fattat och oriktigt tolkat bibelord, 
eller beror det på en fördomsfull 
blick på verkligheten, eller bör man 
tillskriva det en omotiverad reaktion 
mot den katolska Maria-hyllningen ? 
Detta må vara obesvarat, ett 
beklagligt faktum är <lock, att 
man utanför den katolska Kyr
kan glömmer och förnekar Maria, 
Guds moder. Och det är så myc
ket mer beklagansvärt, som med 
vördnad för modern rätt ofta 
även vördnaden för Sonen försvin
ner. Betyder detta måhända ingen
ting? - Säger det icke, att där kan 
omöjligt finnas den fullständ;ga ge
menskapen med Kristus, varest elen 
bibliska förutsägelsen blir till miss
uppfattning och osanning? Och tvärt
om att denna g-emenskap fortsätter i 
Bibelns ande bland dem, genom ti
derna bevara och förverkliga dess 
profet1�ka innehåll ? 

Då Bibeln säger, att alla släkten 



skola prisa Maria salig, har den na
turligtvis tänkt på de släkten som 
komma att känna Bibeln och antaga 
den såsom Guds ord, de kristna släk
tena. Men då är det även tydligt 
och klart, att den sanna, fullständiga 
bibliska anden endast fortlever i de 
kristna släktena, där varje bibelord 
- för den skull även den underbara 
förutsägelsen om Maria - är beva
rad och förverkligad. Sålunda stämp
lar förutsägelsen om Maria-hyllnin
gen den katolska Kyrkan såsom 
Skriftens Kyrka. 

Härmed göres icke någon bestämd 
form av Maria-hyllning till det vä
sentliga däri. Den yttre formen 
kan växla, kan giva anledning 
till kritik ; huvudsaken är att det 
väsentliga förbliver. Att medelti
den hade sina Maria-spel, att vi 
pryda hennes bild med blommor och 
ljus under hela majmånaden, att 
man överallt henne till ära upprättar 
kyrkor och kapell, att vi bära i fic-
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kan och. läsa vår Rosenkrans, kom
mer icke sakens väsen vid och är 
blott en yttre, kanske förbigående 
form, ett uttryck för den inre anden. 
Men denna inre ande, som är huvud
saken, har alltid varit och är alltid 
levande i den katolska Kyrkan och i 
henne ensam - den är dnden i Luk. 
I :  48. 

Så bevisar denna Marias underba
ra förutsägelse att alla släkten skola 
prisa henne salig, dessa tvenne vik
tiga sanningar : den första att Bi
beln icke är en vanlig naturlig, rent 
mänsklig bok, utan är ingiven av en 
övernaturlig, gudomlig ande ; och den 
andra att den katolska Kyrkan i 
motsats till den protestantiska har 
den rätta Bibelns ande med sig, eme
dan inom henne och genom henne 
den bibliska förutsägelsen besannas. 

V ar det väl för mycket, då vi vid 
början av denna artikel skrevo 
om Marias förutsägelse : en innehålls
rik förutsägelse? 

J o h. v a n G i j s e 1. 
PALMSöNDAG OCH LÅNGFREDAG. 

"Hosanna! Hosanna! Hell ! Hell 
Davids Son, 

som konimer i Herrens Guds namn, 
att frälsa sitt folk och att föra det 

från 
dess trältjänst till Guds fadersfamn! 

H osanna! H osanna ! Hell ! 

Välsignad ! Vä1signad ! Hell ! Hell 
Davids Son! 

Han bröd gav i öknen ! Hans hand 
kan hjälpa i nöd och befria ifrån 
förtryckarns förnedrande· band ! 

H osanna i H osanna ! Hell !" 

Så ljöd i Jerusalems gator en gång 
i jublande takt, - som till fest 
drog slwran med palmer i ha-nd och 

och med sång 
att hylla den ärade gäst. 

"H osanna! H osanna ! Hell !" 

Hitr brått blev det bytt i ett skäran
de rop : 

"Korsfäst!" På förbannelsens träd . 
de nagla sin konung - en vilseledd 

hop 
av Juda välsignade säd. 

"Skyldig till döden. Korsfäst!" 

Fast sedan den stunden århundraden 
flytt 

på jorden det än är som då: 
"Hosanna!" och: "Korsfäst!" det 

slwllar på nytt 
hur tiderna växla och gå. 

"H osanna!" - Korsfäst !" -
Korsfäst !" 

* 
Fridens Konung, du den krona 
hatet vridit, tåligt bär !  
Dina bröders brott att sona 
du dess ondskas offer är. 
Bröder äiv mot bröder strida, 
göra ont och själva lida -
Herre, i de kvalda bröst 
tänd din kärlek, gjut din tröst! 

* 
Du såg på Jerusalem en gång med 

gråt: 
"O, visste du ! - - - Dit vill ej 

höra!" 
Och iinnu du beder: "O, Fader, för

låt, 
ty de veta ej vad de göra !" 
E s t e r  A d  e 1 e v. G e  g e r  f e l  t. 



F Ö R  

I Rom slår kristenhetens hjärta 
friska slag, och framtids ljusaste för
hoppningar förmälas där med forn
tids lysande mumen. Lateranen, vars 
blotta namn manar fram så många 
bilder ur Kyrkans historia, Latera
nen, kejsar Konstantins gåva till 
Petri efterföljare och under tusen år 
påvarnas residens � Lateran-palat
set, av Sixtus V ombyggt på den 
gamla grunden, har nu upplåtits till 
museum för katolsk mission, och i 
dess förnämsta sal, påvesalen, skola 
föredrag hålles 01)1 Kyrkans aposto
liska verksamhet nu och i forna da
gar. Lateranens övriga gemak om 
10,000 kvadratmeter tillsammans er
bjuda utrymme för omfattande etno
grafiska samlingar, och besökaren 
skall där kunna skåda allt, som ut
gjorde jubelårets ( 1925) kanske 
mest gripande företeelse : alla dessa 
vittnesbörd om den katolska trons 
segrar och triumfer, vunna 1 1em 
världsdelar genom katolska missionä-" 
rers aldrig sviktande trohet under Ji .. 
<landen, tårar och blod. 

Icke minst 1927 har sett trons för
kunnare med sitt blod besegla arbe
tet i Kina. Bland många må näm
nas jesuitfäderna Henri Dugout, 
född i Paris 1875, och Candido Va
nara, född i Turin 1879, professorer 
vid Ricci-kollegiet i N anking och dö
dade där. Trots sina medbröders blo
diga död, stanna katolska missionärer 
på sina poster, hängivande sig åt 
Guds försyn och bidande bättre tider. 
Ja, just under dessa svåra tider har 
ett företag av allra största betydelse 
för kristendomen i Kina kommit till 
genom upprättande av ett stort ka
tolskt universitet i _ Peking, lett av 
benediktiner från Nord-Amerika. 
Med sina fem fakulteter ( teologi, fi-
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losofi, kinesisk historia, konst, litte
ratur, exakta vetenskaper samt kine
siska språk- och kultur-studier), av
ser det att bibringa studenterna både 
intellektuella kunskaper och den be
levenhet, som skattas så högt i "Mit
tens rike", Det vill stå på äkta ki
nesisk grund, och därför kommer 
Confucii filosofi att grundligt stude
ras, och de amerikanska munkarna 
skola i sinom tid lämna rum för or
densbröder av kinesisk nationalitet. I 
hela Östern, särskilt i Kina, Japan 
och även i Indien, går en dragning 
till katolskt klosterliv : trappisterna 
hava i "det himmelska riket" kloster 
till övervägande del bestående av ki
neser, och benediktiner från det be
römda abbotstiftet Saint-Andre de 
Lophem (Belgien), grunda ett klos
ter, vilket skall bli en allt igenom ki
nesisk stiftelse, såsom abboten Dom 
Jean Jolliet framhåller. Att icke en
dast klosterfolket utan även och 
framför allt sekularprästerskapet 
måtte utgöras av landets egna barn, 
var Benediktus XV :s och är Pius 
XI :s eftersträvade mål. Av infödda 
präster verka för närvarande : i Asien 
4,263 ( = 52,3 % av alla missionä
rer där) ; i Afrika 1 50 ( =  5,7 %) ; 
i Amerika 82 ( = 6,2 % ) samt slut
ligen i Oceanien 12  (= 2,5 % ) .  I 
Asien finnas 127 förberedande semi
narier med 5,601 och 74 _ präst semi
narier med 2,288 infödda alumner. 
I Afrika 48 förberedande med 1 ,347 
och 17 prästseminarier med 291 in
födda alumner. (J fr Les N ouvelles 
Religieuses N :o 21,  sid. 503, 1927). 
Att den Helige Fadern med egen 
hand i S :t Petersdomen till bisko
par vigt 6 kineser och I japan har 
både i Kina och Japan väckt livlig 
tillfredsställelse, ej endast bland ka-



tolikerna utan även bland de miljo
ner, som ej tillhöra Kyrkan. Mellan 
infödda präster och utländska råder 
det bästa förhållande på missionsfäl
ten : alla äro de genomtrångda av ka
tolsk tro. Och våi·a helgon från Eu
ropa äro älskade och vördade också i 
exotiska länder : på Ceylon bland <;le 
arma, fattiga parias bygges en kyr
ka, helgad åt Sainte Therese de l'En
fant-Jesus, den väna blomman från 
Karmels klostergårdar, vars hela liv 
är en tjusande illustration till S :t 
Gregorius den Stores ord : "Det kon
templativa livet består i att med hela 
sin ande bevara kärleken till Gud och 
nästan och att hängiva sig endast åt 
längtan efter Gud". ( S :t Thomas 
d' Aquin, La Vie Humaine, sid. 22) .  
Icke minst endräkten och offervillig
heten hos. våra katolska missionärer 
är det, som nyligen kom en protes
tant att skriva : "Studiet av de ka
tolska missionärernas tillvägagående 
har ytterligare en betydande förmån : 
det är, att man på så sätt lär att 
bättre förstå och just därigenom me
ra älska dessa katolska missioner, 
vilka hava bakom sig en lång förtid 
och hjältemodiga och tåliga tjänare". 
( Se Les N ouvelles Religieuses, I, 
I 928, sid. 24) , 
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Icke endast på missionsfälten se 
vi katolska martvrer : i Ryssland 
fortsätta bolsjevik�rna sina förföljel
ser ; fängelserna äro fyllda med ka
toliker, framför allt katolska präster ; 
många försmäkta i Sibirien, bl. a. 
M :me Abrikosowa, priorinna för lJo
minikanersystrarna ( tertiarier) .  Och 
i Mexiko flyter blod i strömmar på 
order av "den mexikanske Nero", 
den gemene Calles, vilken skryter 
med att hava de 3 gånger, han mött 
Kristus, kindpustat Honom. (J fr 
Bridgido Caro, "Mexikos bolsievi
kiske diktator") .  Präster mördas 
nästan dagligen på myndigheternas 
befallning : i Guadalajara blev präs- . 
ten Saba Reyes begjuten med ben
sin och levande bränd. Endast i sta
ten Jalisco hava 30,000 katoliker, 
män, kvinnor och barn, drivits bort 
från hem och härd av Calles soldat
esk. De hemlösa irra omkring och 

vägarna fyllas med lik. Inför dessa 
skändligheter tiga de flesta tidningar 
i Em'opa. Deras tystnad stämplas 
såsom lumpen feghet av den italien
ska tidningen Tribuna, som just icl(e 
kan beskyllas för "klerikalism". Un
der förföljelsernas fasor härda Mexi
kos katoliker ut med beundransvärd 
ståndaktighet, och sällan hava så 
många pilgrimer som nu strömmat 
till den berömda vallfartsorten Vår 
Fru av Guadelupe. 

En systerbild till denna befinner 
sig i Koden i Podlachiet (Polen) .  
Den polska madonnabilden, som un
der det ryska tyranniet förvarades i 
klostret i Czenstochowa, blev den I 
sept. 1927 högtidligen återfönl. till 
sin forna plats i Koden. På stadens 
torg var uppfört ett altare, kring vil
ket samlats flertalet av Polens bisko
par, bl. a. ärkebiskopen av Krakow 
furst Sapieha, en mängd präster, fle
ra medlemmar av furstesläkten Sa
pieha, på vars ägor staden Koden lig
ger, samt till sist men icke minst ett 
30-tal åldriga allmogemän och kvin
nor av grekisk-unierad ritus, vilka 
under tsar-tiden fått lida den grym
maste förföljelse för sin ståndaktig
het i den katolska tron. 

Före mässans början överlämnades 
till dem av inrikesministern det pol
ska gyllene "Förtjänstkorset" såsom 
belöning för deras trohet. Sedan 
lästes en högtidlig pontifikalmässa av 
ärkebiskop Sapieha, varefter bisko
pen av Podlachiet höll en högtstän::d 
predikan. När gudstjänsten var slut, 
dekorerades ånyo de ålderstigna käm
parna för den katolska tron, denna 
gång med den påvliga orden "Pro 
Ecclesia et Pontifice", varvid en kort 
levnadsteckning upplästes för var 
och en av dem. Det var ett verkligt 
martyrologium från Podlachiet : hud
flängning, fängelse, böter, landsför
visning till Sibirien (beträffande en 
nu 83-årig kvinna, 3 dagars nedgräv
ning i osläckt kalk !) Efter dekm·P
ringen · meddelade biskopen av Pod
lachiet den påvliga välsignelsen, och 
Te Deum avsjöngs av den till 40,000 
personer uppgående folkmängden. 

Polen, som un�kr ärhundraden.l 



försvarat och befrämjat katolsk tro, 
fick se en stor internationell akade
misk missionskongress samlad i Poz
nan (Posen) den 28 sept.-2 okt. -
en formlig nationernas församling : 
biskopar och ärkebiskopar från 
Mandsjuriet, Australien, Malta, Ru· 
mänien, Frankrike, Tysklan:l, Fin
land etc. etc. samt 20 polska :1isko
par. Hälsningstal höllos på alla 
språk. Då Spaniens och Sydameri
kas representant professorn d :r I ralla 
nämnde Mexiko, reste sig kardinal
primas Blond och med honom hela 
salen till ära för våra förföljda brö
der, och ur 3,ooo bröst skallade ro
pet : "Leve de mexikanska bekän
narne !" 

Stort uppseende och livlig sympati 
väckte den även här i Sverige be
kante biskopen d :r  Buckx från Häl
singfors, då han vid ett sektionssam
manträde höll sitt föredrag på polska. 

Liksom mötet i Poznan (Posen) 
,äknade deltagare från alla delar av 
världen, så samlade två katolska uni 
versitets-j ubileer representanter från 
olika länder : Lotiwain, Belgiens gam
la ärevördiga universitet, har firat 
sin femhundraårshögtid, varvid På
ven lät representera sig genom en 
kardinallegat, och Lille, ett av de ka
tolska lärdomssäten, som grundats 
genom franska katolikers iver nch of
fervillighet, högtidlighöll ro lustrer 
av framgångsrikt arbete. Vid intåget 
beledsag-ades Påvens le11:at. kard iml 
Charvst, av en hede1:svakt av 1 c: .ooo 
män. · Och Lilles studenter hade sänt 
den · Helige Fadern en adress, vari 
de betygade honom sin hängivenhet 
och lydnad. 

Den bildade katolska ungdomens 
starka religiositet utgör en av de lju
saste sidorna i det moderna Frank
rikes liv. Den möter merl 1 ,000 Pa
riserstudenter i nattlig tillbedjan uti 
Jesu Hjärtas basilikan p� Montmar
tre. Den samlas i tu"':ntals kring al
tarrunden vid påskkonimumonen. 
Den ägnar sig med iver åt studium 
av katolskt tänkande, alldeles sär
skilt av S :t Thomas av Aquino, vars 
"Summa" i fransk och latinsk text 
utges på förlag av La Revue des 
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J eunes i Paris. Eliten av denna ka
tolska ungdom sluter i lydnad upp 
kring Påven i hans kamp mot osun
da läror, utspridda av vissJ. koryfcer i 
"Action Frarn;aise" - "politisk, dog
matisk och praktisk modernism", för 
att använda Påvens egna ord i en 
skrivelse till kardinal Andrieu av d. 
5 januari 1927. (Om modernismen, 
se Rauschen, Udvidet Apologetik och 
A. Menzinger S. J., "Fra för 
Kant"). Och i sin allokution till 
kardinalerna julafton 1927 lovordade 
den Helige Fadern varmt sådana 
män som Doncoeur S. J., tänkaren 
Maritain, Bernaudot, Maquart, La
jeunie och Lallement, vilkas arbetr 
"Pourquoi Rome a parle" redan 
spritt mycket ljus och framdeles skall 
sprida ännu mer i många sinnen. 
Kyrkans män arbeta rastlöst och med 
offervillighet utan gräns också bland 
de fattiga, förstädernas folk. En gri
pande skildring härav lämnar Pierre 
Lhande S. J. i boken "Le Christ dans 
la banlieu" . . Mot den religionsfient
liga lagstifningen inlägga Frankrikes 
katoliker allt kraftigare protester, 
och dessa möten hava ibland att upp
visa 50,000 deltagare och mera. En 
imponerande manifestation av ka
tolsk tro erbjöd den eukaristiska kon
gressen i Lyon med flera tµsen del
tagare, varibland 4,000 korgu :s,; r i 
dräkter. Den sociala veckan i N an
cy, mer talrikt besökt än någon av 
sina föregångare, vittnar om stegrat 
intresse och bådar gott för framti
den. 

I Belgien, vars katoliker sedan 
länge äro väl organiserade. hade det 
katolska ungdomsförbundet "Asso
ciation catholique de la J eunesse Bel
ge" vid sitt möte i Liege samlat 
6'J,ooo deltagare, och våra trosfrän
der i Holland, vilkas iver, offervil
lighet och organisationsförmåga bör 
t iäna till föredöme, kunna med till
fredsställelse se en av sina märkes
män Monsignor N alens vald till pne
ses i internationella arbetskonferen
sen. 

Iver, offervillighet och organ1sa
tionsförmåga äro i hög grad utmär� 
kan de icke minst för Tysklands ka -



toliker. Därom vittnar bl. a. Boni
faciusföreningen, vars uppgift är att 
bispringa katolska församlingar, 
kringspridda i protestantiska trakter : 
den har under ett år insamlat nära 3 
miljoner riksmark och bidragit till 
uppförande av 30 nya missionssta
tioner, 44 kyrkor, 46 prästgårdar, 4 
skolor och !3 välgörenhetsanstalter. 
Och dessa bidrag hava till största del 
lämnats icke av rikemans överflöd 
utan av g-ivare med ringa tillgångar 
men varmt hjärta. I biskopsstiftet 
Paderborn har i medeltal varje ka
tolik skänkt 10, i Osnabriick I I och i 
Hildesheim nära I 7 riksmark . till 
Bonifaciusföreningen. Också för den 
yttre missionen råder starkt intresse : 
enbart studenternas missionsförbund 
räknar vid pass 4,000 medlemmar och 
vill särskilt i akademiska kretsar 
sprida kännedom om mission och mis
sionsvetenskap. I Cöln har stiftats 
en förening kallad Miva, med upp
gift att skaffa de katolska missio
nerna tidsenliga transportmedel : bå0 

tar, ångare, automobiler och flygma
skiner. Avsikten är att Miva skall 
bli internationell. 

Såsom alltid äro icke endast Tysk
lands utan hela den katolska· världens 
blickar riktade på den årligen åter
kommande tyska katolik-dagen. Den 
hölls i Dortmund med ministern d :r  
Adam Stegerwald såsom ordförande. 
Livligt uppmärksammat blev dennes 
anförande om den trefaldiga univer
salism, vilken kämpar om herraväl
det , över världen: den kommunistiska 
med säte i Moskva ; den likaledes 
materialistiska, kapitalistiska univer
salismen m·ed huvudstöd i U. S: A. 
samt den religiösa med stöd i Gud 
och katolska Kyrkan såsom represen
tant. Icke mindre uppmärksamhet 
tilldrog sig d :r Seipel, Österrikes 
frejdade förbundskansler, genom sitt 
inlägg i den sociala frågan. Liksom 
alla sina föregångare fattade också 
katolikdagen i Dortmund resolution 
angående elen romerska frågan, be
tygande elen Helige Fadern trohet 
och lydnad, hävdande kravet på den 
Romerska Stolens frihet och oav
hängighet. 
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Katolikernas målmedvetna hållning 
ses med aktning också av icke kato
liker. Visserligen ät Evangelischer 
Bund lika hatfullt som alltid. Men 
också i Tyskland förmärkes en rikt
ning, som med viss sympati betrak
tar katolska förhållanden. Dess or
gan är tidskriften "Hochkirche", 
och den röjer frändskap med de hög·
kyrkliga i Englarid, fastän de sena1·e 
äro vida mer avancerade i sina svm
patier för katolska kyrkobruk 'och 
katolska helgon. Bland annat föran
staltade de engelska ritualisterna en 
vallfärd till Assisi till ära för S :t 
Franciscus - något som gav ett o�r 
romersk-katolska tidning-ar anledning
säga dem, att, om S :t Franciscus nu 
levde, han helt säkert skulle giva ri
tualisterna rådet att från Assisi fort
sätta vallfärden till Rom och ingå i 
den katolska Kyrkan, vars trogne 
son han var. Och i en artikel om "iI 
Poverello" skrev Englands största 
tidning "Times", som ej kan be
traktas såsom katolicerande : "Han 
(Franciscus) var den mest lojala och 
lydiga bland påvedömets söner och 
tjänare (N. R. I, 1927, sid. 17 ) .  

Anglikanernas hänförelse för <len 
Fattige från Assisi retade <lt>n be
ryktade modernist-biskopen cl :r Bar
nes i Birmingham, och i ett häftigt 
angrepp förebrådde han Franciscus. 
att "vara besatt av iden, att efter
likna Vår Herre". Härpå svarade en 
icke-katolik, d :r Walter Seeton, vid: 
ett offentligt sammanträde i "Church 
Union", att det var oväntat höra en 
biskop tadla en kristen för hans strä
van att efterlikna Vår Herre. "En 
sådan förebråelse", tillade han, "kom
me då aldrig att riktas mot d :r Bar
nes. Och vi skulle minsann icke tadla 
honom härför". 

Ett märkligt tidens tecken är, att 
den anglikanska föreningen S :t Tho
mas av Canterbury - en förening 
som sysselsätter sig n1ed historiska 
studier - tillåtit en av sina medlem
mar, d :r Scott, att försvara tesen : 
"Påvens supremati, erkän<l av kyrko
mötet i Efesus". "The Tablet", den 
bekanta katolska tidskriften, fram
håller, att ingen katolsk historikel' 



hade kunnat · framlägga mer klara 
och exakta bevis. Och vid en välgö
renhetsf est, hållen till förmån för 
katolska Peter-Paulskyrkan i Ildford 
och öppnad av kardinal Bourne, ta
lade den bekante engelske baptist
pastorn och parlamentsledamoten 
Donmirn och sade : "Den katolska 
Kyrkan är det stora bålverket mot 
materialismens utbredning. Under 
<let andra kyrkor kapitulera inför 
tidsandan, hava katolikerna ständigt 
satt sanningen i högsätet och fasthål
la vid den läran, att människans hu
vuduppgift är Guds ära. Under det 
andra kyrkor gå m�d på födelsebe
gränsning och äktenskapsskilsmässor 
( med frånskildas omgiften) ,  står den 
katolska Kyrkan orubbligt fast i för, 
svaret av familjelivets renhet uch 
okränkbarheten av hemmets helgd". 

Året 1927 har att uppvisa bety
dande framsteg för den katolska 
Kyrkan i England : 34 nya katolska 
kyrkor hava öppnats för gudstjänst, 
21 · skolor fullbordats ; mer än 20 ka
tolska kyrkor och 14 skolor stå un
der byggnad. Ett stort antal· högtid
liga mässor hava celebrerats bland 
ruinerna av abbotstift och kloster, 
där sedan reformationen ingen ka
tolsk gudstjänst ägt rum. De gamla 
traditionerna hava vid dessa tillfäl
len återknutits, och för många pro
testanter hava dessa högtidligheter 
varit en nyttig lektion i historia, bevi
sande det samband, som förenar ka
tolikerna i våra dagar med deras 
förfäder före reformationen. 

De katolska föreningarnas verk
samhet har utvidgats. "Catholic 
Truth Society" har aldrig förut sålt 
så många skrifter : antalet för 1927 
utgör 1 ,517,628. "Catholic Evidence 
Guild" har hållit r r,ooo föredrag, 
mest ute i fria luften, och antagit 82 
nya föredragshållare, vilka, efter full
bordad studiekurs, skola öka antalet 
av sanningens förkunnare. Också 
andra katolska föreningar förete 
ökad livaktighet (N. R. III, 1928, 
sid. 63) .  

Icke mindre betydande äro den 
katolska Kyrkans framgångar i 
Nordamerika. Också där verkar etf 
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Catholic Evidence Guild med yp
perliga föredragshållare. En ivrig 
och sympatisk förkunnare av den 
katolska sanningen är den bekante, 
förutvarande protestantiske biskopen 
d :r Kinsman, vars konversion för 
några år sedan väckte så stort upp
seende, och vilken nyligen som gåva 
till Påven givit sina insignier såsom 
protestantisk biskop : stav ocn ring. 

Nordamerikas katoliker utmärka 
sig för offervillighet, och stora äro 
de bidrag, som samlas och utdelas 
för katolska ändamål av Catholic 
Extension Society. Automobiler med 
katolska kapell besöka avlägsna 
trakter, som sakna kyrkor. Paulist
fäderna hava tagit radio i sin tjänst 
för att utbreda tron. Våra ordnar, 
jesuiter, dominikaner, franciskaner, 
utveckla en beundransvärd verksam
het. Och de kvinnliga ordnarna stå 
icke tillbaka för dem. 

I Förenta Staterna med sitt rast
lösa liv blomstrar också kontempla
tiva ordnar : Amerikanska benedikti
nermunkar är det, vilka såsom vi 
framhållit i början av vår uppsats, 
grundat det stora katolska universi
tetet i Peking. 

I Nya världen liksom i Gamla häv
dar benediktinerorden sina nära 
1 ,500 års traditioner för lärdom och 
vetenskap. Ett nytt prov därpå hava 
S :t Benedikts söner i Europa givit, 
då de genom den lärda franske bene
diktinern Dom Henri Quentin till 
den Helige Fadern Överlämnat Ge
nesis r :sta bandet av den· på den 
Romerska Stolens uppdrag revidera
de Vulgatatexten. 

Lärdom och vetenskap ha en vann 
beskyddare i Påven Pius XI, själv 
en av vår tids lärdaste män, och vär
da att bli kända i vida kretsar äro de 
ord, han vid Volta-jubileet riktade 
till ungdomen, manande dem att 
hämta ljus för tanken och eld för 
hjärtat genom att i kristligt liv om
sätta den sublima och välsignelse" 
bringande harmonien mellan veten
skap och tro. 

Kulla i Odensvi, S :t Sigfrids dag 
1928. 

G u s t a f A r m f e 1 t. 
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ÄR K E B I S K O P  SÖ D fR B LOM S ARTI KLAR 
MOT ENCVKLIKAN.  

I tre artiklar i Stockholms-Tidnin
gen under rubriken "Den påvliga en
cyklikan mot ekumenerna" samt yt
terligare i en, benämnd "Påvestolen 
och kyrkans enhet", i en Nya Dagl. 
All :s söndagsbilaga har ärkebiskop 
Söderblom tagit ställning till encykli
kan ,·,Mortalium animos". Tyvärr 
giva dessa artiklar en alldeles oriktig 
bild såväl av encyklikans innehåll 
som även av · en rad katolska läror 
och förordnanden. Detta förvånar 
dess mera, då S. ibland yttrar sig 
med en sådan säkerhet om avsikter
na med encyklikan, som endast en 
påvens förtrogne skulle kunna. Så 
påstår han utan vidare, att vissa stäl
len syfta på Stockholm och Lausan
ne, fastän encyklikan icke ger anled
ning därtill, för att sedan på grund av 
ett dylikt obevisat antagande beskylla 
påven för ett falskt påstående. Eller 
han påbördar lika obevisat som förut 
encyklikans författare de sämsta upp
såt, därför att han nämnt Photius 
utan att betänka, att den, som utan 
skäl misstänkliggör andras avsikter, 
utsätter sig själv för misstankar. 

Om encyklikans innehåll vet ärkeb. 
S. tyvärr ej så väl besked. Så på· 
står han, att "den inbördes kärleken 
och enheten fördömas av encykli
kan". Ingenstädes i encyklikan finns 
något dylikt att läsa. V ad som för
dömes är endast försöket att åtskilja 
tro och kärlek - tro då i den me
ning, som är den hel. Skrifts och hela 
arvlärans fram till Luther - och att 
eftersträva enhet utan enhet i läran. 
Och det är på grund av den hel. 
Skrift och Kyrkans ständiga tradition, 
som dessa försök avvisas. Att i en
cyklikan enhet över huvud skulle av
visas, kan blott den mena, som i den 
för Kyrkan hittills okända strävan att 
åvägabringa enhet genom upptagande 
av såväl sant som osant, ser den 
enda vägen att nå målet. Icke blott 
vi katoliker utan även många icke-

katoliker ära av den åsikten, att en 
dylik metod icke blott ej är den rät
ta utan över huvud ingen väg alls till 
enhet. Likaledes anse vi, att den san
na kärleken ej består i det sannas och 
det osannas likaberättigande. Icke 
den moder, som ger sitt barn allt, 
som det begär, även gift, har den rät
ta kärleken, utan den, som med fast
het avlägsnar allt skadligt ifrån det, 
även om barnet därvid skulle klaga 
Över hennes hårdhet. 

Redan nu ser man, att ett bortse
ende från den egna övertygelsen även 
i det praktiska livet är omöjligt och 
därmed även en enhet, som beror 
därav. Kärlek är ett vackert ord, 
men det täcker mångahanda uppfatt
ningar, vilka föra till mycket olika 
handlingssätt i praktiken. Likaså har 
protestantisk "tro på Kristus", "Guds 
ord" o. s. v. tyvärr blivit mångtydiga 
begrepp, varvid envar tänker sig un
gefär vad han behagar. Men enhet 
i ord är ju också blott ord, "en vac
ker duk, som övertäcker sprickorn;i.", 
som ära otaliga i protestantismen. 
För att åstadkomma enhet i sak är, 
särskilt när det gäller religiösa ting, 
förutsättningen enhet i övert317efsen. 
Å andra sidan för eftergivenhet be
träffande den egna övertygelsen i 
själva verket snart även till indif
ferentism, och den slutliga följden 
blir en religion, som en eni;elsk 
skriftställ;i re, mr E. Heneage Dering, 
en gång beskrev sålunda : ''En ob�
stämd, men ganska behaglig- stäm- · 
ning, som tillåter en att på bästa vis 
n iuta av denna världen, medan man 
högtidligt bugar sig för den andrn i 
hopp om att på ett eller annat sätt 
komma till rätta även där, om riär 
överhuvud finnes något att komma 
till rätta med". Att man på detta 
sätt icke kan "motverka ogudaktig
hetens fördärv" är nog klart. Och 
därför är denna metods avvisande 
långt ifrån, som ärkebiskop S. menar, 



ett avvisande av själva gudlöshetens 
och osedlighetens bekämpande ; ingen 
för denna kamp med större .hand
lingskraft än just den katolska Kyr
kan. Men Söderblom tycker ju icke 
om detta "kyrkans grepp på män
niskosjälarna", som han kallar denna 
oböjliga energi mot allt ont. 

Mycket intressant, om också icke 
ny, är ärkebiskop S :s bevisning ur 
den hel. Skrift. Man tager blott de 
texter, som tala för den egna upp
fattningen och glömmer bort de an
dra. Ganska visst står i Nya Testa
mentet mycket vackert om kärlekens 
och gärningarnas nödvändighet, och 
av detta skäl gick Kyrkan aldrig med 
på den lutherska läran om rättfärdig
görelseh genom tron allena. Men 
den hel. Skrift betonar likaså trons 
nödvändighet, och det en tro i ka
tolsk mening, så som den uppfatta
des i alla tider. Därför går Kyrkan 
ej heller med, när man på senaste ti
den förkastar tron och blott talar om 
gärningar, eller om man med W. 
M onod t. o. m. anser det för ett 
misstag, att man gjo1:t en religion av 
Kristendomen och icke hellre någon 
sorts laicistiskt nationernas förbund 
för socialt arbete och hjälpverksam
het. Läsa vi icke 2 J oh. 9-1 1 : 
"V ar och en som avviker och icke 
förbliver i Kristi lära, han har icke 
Gud ; den som förbliver i läran, han 
har både Fadern och Sonen. Om nå
gon kommer till Eder och icke med
för denna lära, så mottagen honom 
icke i huset och hälsen honom icke ; 
ty den som hälsar honom, gör sig 
delaktig i hans onda gärningar". 
Tydligare hade den helige Johannes, 
vilken Söderblom så ofta åberopar, 
icke kunnat tala. För övrigt är det 
glädjande att se, att Johannes på en 
gång kommit till ett sådant anseende. 
Ty vanligtvis behandlade den protes
tantiska kritiken hans evangelium 
just icke så milt, då han i detta från 
början till slut allt för tydligt fram
håller läran om Kristi gudom samt 
iiven den katolska uppfattningen om 
sakramenten, kap. 3 och 6, samt 21  : 
21-23, om Petri primat kap. 1 :  4·2 
och 21 : 1 5-17, om Sonens enhet 
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med Fadern i trefaldigheten, vilken 
Frälsaren även åberopar, då han be
skriver den kärlek, som bör råda 
bland de troende. - Paulus talar just 
på det ställe, som man med rätta kal
lat kärlekens höga visa, om · 'tro, 
hopp och kärlek, dessa tre". (Jch för 
visso är tro tydligen en om även 
ofullkomlig kunskap, alltså alldeles 
det traditionella katolska trosbegrep
pet. Och i samma kap. I3 r :sta Kor. 
talar Paulus även om heroiska yttre 
dåd, vilka dock kunna sakna den in
re kärleken. Helt olyckligt är S :s 
åberopande av 2 :dra Tim. 2. Icke 
har påven glömt detta ställe, som 
S. förmodar, men S. känner uppen
barligen icke till sammanhanget. Ty 
på hela detta ställe fötmanar Paulus 
sin lärjunge Timoteus att fly irrlä
rarna - v. 16 - "deras tal fräter 
omkring sig såsom kräftan. Till dem 
höra Hymeneus och Filetus, vilka 
hava avfallit från sanningen, sägan
de, att uppståndelsen redan har skett ; 
och de hava förvänt mångas tro". 
Tydligen erfordras enligt aposteln 
framför allt även den rena läran, för 
att "av rent hjärta" kunna åkalla 
Gud. Och i nästa kapitel varnar 
Paulus åter för irrlärare. Gent emot 
dem skall Timoteus "förbliva vid det, 
som du har lärt och vilket blivit dig 
anförtrott". Vad skulle väl Paulus 
hava svarat Hymeneus och Filetus, 
om de hänvisat till sin rätt eller nll 
förpliktelsen, vi enligt S. hava, "att 
tolka hjärtats tro" och att deras lära 
blott var resultatet av detta försök 
och därför hade samma berättigande 
som Pauli försök "att tolka hjärtats 
tro"? Eller än mer, om de med se
nare irrlärare åberopat "den alltid på
gående uppenbarelsen"? V ar det ef 
Paulus, som ansåg det för oförnuft 
att vara kristen, om man ej trodde 
på Kristi uppståndelse och på den 
egna uppståndelsen? Var det ej han, 
som hos de kristna i Korint inskärp
te tron på Eucharistin som på Kristi 
närvaro, och det därför, att denna 
sanning, vilken vi beteckna med det 
teologiska uttrycket "Transubstan
tiation" - det långa ordet synes tyd
ligen ingjuta skräck hos en del gott 



folk - har en så stor betydelse för 
det praktiska livet ? 

Det sagda visar redan, att tro hos 
Paulus är detsamma, som den katol
ska Kyrkan från början betecknat 
som tro. · Här skall dock ytterligare 
anföras ett vittnesbörd av d :r Pflei
derer, vilken säkerligen ej kan miss
tänkas för katolska sympatier. Be
träffande trosbegreppet hos Paulus 
har han kommit till följande resul
tat: "Den religiösa tron är en saks 
f är sant hållande utan logisk grund, 
men till följd av den moraliska stäm
ningen att man har förtroende till 
Gud, att man tryggar sig till hans 
sannfärdighet, hans makt och hans 
trohet, vari just den skyldiga aktnin
gen mot Gud, att giva honom äran, 
alltså den religiösa grundstämnin
gen, består". (Der Paulinismus', p. 
169) . Detta har i alla tider varit 
den katolska definitionen av tron, 
den enda i världen, man kände fram 
till Luther. De första kristna gene
rationerna visste intet om den luther
ska tron. Ignatius av Antiochia � 
omkr. år 107 - uppmanar sina krist
na att tillsluta sina öron, om någon 
icke förkunnar dem Kristi lära, och 
därpå följer denna lära, en trosbe
kännelse. (Epist. ad Trall. 9).  Men 
Ignatius är den förste, hos vilken vi 
läsa titeln "katolsk Kyrka". Hans 
katolicitet har uppenbarligen intet 
gemensamt med Söderbloms, men 
den liknar i alla avseenden den ka
tolska Kyrkans. Att de första krist
na århundradena ingenting visste om 
det nyprotestantiska trosbegreppet, 
bevisar även det faktum, att det 
fanns irrlärare och att de alltid blevo 
uteslutna ur den katolska Kyrkan. 
Hade man på den tiden vetat något 
om "hjärtats tro" och om dogmer 
som "tankens försök att tolka den
samma", så hade begreppet om irr
lära, vilket redan hos Paulus, Jo
hannes, Ignatius o. s. v. är så klart, 
överhuvud icke kunnat uppstå. Ce
rinthierna, gnostikerna, arianerna o. 
s. v. hade ju endast behövt hänvisa 
till, att deras lära vore ett likaberät
tigat försök att tolka deras tros
upplevelse. Men vad skulle väl i 
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dag ännu finnas kvar av kris
tendomen, om man på den tiden 
nöjt sig med den nyprotestantiska 
"trons enhet" ? Och ärkebiskop S. har 
icke en gång tillfredsställelsen att kun
na förebrå Rom för maktlust på grund 
av ingripandet mot irrlärarne. Ty det 
var österlandets kyrka, på den tiden 
ganska visst förenad med Rom, som 
visade sig lika mån om lärans ren
het, som den katolska Kyrkan ännu i 
dag. V ad "katolsk" betydde då, tor
de vara klart ; i alla fall icke, att 
Kyrkan upptog de mest motsä
gande läror att det blott kom an 
på "hjärtats tro". Med historisk san
ning har Söderbloms tolkning av be
greppet "katolsk" icke det minsta ge
mensamt. Ända in i nutiden var 
"katolsk" alltid motsatsen till den ju
diska n.ationalreligionen, till de hed
niska nationalkulterna, ävensom till 
11,ational- och statskyrkorna. Ka
tolsk är den kyrka, vilkens lära och 
nådemedel äro oberoende av natio
nella tillfälligheter, av platsen, den 
kyrka, som på hela jorden ii' den
samma och för alla nationer förkun
nar samma lära. Augustinus säger : 
"Vi måste hålla fast vid den kristna 
religionen och vid gemenskapen med 
den Kyrka, som är katolsk och som 
kallas katolsk icke blott av sina egna 
utan även av alla motståndare. Om 
de vilja eller icke, måste t. o. rn. irr
lärarna och skismens anhängare 
kalla elen katolska Kyrkan för intet 
annat än elen katolska, när de tala 
icke med sina egna anhängare utan 
med annorledes troende ; ty man kan 
icke förstå dem, om de icke giva elen 
katolska Kyrkan just det namn, som 
hela världen ger henne".* Och vad 

* "Tenenda est nobis christiana 
religio, et ejus Ecclesiae communicatio 
quae catholica est, et catholica nomina
tur, non solum a suis, verum etiam ab 
omnibus inimicis. Velint nolint enim 
ipsi quoque haeretici, et schismatum 
alumni, quando non cum suis, sed cum 
extraneis loquuntu1·, Gatholicam nihil 
aliud quam Catholicam vocant. N on 
enim possunt intelligi, nisi hoc eam 
nomine discernant, quo ab universo 
orbe nuncupatur." De vera religione, 
VII ; ML 34, 128. 



knyter den hel. Augustinus till denna 
katolska Kyrka ? "Vid henne binder 
oss folkens och nationernas överens
stämmande tro, vid henne binder oss 
hennes auktoritet, som började med 
under, växte sig stark i hopp, tilltog 
ytterligare genom kärlek och som be
fästes genom sin höga ålder. Vid 
henne binder oss biskoparnas oav
brutna följd alltifrån aposteln Pet
rus, vilken Herren efter sin uppstån
delse gav i uppdrag att vakta fåren, 
intill våra dagars episkopat. Vid hen
ne binder oss slutligen själva nam
net katolsk, vilket denna Kyrka ej 
utan orsak ensam har bibehållit bland 
så många sekter, så att alla häreti
ker, fastän de själva gärna vilja kal
las katoliker, icke våga visa en främ
ling som efterfrågar den katolska 
Kvrkan, sin sekts kyrka, eller hus".* 
På vilken kyrka passar ännu i dag 
denna beskrivning, som är över 1500 
år gammal ? Endast på den katolska 
Kyrkan, som ensam ännu i dag över
allt kallas den katolska. 

Mycket lättvindigt, men därför ej 
sanna1'e, är talet om "nya dogmer". 
Om kyrkan på de första koncilierna, 
med början från Nicea, såg sig tvun
gen att genom definitioner säkerstäl
la gamla trosartiklar mot nya irrlä
ror, voro dessa då enligt S. även nya 
dogmer ? Om icke, varför skall då 
Kyrkan i dag icke längre få göra det
samma ? Skulle det för S. vara ett 
nytt dogma, om på ett följande kon
cil emot den sig allt mera spridande 
otron läran om Kristi gudom genom 

* "Tenet coru;ensio populorum 
atque gentium ; tenet auctoritas mira
culis inchoata, spe nutrita, caritate 
aucta, vetustate firma ta ; tenet ah 
ipsa sede Petri apostoli, cui pascendas 
oves suas post resurrectionem Dominus 
commendavit, usque ad praesentem 
,episcopatum successio sacerdotum ; 
tenet postremo ipsum catholicae no
men, quod non sine causa inter tam 
multas haereses sic ista Ecclesia sola 
obtinuit, ut cum omnes haeretici se 
catholicos dici velint, quaerenti tamen 
alicui peregrino, ubi ad catholicam 
conveniatur, nullus haereticorum vel 
basilicam suam vel domum audeat 
ostendere." De auctoritate Ecdesiae 
catholicae, IV ; ML 42, 175.  
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en högtidlig förklaring skulle åter� 
föras i människosläktets minne så
som en uppenbarad lära? Däremot 
är protestantismens grunddogma 
"skriften allena" verkligen ect nytt 
dogma, om vilket man intill det 16. 
århundradet ingenting visste, och för 
vilket i själva den hel. Skrift intet 
som helst stöd kan finnas och vilket 
alltså, för att tala med S. "verkar så
som järnhårt godtycke, om mari ta
ger till utgångspunkt evangeliet". 
Varifrån har överhuvud protestan
terna fått den hel. Skrift, om icke 
från den mycket smädade katolska 
traditionen ? Och huru skulle den 
utan denna tradition kunna veta, vil
ka böcker, som tillhöra den, vilka ic
ke ? Även därom finns inte ett ord i 
den hel. Skrift. 

Den katolska trons väsen är för 
S. ett fullständigt obekant område, 
fastän han kunnat lära känna det hos 
Paulus - se föreg. - Vi  katoliker 

· tro något, därf är att Gud har 
uppenbarat det och därför att vi 
veta, att han varken kan misstaga 
sig eller bedraga oss. Därför tro vi 
allt, som han sagt, med samma fast
het, då ju Gud aldrig, ej heller i bi-

' saker, kan säga oss en osanning, icke 
därför att alla dogmer hava ett sam
manhang sinsemellan.' S :s fråga : 
"Tro måhända påven och kardinaler
na, att det är lätt att tro på Gud, men 
svårt att tro på alla de här uppräk
nade nya dogmerna ?" är därför full
ständigt meningslös. Likaså är på
ståendet, att vi jämnställa alla dog
mer, endast en halv, ja i samman
hanget icke engång en halv sanning. 
Även vi veta, att det finns centralare 
frälsningsfakta, till vilka de andra stå 
som följd eller medel, att ej heller 
alla dogmer ha samma betydelse för 
det religiösa livet. Men är ett sak
förhållande mindre sant, därför att 
det är av mindre betydelse ? En un
derlig logik ! 

S. synes även antaga - vilket dock 
är oriktigt - att alla Roms mani
festationer göra anspråk på att vara 
ofelbara, icke blott nar påven 
i sin egenskap av Kyrkans över-

1 .· ste herde och lärare i tros- och sede-



läror uttalar ett slutgiltigt och all
mänt förpliktande avgörande. En
dast dessa sistnämnda ändras dler 
återtagas aldrig. 

Dekretet, som så upphöjde Tho
mas av Aquin till normalteolog, 
"från vilken det är ett kätteri att 
avvika", att hans lära blivit "till för
bindande troslag för den romerska 
Kyrkan", torde utom av S. icke 
vara känt av någon, ej heller i Rom, 
då det icke existerar. 

Varför år 1228 studiet av Aristo
teles eller rättare den arabiska över
sättningen och de averroistiska kom
mentatorerna för en tid blevo för
bjudna, tycks likaledes undandraga 
sig S :s kännedom. Orsaken var fa
ran för panteistiska irrläror. Så 
snart denna fara var förbi, hade den
na åtgärd ingen betydelse längre, var
för den upphävdes. 

Blott litet av den mångberömda 
"kärleken" förråda de gamla, men 
därför icke sannare angreppen för 
"kultisk heden dom", "gudamoderns 
dyrkan", ":comersk maktlystnad" u. s. 
v. Att ingå på alla dessa var för sig 
skulle föra för långt. Vi skulle blott 
ännu vilja fråga S., om han även 
med "gudaföderska" skulle översätta 
uttrycket "theotokos", av vilket en-· 
cyklikans "Dei Genitrix" endast är 
en · översättning, när han finner det 
hos sina "ekumeniska" vänner i den 
grekiska kyrkan, eller ordet "bogo
roditsa" hos de slaviska kyrkorna ? 
Eller om han möter samma uttryck 
"theotokos" redan hos det tredje år
hundradets kyrkoskriftställare, eller 
t. o. · m. hos Origenes - omkr. år 210 
-- från vilken det antagligen här
stammar ? Återfinnes ej samma lära, 
om ock icke just uttrycket, redan i 
texten hos den hel. Ignatius av Anti-. 
ochia - år 107 - : "Vår Gud blev 
av Maria buren i skötet". (Epist. ad 
Ephes. 1 8 :  2) ? Är icke Maria Guds 
Moder för den som tror på Kristi 
gudom ? 

Det är beklagligt att finna sådana 
villfarelser och oriktiga framställnin
gar i en skrivelse från så hög ort, där 
man borde hava klart för sig sitt an
svar inför Gud, alldeles oavsett vissa 
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för varje katolik djupt sårande ut� 
tryck. Vi äro långt ifrån att antaga 
ond vilja. Därom dömer en annan. 
Men vi skulle vilja hänvisa till det 
värdiga sätt, på vilket ledande protes
tantiska tidningar i andra länder häl
sat encyklikan och dess klara, icke på 
själarnas överlistande utgående ord. 
Så skriver t. ex. M orning Post (le
dande artikel) : "Vad oss beträffar 
finna vi i det, som Påven Pius XI 
har att säga, just den klara och orubb
liga framställning beträffande lära 
och disciplin, som icke blott den ka
tolska Kyrkans egna troende utan 
världen i sin helhet blivit van vid. 
I dag såväl som i förflutna tider 
varnas de romersk-katolska lekmän
nen för varje avvikelse i tro och tan
kegång. Den romerska Kyrkan har 
avböjt att ingå på sådana punkter, 
som avvika från hennes fundamen;
tala principer, och vilka hon betrak
tar såsom, förräderi emot sin kalfrlse 
. . .  Det är omöjligt att föreställa sig 
ett kristet samfund av troende, inom 
vilket var och en har frihet att följa 
sin egen tankegång beträffande det 
elementära i troslivet. Med dessa 
ord tillbakavisar påven, som gör an� 
språk på att besitta den allomfattan
de faderliga myndigheten ("the 
ample fathership") såsom St. Petri 
efterträdare, skillnaden mellan abso
lut och relativ sanning, och drager 
som slutsats av det hela, att den en
da möjliga föreningen av kristenhe
ten kan ernås genom alla dissenters 
återvändande i den romerska Kyr
kans sköte. . . .. . . . . . . . . Vi anse det 
vara opåkallat, ologiskt och dåraktigt 
för någon medlem av den anglikan
ska kyrkan att uttala någon kritik. 
Påven vet precis, vad han menar, och 
uttrycker sin mening i ord och vänd
ningar, som i klarhet och auktoritet 
icke lämnar något övrigt att önska." 

N eue Ziiricher Zeitun(f finner : 
"att ett medgivande från påvekyrkan 
i riktning av icke katolska återföre
ningssträvanden icke blott skulle rub
ba den katolska Kyrkans fundament 
utan fullständigt undergräva detsam
ma." 

I liknande anda skriver Ziiricher 



Post och hälsar med tillfredsställelse, 
att genom den romerska stolens utta
lande . klarhet vunnits i frågan om 
återföreningssträvandena. 

Och slutligen Le eds NI errnry: 
"Den · romerska Kyrkan fastslår, som 
hon alltid har gjort, sina egna dog
mer och sin heliga tro i egenskap av 
den enda gudomligt förordnade tol-

76 

karen av dem. Den kristliga enheten 
uppnås, när varje utomstående åter
vänt till den romerska Kyrkans hjord. 
Denna orubbliga hållning tilltvingar 
sig aktning. Det är omöjligt att ic
ke hysa beundran för en Kyrka, som 
visar san1n1a af örändrade ansikte in
för de shiftande århundradena." 

A. B r u 11 11  e r. 

R O M O C H D E K R I S T  N A E N H E T S

S T R Ä  V A N  D E N A. 

NÅGRA AN MÄRKN INGAR TILL EN CYKLIKANS 

BEDÖMANDE. 

Framför oss ligger det tredje num
ret av den tysk-protestantiska tid
skriften "Die Christliche Welt", ut
kommet den 4 februari 1928. Som 
vanligt berättar den kände Marbur
gerprofessorn i teologi Heinrich 
Hermelink om vår tids katolicism, 
denna gång om encyklikan "Morta
lium animos" och förhandlingarna i 
Mecheln. Jämföres detta relateran
de och bedömande av encyklikans 
innehåll med vad här i Sverige 
t. ex. i Nya Dagligt Allehanda, i 
Stockholms-Tidningen, i Svenska 
och Sydsvenska Dagbladet, kungjorts 
för allmänheten, så är skillnaden 
påfallande stor och föga hedrande 
för referenterna i· Sverige. Där ett 
objektivt-sanningsenligt återgivande 
av encyklikans innehåll, här ett re
laterande, som gör det omöjligt att 
vinna en föreställning om det påvliga 
dokumentets verkliga innehåll. 

Bland de mest misstydda ställen 
är encyklikans satser - quoad res 
credendas - angående vad som män
niskan måste tro. Det skrives, att 
påven vid sitt framställande av några 
positiva tankar i enhetsfrågan lägger 
"en avgörande vikt vid sådana dog
mer som dem om påvens absoluta su
veränitet och ofelbarhet, traditionens 
värde såsom gudomlig uppenbarelse, 
transsubstantiationsläran, dyrkan av 
'gudaföderskan Maria' och helgonen 

o. s. v." "Man får ej göra någon 
skillnad mellan dessa dogmer och an-' 

dra. De äro alla av samma värde. 
Läran om Marias obefläckade avlel
se är en lika fundamental trassats 
som läran om treenigheten, läran om 
påvens ofelbarhet lika viktig som lä
ran om Kristi människo blivande". 
(Jfr Kyrkoherde Wihlborg i Sydsv. 
Dagbl. av den 4 februari och även 
Söderbloms utlåtande i Stockholms
Tidningen.) 

Däremot måste framhållas, att in
tet ställe i hela encyklikan låter på-

. skina, att påven skulle vilja säga nå
got sådant, som att alla de nämnda 
dogmerna äro av samma värde, att 
alla äro lika . viktiga. Det som på ven 
hänvisar till är, att alla dessa dog
mer äro lika sanna, förtjäna samma 
tro, att ingen skillnad får göras med 
hänsyn till plikten att hålla dem för 
sanning, ty alla bero på samma Guds 
uppenbarelse.* 

* Även Söderblom "föuklarar" på
vens encyklika på samma sätt i detta 
stycke. Påven vi:11 säga att alla dogmer 
äro lika s a n  n 3 och Södm:,blom ut
lägger : påven <,ägn att alla dogmer äro 
av samma b etydelse, av samma värde 
- äro lika viktiga även med hänsyn 
till innehållet : Alltså, Söderbloms oför
måga att se lugnt på hela den katolska 
Kyrkans lära tord() hava bidragit till 
hans djärva bedömande av katolska 
Kyrkans · trosuppfattning. 



Man måste undra, huru det kan 
påstås från protestantiskt håll, att 
påven skulle lära något sådant, som 
står i raka motsatsen mot hela den 
katolska läran. Var och en, som har 
god vilja och söker art rårskaffa sig 
kunskap om den katolska Kyrkans 
lära, kommer nog lätt att upptäc
ka, att som medelpunkt däri står 
dogmen om Gudamänniskan, Jesus 
av Nazareth, sann Gud och sann 
människa. Varje gång, när katolska 
Kyrkan under tidernas lopp såg sig 
nödsakad att definiera en lärosats 
(dogm), så gällde det för henne att 
därigenom försvara eller skydda hu
vuddogmen om· Kristi gudom och 
mandom. Alla katolska dogmer -
utan ett enda undantag - tjäna till 
sist detta mål. Och var och en, som 
framställer .::n av katolska Kyrkans 
dogmer utan att hänvisa till, i vilket 
sammanhang den står med hu
vuddogmen om Kristi gudom och 
mandom, vanställer den katolska 
Kyrkans lära och visar, att han icke 
förmår överskåda denna lära i sin 
helhet. 

Just de ovannämnda dogmerna, 
vilka även annars ofta bedömas på 
ett lättvindigt sätt såsom obibliska 
o. s. v., stå i närmaste samman
hang med den katolska Kyrkans hu
vuddogm. Den som förnekar t. ex. 
Marias obefläckade avlelse, den som 
icke tror att Jesu moder aldrig, icke 
ens för ett enda ögonblick, stått . un
der syndens välde, (jfr Söderbloms 
uppfattning om denna dogm ! )  den 
kommer nödvändigtvis så långt att 
han förnekar Kristi sanna gudom. 
Den som förkastar traditionens up
penbarelsevärde, icke antager tradi
tionen som troskälla bredvid Skrif
ten, kommer otvivelaktigt att förne
ka Skriftens sanningsvärde och där
med även Kristi gudom. Likadant är 
fallet med transsubstantiationsläran. 
Att förneka denna läras skriftenlig
het blir ett förstörande av Skriftens 
värde som uppenbarelsekälla och är 
alltid ett steg mot förnekandet av 
Kristi gudom. Den som förkastar 
dogmen om påvens ofelbarhet och 
"suveränitet" såsom · varande obib-
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lisk, såsom stridande mot Kristi lä· 
ra, syndar icke blott mot den rena 
evangeliska läran utan medgiver med 
detsamma, att Kristus omöjligt kan 
ha varit sann Gud av sann Gud -
Världens ljus. Vem ville längre på
stå, att Kristus, som ba<l : "Fader, 
låt dem vara ett, o. s. v."; vore sann 
Gud, 0111 Han icke hade förutsett den 
förskräckliga oordningen och förvil-

1 lelsen bland dem, som åberopa sig på 
Honom och den helige Ande, och om 
Han icke hade skaffat ett läroäm
bete, som i bibelns - :::ikriftens -
förklaring ej kan misstaga sig ? 

Även vördandet av Guds moder Ma
ria och helgonen står i oskiljaktig el
ler i närmaste sammanhang med lä
ran 0111 Kristi gudom. Katolska 
Kyrkan ärar Kristus, all helighets 
upphovsman i sina helgon, bland vil
ka Maria som Guds moder intager 
en särställning. "Kommen låtom oss 
tillbedja Kristus, martyrernas, be
kännarnas, jungfrurnas konung", he
ter det, när den katolske prästen bör
jar att bedja sina dagliga böner på 
en dag, då ett helgons fest firas. På
ståendet, att gudsmoderns och helgo
nens vördande och åkallan vore något, 
som står i strid med Skriften, vittnar 
varje gång om en egendomlig skrift
utläggning, och skulle väl också för 
länge sedan hava försvunnit, om man 
endast velat göra sig mödan att in
tränga i katolska Kyrkans lära och 
liv, innan man dömer. 

Hela katolska Kyrkans lära är 
orubbligt förankrad i Guds uppen
barelse, vilken skyddas och förklaras 
genom ett läroämbete, som därvid ge
nom Andens bistånd bevaras för 
misstag. 

Inbjudningar till Stockholm och 
Lausanne måste katolska Kyrkan av
böja för den rena evangeliska lärans 
skull - att förklara detta inför hela 
världen var en av grunderna till en
cyklikans utgivande, ty enligt Guds 
uppenbarelse är sanningen något ob
jektivt befintligt, något fast be
stående, vars sanningsvärde är helt 
oberoende av människornas godkän
nande, och vars antagande som 



orubbligaste sanning fordras av Gud. 
Även den sanna Kristi Kyrkas enhet 
i tro och författning är enligt Skrif
tens vittnesbörd något soni måste fö
refinnas alltsedan Kristus och som 
alltid måste hava varit ett av den san
na Kyrkans kännetecken. Stockholm� 
och Lausannes försök, att nu, efter 
att kristendomen ägt bestånd under 
nittonhundra år, vilja undersöka, vad 
Kristi lära är och huru man kan er
nå den saknade enheten, skulle hava 
varit en hela kristendomens bankrutt
förklaring, ifall även påven kunnat 
följa inbjudningarnas frestelse. Men å 
andra sidan föreligger nu - och detta 
från trossöndringsarvtagares håll -
i Stockholm och Lausaune - det för
sta officiella erkännandet av det 
ödesdigra i de gärningar, som i sjäiva 
trossöndringens dagar och länge ef
teråt firades som hjältebragder, ut
förda av Guds utkorade män. 

Betraktad i ljuset av Stockholm och 
Lausanne skall 1600-talets historia så 
småningom vinna helt annan aspekt 
även inom protestantiska kretsar. 
Trossöndringens direkta och indirek
ta följder tvungo ju den mot Rom 
protesterande världen att söka bote
medel på Stockholms- och Lausanne
mötena. 

Förebråelsen om andligt högmod 
och egenrättfärdighet, som nu göres 
katolska Kyrkan för hennes vägran 
att deltaga i sådana möten, stämplas 
genom själva Kyrkans lära som orätt
visa. Katolska Kyrkan vet sig vara 
kallad att skydda den givna uppen
barelsen mot vanställningar och för
falskningar . och som sanningens öd
·1njitka t_iänarinna var hon nödsakad 
att avbö_ia inb_iudningen till de s. k. 
ekumeniska mötena. Vi förstå, att det 
fordras mycket av en protestant, som 
aldrig försökt att förstå katolska 
Kyrkans lära och gudstjänstliv, att 
betrakta encyklikan från denna syn
punkt - men det måste framhållas, 
att detta· betraktelsesätt är det en
da · rätta och rättvisa. Hon - ka
tolska Kyrkan - hade haft skäl att 
med hänsyn till Stockholms och Lau
sanne's möten tala om mänskligt hög-
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mod o.  s .  v .  Ty Stockholm och Lau
sanne kunna för henne, som mäte1· 
med uppenbarelsens måttstock, icke 
vara något annat än människornas 
strävan att förbättra Guds verk -
att sätta det egna verket i stållet för 
Guds verk - att lägga en annan 
grund är den, som är lagd i Kristus. 
Katolska Kyrkan kunde icke annat 
än beteckna dessa försök som 
mänskliga självfrälsningsförsök och 
därmed som ett fördolt förnekande 
av att Kristus - Guds enfödde son 
- är världens frälsare och världens 
ljus. 

När några av referenterna av 
encyklikan här i landet mena, att 
katolska Kyrkan genom denna en
cyklika av år 1928 har uttalat, att 
hon icke är - katolsk, så synes det 
vara ungefär detsamma som om pla
neterna, vilkas ljuskraft härstammar 
från solen, skulle <vända sig mot so
len och säga : "Nu har du visat, att 
du icke är solig ! "  därför att solen 
icke ville vara med, när planeterna in
bj ödo till rådslående om, huru det 
skulle vara möjligt att bättre 
upplysa och värma världen - och 
sedan till överläggandet om, huru 
de skulle kunna uppnå solens 
väsende. - Icke sant, något så
dant synes oss barnsligt? Vi hålla 
före, att om det icke hade varit ka
tolska Kyrkan, som genom alla tider 
oupphörligen framhållit Skriftens up
penbarelse om Kristi sanna Kyrkas 
väsen, så hade trossöndringskyrkor
nas olika arvtagare för länge sedan 
tappat bort kunskapen om att Kristi 
sanna Kyrka nödvändigt måste till 
sitt väsen vara enig i tro och nåde
medel och allmännelig (katolsk),  d. 
v. s. att Kristi sanna Kyrka måste 
bestå ifrån Kristus genom alla tider 
och omfatta hela världen. Kristus 
ville enligt evangeliet stifta en världs
kyrka ( tanken på statskyrkor och på 
grenteorien står i rak motsats mot 
Kristi lära och vilja) .  Sant är, att 
encyklikan skapar en välgörande 
klarhet icke blott över läget inom 
kristenheten ittan även över männi
skosläktets ställning till Guds uppen-



baradc eviga sanningar.* Underkas
telsen - icke under något system eller 
under sig själv - utan underkastelsen 
under dessa eviga för alla tider och 
människor gällande sanningar fordras 
av katolska Kyrkan i gudamänni
skan Jesu Kristi namn. Encyklikan 
skall bära endast goda frukter, ty det 
är nitälskan fö'r Kristi lära, för Guds 
rena evangelium, och det är egen 
ödmjuk underkastelse under Guds . 
uppenbarelse och kärlek, som här
stammar från den evigt gode Her
dens hjärta, som har drivit påven att 
"taga till orda", emedan hos åtmin
stone en av den ekumeniska rörel
sens ledare något helt annat stod 
bakom de yttre åtgärderna och ges
terna. (J fr Söderblom, Svenska kyr
kans kropp och själ, sid. 1 12 och 
159,) 

Oskarström den 7 februari 1928. 
P a s  t o r G g. W ä s c h 1 e. 

* Det hade varit mycket mera önsk
värt, att Söderblom hade kastat sig 
över katolska Kyrkans begrepp om up
penbarelse:n, i stället för över hennes 
trosbegTepp, ty läran om uppenbarel
sens väsen intager första platsen i 
encyklikan, ja är encyklikans grundval, 
och dessutom har ju ,det rätta begrep
pet om tron , till förutsättning en rätt 
förståelse av uppenbarelsen. Alltså här-
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om - om uppenbarelsens väsen och be
grepp - står striden. Allt vad Söder
blom säger om det "romerska" trosbe
greppet saknar varje stöd, det är gripet 
ur luften och hänger i luften. Den som 
vill påstå, att katolska Kyrkans fordran, 
att alla hennes dogmer måste hållas för 
lika sanna, skadar den rätta tron, måste 
först bevisa, att katolska Kyrkans syn 
på uppenbarelsens väsen är stridande 
mot själv� uppenbarelsen. Men härom 
läses intet ord - fastän påven påstår, 
att de allkristna med sina åsikter äro en 
fom för uppenbarelsens bibehållande f 
sin ursprungliga renhet. Katolska Kyr
kan erkänner, att det finns en skillnad 
mellan tro i betydelsen trossatser, och 
mellan tro i betydelsen förtröstan, tillit 
till Gud. Men hon är övertygad om . att 
denna förtröstan är dåligt förankrad 
om icke den rätta trosläran finnes, 
d. v. s. om huvuddogmen om Kristi 
gudom och mandom icke är något all" 
deles orubbligt fastbestående. För ka
tolska Kyrkan är den rätta trosläran 
den nödvändiga förutsättningen för 
den rätta förtröstan på Gud - något 
som icke är så svårt att förstå - ty 
att förtröstan på Gud blir till sitt vä
sende förändrad allteftersom man tror 
på Jesus som Guds enfödde son el
ler förkastar Jesu gudom, torde va
ra klart. Och därmed är även be
visat, att genom dogmernas upp> 

ställande (varmed Kyrkan till sist 
icke vill något annat än försval'a eller 
skydda den uppenbarade sanningen 
om Jesu gudom) uppenbarelsens san
ning skyddar och bevarar åt människo
släktet den rätta förtröstan på Fadern 
i Himmelen. 



80 

\K A T O L I K E R N A  O C H  D E N  SV E N S K A 

P R E S S E N . 

II. 

Utan tvivel är det pinsamt för en 
katolik att då och då i den svenska 
pressen få läsa de mest äreröriga be
skyllningar mot landsmän, wm äro 
katoliker. Men därvidlag finnes dock 
alltid den möjligheten för handen att 
utan större svårigheter övertyga sig 
om det rätta förhållandet, även om 
de svenska tidningarna - vilket 
ibland inträffat - skulle vägra in
föra dementien. 

Men hur mycket svårare blir inte 
förhållandet - när det gäller utlan
det ! Det är kanske mest i fråga om 
utländska förhållanden, som Kyrkan 
attackeras och smutskastas i svensk 
press. Griper någon till pennan för 
att bevisa katolicismens avigsidor, så 
nog pekar han i nio fall av tio på hur 
det är i utlandet, hur man "med fän
gelse och tortyr söker tysta Guds vitt
nen", såsom en fripastor i N orrkö
ping nyligen offentligt påstod. Vad 
som sker i Italien, i Spanien, i Mexi
ko, det kan gemene man inte ha nå
g·on möjlighet att kontrollera. 

Hur mycket har till exempel inte 
ordats om den protestantiska kyrkans 
betryck i Spanien ? Detta är väl ett 
av de länder, som den ovan citerade 
fripastorn tänker på, när han talade 
om förhållandena i <le länder, där 
den katolska kyrkan har makten. Un
dertecknad hade en gång förmånen 
att träffa och tala med den evange
liska m1ss10nens ledare i Spanien, 
pastor Hans Fliedner. Nog klagade 
pan över förhållandena i Spanien, 

· men aldrig talade han om tortyr. Fän
gelse nämnde han verkligen en gång 
och det kan ju inte skada att höra 
ett exempel på, hur protestantisk pro
paganda bedrives i ett katolskt land. 

Protestantiska kolportörer och "bi
belspridare" - biblarna voro, om jag 
inte missminner mig, översatta på 
privat initiativ - hemsökte den 

spanska landsbygden och delade ut 
sina tryckalster. Folket hade varnats 
- "uppfanatiserats" på protestantiskt 
språk - av kyrkoherdarna, men kol-

. portörerna arbetade det oaktat och 
gåva sig in i disputationer med både 
kyrkliga och lekmän. Folkmassan 
blev upphetsad och tycktes vilj a gå 
till handgripligheter. En kyrkoherde 
påkallade då ordningsmakten, gen
darmerna, vilka lyckades rycka bibel
korportörerna ur massans händer och 
spärrade in dem i byfinkan. Sedan 
de fått plikta för förargelseväckande 
beteende, släpptes de. 

Man må tänka sig t. ex. jesuiter 
arbetande på landsbygden i Sverige 
med katolska tryckalster. Åtm;nsto
ne i det schartauanska Bohuslän skul
le man mycket väl kunna tänka sig, 
att fjärdingsmannen finge ta hand 
om dem för att rädda dem från miss
handel. Och böter för förargelse vo
re säkerligen att vänta. 

Så går det nog ofta till i verklig
heten, när man får höra hårresande 
berättelser om behandlingen av 
"Guds vittnen" i katolska länder. 

Men utom skildringarna i före
drag och i polemiker - lutherska 
präster äro som bekant särskilt hem
ma i katolska förhållanden i utlan
det, mycket bättre än katolikerna 
själva, vill det synas - även i dags
nyheterna kan man finna egendom
liga och föga smickrande belysningar 
av katolikerna och katolska förhål
landen. Då är det av vikt för den 
katolske och för den opartiske med- . 
delaren att känna några fakta. 

De stora svenska tidningarnas itt
lands korrespondenter måste i allmän
het betraktas som vederhäftiga ny
hetsförmedlare. Därmed följer gi
vetvis icke, att de äro obiektiva i sin 
uppfattning av religiösa spörsmål, 
om <le nu känna sig manade att be
handla sådana. Den stip-matiserade 
Therese av Konnersreuth har jag sett 



betydligt objektivare skildrad i den 
ofta rent fritänkarepräglade Berliner 
Tageblatt än i vissa svenska kultur
tidningar. Uppfattningen av Lour
des och vad som där försiggår ter sig 
genom en ateistisk dansk tidnings
mans ögon - hans korrespondenser 
ha även förekommit i svensk press 
- såsom rena karriktyren. Exemp
len kunna mångfaldigas. Jag erin
rar mig inte, att jag i en enda svensk 
tidning sett sakliga skildringar av den 
franska katolicismens stora fram
marsch efter kriget och ökade poli
tiska inflytande. 

Med den officiella · nyhetsf önned
lingen genom telegramagenturerna är 
det ofta inte bättre ställt. Vem väw 
tar t. ex. att få någon riktig bild av 
det religiösa livet i Ryssland genom 
den sovjetryska telegrambyrån Tass ? 
På samma sätt är den franska Agen
ce Havas en regeringens nyhetsför
medlare, och skulle det franska ka
binettet bli direkt antiklerikalt, lära 
nog nyheterna om de franska kato
likernas åtgöranden bli ganska fär
gade. Det färskaste exemplet är 
Mexiko. De mexikanska nyheterna 
censureras noga av den direkt kyrko
fientlige Calles. Passar det, gör man 
om en nyhet, så att den blir riktigt 
verksam. Ett telegram, som även 
återgavs i svensk press, innehöll det 
ganska uppseendeväckande medde
landet, att ett fruktansvärt bandit
dåd mot ett tåg varit organiserat och 
lett av - katolska präster. Och för
visso äro de underrättelser som ame
rikanska korrespondenter snappa upp 
vid Mexiko-Texasgränsen icke mera 
tillförlitliga, allra minst då man be
tänker, att sensation är den ameri
kanska pressens enda mål och att 
man väl inte gärna kan tänka sig 
större sensation än präster, som or
ganisera tågöverfall och massaker på 
passagerarna. 

En mängd nyheter i svensk press 
kommer via utländska tidningar, som 
här klippas och översättas. Men de 
svenska ticlningsredaktioner som hål
la sig med den tyska katolska cen
terns Germania, de franska katoliker
nas La Croix eller elen påvliga tid-

8 1  

ningen Osservatore Romano torde 
vara lätt räknade. Följaktligen över
sättas av indifferenta eller protes
tantiska tidningsmän kritiklöst med
delanden om främmande länders 
kyrkliga och religiösa förhållanden, 
i kanske antikyrkliga och antireligiös2 
tidningar, kanske t. o. m. med en av 
tidningsmannen tillagd liten "spets", 
för att göra det hela pikantare. En 
sådan kan en skicklig tidningsman 
åstadkomma utan att göra synbart 
våld på de faktiska förhållandena och 
kanske också utan direkt ond avsikt. 

Med dessa rader har jag inte velat 
rikta något angrepp i gemen mot den 
svenska ticlningsmannakåren och få 
torde de svenska journalister vara, 
som skulle kunna beskyllas för mecl
·veten "färgning" av nyhetsmateria
let.* Men en korrespondents och tid
ningsmans uppfattning av en förete
else, är naturligtvis i hög grad bero
ende av hans inställning. Och det är 
nu en gång för alla ett faktum att 
�ven högt bildade och _kunniga sven
skar ha de mest barocka och svårut
rotliga vanföreställningar om katoli
cismen. 

Härtill kommer ännu ett faktum. 
som måste ihågkommas. De fåtaliga 
svenska katolikerna äro för tidnin
garna en "quantite negligeable". De 
representera inga särskilt starka eko
nomiska intressen eller någon man
stark grupp läsare såsom ofta de fri
religiösa församlingsmecllemmarna 
göra. Deras Credo och deras Hem
met och Helgedomen nå inte i större 
utsträckning utöver katolikernas egen 
krets. Dementier i dem kunna all
tid ignoreras. 

För en objektiv granskare, c;om ta·· 
ger i beräkning vad ovan sagts, fö
refaller det onekligen en smuia 1111-

derligt, när det talas och skrives om 
den katolska propagandan i vårt 
land. Någon annan propaganda än 
elen inneboende kraften i sanningen 

,:, Sedan denna artikel skrivits har
det eklatanta fallet Melander-Svenska 
Morgonbladet inträffat som nog torde 
kunna ge anledning till pessimistiska 
betraktelser. 



om Kyrkan, obj ektivt tolkad av dess 
präster och bekännare, torde det vara 
svårt att påvisa. Att sedan varje 
sann katolik hoppas, att hans tro skall 
omfattas av allt flera svenskar och 
framför allt, att lögnerna och miss
tolkningarna av vad han äger såsom 
det heligaste, skola bli vederlagda, 
borde man icke i "samvetsfrihetens 
1and" förtänka honom. Och det är 
visst och sant, att i längden kunna 
inga i llvilliga uttolkningar och slent
rianmässiga beskyllningar, som mera 
bära vittne om tolkarens sinnelag än 
om hans kärlek till sanningen, skada 
elen katolska saken. Men om jag nu 
slutar med det djärva påståendet : 

"La verite est en marche, et rien 
ne l'arretera !" 

Så betyder detta översatt på miss
tolkarnas språk : 

- Katolikeri1a vänta stora ting av 
-Sin energiska och sluga propaganda ! 

G i o r n a 1 i s t a. 
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P. S .  

I dagarna har såsom Credos läsare 
väl känna av dagspressen fallit en 
ganska märklig dom i N arge. Av 
indignationen i ett svenskt. pressorgan 
att döma synes en del människors 
rättsuppfattning vara elen, att vem 
som helst har rätt att med framgrä
vanden av teologuttalanden och bön
böcker och citerande hur lösryckt och 
sammanhangslöst som helst smäda 
Kyrkan och dess prästerskap. Råkar 
så en gammal man, som tjänat denna 
Kyrka i ett helt liv i en häftig in
dignation, så .bör han straffas för 
ärekränkning. Trots att elen åtalan
de parten t. o. 111. öppet erkänner, att 
det gäller att drabba Kyrkan genom 
hennes tjänare. Domen i första in
stans blev j u  annorlunda än man 
tänkt sig. 

D. S. 

P R O T E S T A N T I S K P O L E M I K. 

Ofta hör man protestanter klaga 
över att katoliker i sina omdömen 
om icke-katolska åskådningar och 
förhållanden - eller missförhållan
den anlägga en orättvis och vilsele
dande måttstock, lösryckancle enskil
da hänåelser ur sitt sammanhang el
ler generaliserancle fakta, som kan
ske i verkligheten uppträtt ganska 
isolerade. Oftast stanna likväl dessa 
klagomål i tomma deklamationer, och 
sällan göra sig deras upphovsmän bP.
svär att i detalj söka vederlägga des
sa "katolska missuppfattningar och 
vrångbilder". Huru mycket större 
rätt skulle dock ej katolikerna ha att 
känna sig missnöjda, om de skulle 
skärskåda protestanternas omdömen 
om den stora Moderkyrkan och om 
uttalanden och handlingar av dess 
herdar och lärare. 

Av en händelse har just i dessa 
dagar under våra ögon fallit sista 
häftet av 1927 av "Kristendomen 
och vår tid", där ett föredrag publi
ceras om "protestantism och katoli-

cism i vår tid", vilket hållits vid det 
andra nordiska prästmötet i Hilleröd 
i Danmark i början av september 
förra året av cl :r G. Ohlemiiller, en 
f. cl. katolsk präst, nu generalsekrete
rai;e för "Internationella förbundet 
till protestantismens värn". 

I detta föredrag återfinnes bl. a. 
följande passus : "Den 21 november 
1915 uttalade Benedikt XV i ett hög
tidligt anförande sin mening om pro
testantismen sålunda : de evangeliska 
kyrkorna vara helvetiska pestpredik
stolar, de evangeliska reformatorer
na utgjorde Satans sändebud och de 
evangeliska kärleksverken helvetets 
frukter. Att protestantismen i bap
tistisk och metodistisk form vågat 
uppträda i sjäva Rom. förklarade 
Pius XI i maj 1923 inför de ame.ri
kanska Kolumbusridclarna vara en 
förolämpning mot Frälsaren och ett 
vanhelgande av den heliga mark, 
som urkyrkans kristliga vittnen 
dränkt med sitt blod". 

Härmed ville talaren giva ett exem-



pel på hur den katolska Kyrkan ge
nom sin högste ledare bedömer pro
testantismen i allmänhet. Man kan 
förstå, vilka känslor av hat och för
bittring- dessa ord skulle utlösa bland 
hans olcritiska protestantiska åhörare. 

Vilka äro de fel, som renegaten i 
detta avseende begår? Först och 
främst borde han ha fä.st större av· 
seende vid den höge talarens mera 
impulsiva sydländska temperament. 
vid ordens så olika valör i det sven
ska och italienska språket och vid 
hela sammanhanget i talet. Men 
framförallt borde det ha varit hans 
plikt att visa ahörarna mot vilken art 
av protestantism de påvliga orden 
voro riktade och av vilken speciell 
anledning de uttalats. 

Detta hade varit så mycket lättare 
för talaren, som ämnet redan förut 
behandlats i en broschyr, utgiven av 
själva det "Evangeliska förbundet" 
med titeln : "Pabst, Kurie und YVelt
krieg". Där fastslås för det första 
att det icke var frågan om ett hög
tidligt, officiellt uttalande av Bene
rliktus XV utan om ord. som fällts 
under ett tillfälligt tal vid mottagan
det av representanter för "Förbun
det för trons upprätthållande i Rom". 
Denna förening har särskilt fattat 
son1 sin uppgift att motverka de ame
rikanska metodisternas propaganda i 
Rom, vilka särskilt ägna · sig åt att 
med den amerikanska dollarns hjälp 
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samla fattiga katolska föräldrars 
barn i stora och luxuöst inredda 
barnhem för att där uppfostra dem 
till Kyrkans fiender, alltså för att 
mot deras vilja beröva dem deras 
tro. Detta utnyttjande · av fattiga 
katolska familjers nödläge, denna 
' 'välgörenhet", som i själva verket är 
ett köp av oskyldiga barns själar, 
fann kraftigt stöd hos Italiens dåva
rande liberala och antiklerikala rege
ring, vilken själv lagt beslag på en 
mängd katolska välgörenhetsinrått
ningar, därmed hindrande Kyrkan 
att draga försorg om katolikernas 
fattiga och nödlidande barn. Det 
tillfälle, vid vilket påven höll sitt tal. 
visar alltså klart, vilket slag av pro
testantism och vilka protestantiska 
propagandametoder hans hårda och 
blott alltför berättigade ord voro rik
tade mot. Även Pius XI :s uttalan
de var framkailat av speciella om
ständigheter, nämligen av invignm
g-en av ett stort katolskt ungdoms
hem. som de amerikanska Kolumbus
riddarna grundlagt i Rom för att 
motverka metodisternas själaköp. 
Emedan d :r 0. ej omnämnde, i vil
ket sammanhang de påvliga uttalan
dena gjordes, har han alltså förfal
skat deras mening, i det han fram· 
ställde dem såsom riktade mot pro
testantismen i allmänhet och ej mot 
en viss särskilt osympatisk form av 
metodistisk propaganda. 
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R EFOR MATIONSRI KSDAO E N 
1527. 

•• 0 

I VASTERAS 

III . 

Den kunglige segraren. 

Så kom "Sveriges viktigaste riks
dag". Dess förhandlingar pågingo 
efter allt att döma under tiden 16-
21 juni, _men huru de gestaltat sig, 
darom tvista forskarna. Att slaviskt 
följa den skildring som Peder Swart 
lämnar i sin kända krönika ( förfat
tad omkring 1560) torde hänsyn till 
sanningen förbjuda. Ty så som Ha
rald Hjärne* uttrycker det : "Vi ha
va således här ( i  krönikan) att göra 
med en utpräglat protestantisk ocn 
konungsk tradition. Protestantismen 
som s� föga röjer sin inverkan i själ� 
va nksdagsbesluten . . . . uppfattas 
som den stora omvälvningens hu
vu�syfte redan från första börj4n". 
NeJ , dunkel vilar även över denna 
k_ung _Gustavs riksdag och ingen, vare 
sig b1��rnp Brask eller kungen själv 
har, nar de rest upp till riksdagen, 
haft fullt klart för sig huru den 
sk_ulle komma att forma sig och än 
mm�re .. <les: slutgilti�a utgång. Av 
det 1 foregaende artikels slutavsnitt 
?mn�mnda brevet från biskop Brask 
ar salunda tydligt att biskopen vän
tat faran från helt annat håll än riks
dagen. B_ortovaro från Linköping är 
honom eJ angenäm, säger han, ty han 
befarar att danskarna, söm vilja sön
dra för att kunna härska, skola be
gagna tillfället och infalla i haus 
s�ift: .. Oc? kung �ustav. Säger han 
eJ splv ar 1539 1 anklagelseskriften 
mot den då i onåd fallne kanslern 
L2urentius Andrre, att det var mäs
t�r Lars och hans trogna, som genom 
sma kraftiga föreställningar komma 
konungen att fatta beslut i ting 
"varav i framtiden kunde följa mer� 
farlighet än fromma". 

Den Swartska krönikan, tydligen 

. * Svenska spörsmål :  "Re.formations
nksdagen i Västerås". Sid. 12. 

tillkommen i te!1dentiöst syfte, och 
där man sparar alltför mycket 
Gustav, om vilken Schiick skriver att 
" d_en vetenskapliga sanningen synes 
vant honom (kungen) tämligen lik
giltig",* förbigår jag alltså. 

I stället må här närmare skärskå
das de direkta urkunder, som beva
rats till vår tid. 

Det är då i första hand de kung
liga '·' framsättningar", med vilka riks
d_�gsförhandlingarna öppnas, som 
f�ngsl� intresset. Kungliga proposi
tioner 1 modern mening äro icke des
sa framställningar. Snarare kunna 
de betecknas som en klangfull och 
r�1åland� skildring av vad sig i riket 
tilldragit under konungens regemen
te. Betecknande är nämligen att kun
gen i sin framställning ej framkom
mer med ett enda formellt yrkande 
vare sig rörande kyrkan eller riket 
för övrigt. Ett bestämt yrkande åter
finnes visserligen men det avser hans 
egen personliga ställning (han ford
rar landsförläning) när han nedlagt 
konungakronan, varmed han mycket 
kraftigt hotar i sin expose. 

Utan tvivel har dock det kungliga 
aktstycket, som i mvcket mörka iär
ger tecknar rikets belägenhet i eko
nomiskt och politiskt avseende haft 
den verkan, som kungen därmed av
sett, nämligen att göra ständerna be
t�nksamma och medgörliga. Situa
tionen var kritisk och ett nytt kuni:ra
".�l under landets p, dcärt farofyllda 
lage med uppror inom landet och 
pockande fordringsägare utifrån, var 
det näppeligen någon som vågade 
tänka . på. Och för övrigt, var få 
fram den, som var värvet vuxen ? Väl 
"slogs på trumman", om man får tro 
Swart, av en Ture Jönsson, men han 
var för svag och sviktade när det 
gällde. Och sanningen att säga, det 

* ,Svensk Litteraturhistoria: Medel
tiden och Reformationen. Sid. 233 .  



ar även svårt att bevara respekten 
för episkopatet. Den deklaration, 
som samtliga biskoparna avgåvo den 
24 juni är ett fullständigt godtagan
de från deras sida av konungens gra
va förebråelser mot episkopatet och 
Jules Martin kan knappast sägas va
ra för hård när han karakteriserar 
förklaringen - må vara att den, för 
att tala med K. B. Westman,* "mera 
dikterats av kungen än av dem själ
va" - som 'tres humble, et meme 
assez peu digne par laquelle ils rati
fiaicent leur propre decheance".** 
Särskilt undfallande uppträdde bis
kop ( electus) Magnus Sommar i 
Strängnäs, och Hjalmar Holmqvist 
kan därför fälla det omdömet, att 
"bönderna voro väl ännu mer an 
Sommar katolskt sinnade".*** 

I de anbud eller svar som av de 
olika stånden lämnades på konungens 
framställning är det böndernas som 
är det minst reformivrande. Mode
ration och rörande blygsamhet ut
märker detsamma. I alla trossaker 
vilja de alltjämt hålla sig till "de go
de män som, höglärde och i skrifter
na väl förfarne äro" och bönderna 
giva uttryck åt sin bestämda önskan 
att "kyrkans gamla kristna sedvänjor 
må bevaras". Angående den ifråga
satta indragningen av biskoparnas 
slott till kronan uttalar allmogen den 
meningen att denna reduktionsåtgärd 
endast bör vara provisorisk och av 
lånekaraktär. 

Tydligt är att böndernas svar icke 
kunnat tillfredsställa kung Gustav, 
och fullständigt ohållbar är den upp
fattningen, att det varit bönderna, 
som genori1 sin hotfulla hållning va
rit utslagsgivand� för den kungliga 
segern vid Västeråsriksdagen. En så
dan uppfattning är en förhastad slut
ledning av elen Swartska krönikans 
livfulla tal om gny bland mernge 
man. 

Längre än bönderna siktade kung 

* l('nut B. W,estman : "Reformatio
nens genom1b11ottsår i Sverige". Sid. 
4 19. 

**  Anf. arbete. Sid. 359.  
*** Hj. Holmqvist : "Den Svenska 

Reformationens Begynnelse". Sid. 98.  
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Gustav och då det endast är i adelns 
svar som man återfinner de punkter 
som utgöra huvudinnehållet i V es
terås recess behöver ingen tvekan rå
da om att Harald Hjärne har rätt 
när han formulerar riksdagens slut
facit så, att kungen vunnit en över
raskningens seger emot landskapens 
allmoge, och tillägger : "Tvärtom seg
rade han genom det väpnade med 
honom förbundna lh:h intresserade 
ridderskapets nästan hotande håll 
ning". Lättförklarlig är även adelns 
villighet att gå konungens ärenden. 
Adelns egna ekonomiska intressen 
berördes därav, enär ridderskapet 
även skulle komma i åtnjutande av 
kyrkligt reduktionsgods. 

I recessen bestämdes sålunda bl. a. 
ej blott; att kungen till förbättring av 
kronans inkomster får indraga kyr
kornas, klostrens, biskoparnas och 
kanikernas överflödiga gods och rän
tor och biskoparnas slott, utan även 
att ridderskapet må återbörda alla de 
gods som efter kung Karl VIII :s 
räfst ( 1454) äro givna, köpta eller 
pantade under kyrkor, kloster, pre
benden, mässtiftelser ( ! !) o. s. v. 

Vad recessen för övrigt angår, må 
påpekas att dess protestantiska i_nslag 
väl skall anses lie-ga i elen punkt, där 
det heter "att G�cls ord måtte allor
stäcles i riket renligen predikat var
da". Formuleringen är ju något vag 
och i detta sammanhang kan påpekas 
att recessens beslut och alltså även 
den sistomnämnda punkten blivit fat
tat innan elen mångomskrivna teolo
giska disputationen mellan Peder 
Galle och Olaus Petri ägt rum.* 

Något som helst inflytande på 
stänclernas beslut har alltså denna 
teologiska kraftmätning mellan den 
katoh:ke doktor Galle och den mo
dernistiske Olaus Petri ej haft. 

I och med redogörelsen för reces
sens innehåll är riksdagens huvudre
sultat angivet. Detta är i och föt' 
sig nog- så betvdelsefullt. Kung-en 
kan onekligen tillskriva sig en stor 
och lysande seger. Han har vunnit 
sitt närmaste mål, att utarma Kyr-

* Se "Samlaren" VII. Sid. 60 . .  



kan. Men betraktad ur protestan
tisk-religiös synvinkel är recessen en 
mycket svag grund för ett reforma
toriskt jubileumsfirande så som ny
ligen skett. 

Emellertid finnes ännu ett aktstyc
ke, som sättes i samband med 1527 
års riksdag och som på ett något 
kraftigare sätt än recessen innebär 
en brytning med påvestolen. Det är · 
den märkliga s. k. ordinantian. Denna 
är dock ej riksdagens, ej de samfäll
da ständernas beslut, utan den är, 
såsom Sven Tunberg definierar den
samma, "en av konungen med riks
rådets samtycke given kunglig får
ordning". * Ordinantian föreligger be
varad i 3 olika redaktioner, en svensk 
och 2 latinska. Den svenska påträf
fas i Riksdagsregistraturet, men är 
obestridligen defekt. Av de latinska, 
som hava flera viktiga paragrafer 
som saknas i den svenska, härrör sig 
den ena från biskop Brask och hans 
kansler Hans Spegelberg, och den 
andra har till upphovsman Petrus Be
nedicti efter uppdrag av ärkebiskop 
Johannes Magni. Vilken av dessa 
redaktioner som är den ursprungliga, 
därom tvista forskarna. Sven Tun
berg har dock givit mycket tungt vä
gande skäl för sin uppfattning att 
ordinantian ursprungligen avfattats 
på latin och det i den form som fö
religger i den Brask-Spegelbergska 
redaktionen. Det skulle likväl föra 
för långt att här referera den Tun
bergska bevisföringen, utan hänvisas 
intresserade till prof. Tunbergs förut 
omnämnda avhandling i Upsala uni
versitets årsskrift 191 5. Men för att 
påvisa huru föga kung Gustav be
flitar sig - låtom oss tala milt -
om accuratess, när han vänder sig 
till dannemännen, saknar det bety
delse huruvida den stympade sven
ska redaktionen eller den Brask
Spegelbergska bör tillerkännas priori
tetsrätt. Säkert är, att i de svenska 
avskrifter av ordinantian, som utsän
des till allmogen medtogos artiklar-

* Sven '11unbe11g :  "Västerås riksdag 
1 527" i Upsala Universitets årsskrift 
1915. Sid. 62.  
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na endast för "så vitt de ansågos. 
lämpligen böra meddelas allmogen".* 
Så saknas i dessa skrivelser j ust de 
paragrafer, som betyda brytning med 
P,åvestolen och som avhandla upphö
randet av avgifterna till Rom (pe
terspenning och annater) och avskaf
fandet av påvlig bekräftelse på b1s
kopsvalen. Så vitt j ag kunnat finna 
har blott en kyrkohistoriker i modern 
tid, nämligen professor Hj. Holm
qvist** vågat insinuera att de latin
ska redaktionerna skulle delvis vara 
falsarium, i det att sannolikt "dessa 
paragrafer tilldiktats för att ställa · 
Gustavs våldsåtgärder i den grellaste 
dager inför det katolska utlandet". 
Det må häremot vara nog sagt, att 
någon sannolikhet förefinnes ej för 
det Holmqvistska påståendet. Biskop 
Brask var nämligen en korrekt man 
och han fordrade korrekthet och 
noggrannhet även rörande offentliga 
handlingar. 

Den seger, den överraskningens se
ger, som riksdagsbeslutet innebar för 
konungen förstod han att omedelbart 
omsätta i handling. Den kunglige 
exekutorn må emellertid lämnas en
sam på sin kungliga reduktionsväg 
och det vare nog sagt att Gustav un
derstundom t. o. m. överskred de 
gränser, som riksdagen utstakat för 
hans indrivningsnit. 

Till sist några ord om biskop 
Brasks öden efter den kungliga se
gern. Nästan omedelbart efter riks
dagens avslutande utsåg kungen till 
prokurator i Linköpingsstiftet en av 
de sina, Jöns Petri, och härmed · kun
de - det vidgå även protestantiska 
kyrkohistoriker, en Reuterdahl, en 
Cornelius t. ex. - för så vitt det be
rodde på konungen, biskop Brask an
ses avsatt, vadan biskopen fann skäl 
till att famna landet. Han ansåg sig 
ej längre kunna gagna Kyrkans sak 
genom ett kvarstannande. De klum
piga och smaklösa brev, fyllda av 
skymfliga tillmälen mot biskopen, 

* Harald Hjäme. Anf. a11bete. Sid 77. 
** Hj. Holmqvist. Anf. arbete. Sid. 
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som hånades som herden som över
givit fåren, som kung Gustav sände 
till senaten i Danzig, Ture Jönsson 
m. fl. förvåna när de kommo från 
det hållet. Flydde ej kungen själv 
en gång det i nöd stadda landet och 
har han ej t. o. m. blivit hyllad som 
hjälte i det ögonblicket. Vad annat 
är nämligen Utmelandsmonumentet i 
Mora än ett hug-fästande av Gustav 
Eriksson Vasas flykt från · ett, som 
han ansåg, otacksamt folk. 
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Till slut tillåter jag mig att göra 
några utdrag ur Holmqvists förut an
förda arbete, rörande frukterna av 
genomförandet av Västeråsriksda
gens beslut. Han skriver : "Resul
tatet . . . blev nog också till en tid i 
stor utsträckning att katolsk fromhet 
försvagades utan att ersättas av 
evangelisk" . . .  · Vidare : "Den latin
ska mässan levde kvar som den van
ligaste, trots Olaus svenska mässa, 
till dess den avskaffades vid kyrko
mötet i Upsala 1 593". 

Och när kom den personliga om
vändelsen ? Jag svarar fortfarande 
med Holmqvist : "Först med pietis
men (alltså på 1700-talet) trängde 
väl den rent personliga omvän
delsens och helgelsens kris ned 
i folksjälens botten". Emellertid 
måste denna personliga omvändel
se hållit sig inom g·anska snäva 
gränser av folket. Betecknande är 
nämligen att man å prästerligt pro
testantiskt håll på 1700-talet ville t. 
o. m. i katolska kyrkan ha ett skydd 
mot tidens otro. Så yttrar sig Stock
holms konsistorium 1776 i en inlaga 
till justitiekanslern att det vore fö�a 
hedrande för den evangeliska för
samlingen om "den enda protektionen 
för kristendomen slutligen som visst 
kan hända skulle yppas från den ro
mersk-katolska sidan".* Ja, där lig
ger räddningen för visso ännu i dag. 

L e n n a r t W i b e r g. 

* Stockholms konsistoriiprotokoll 
den 28 maj 1776. 

Kardinalkollegiet består för närva
rande av 66 medlemmar, nämligen 6 
kardinalbiskopar, .5 1  kardinalpräster 
och q kardinaldiakoner. Av alla kar
dinalerna äro 33 italienare och 33 
tillhöra andra nationer. De senare 
fördela sig på följande sätt : 7 till
höra Frankrike, S Spanien, 4 Tysk
land och lika många Förenta Stater
na ; Österrike, Polen och England 
äga vardera 2 kardinaler ; Ungern, 
Tjeckoslovakiet, Belgien, Holland, 
Portugal, Kanada och Brasilien var
dera l.  Vid den romerska curian re
sidera 30 kardinaler. 

I Rom har den sjätte årsdagen av 
Pius XI :s val till påve firats med 
högtidligt invigande av det påvliga 
institutet för kristen arkeologi, för 
vilket med stora kostnader ett palats 
har byggts på den plats, där fordom 
klostret San Antonio reste sig på 
Esquilinska kullen. Den 6 februari 
för två år sedan lade kardinalvika
rien Pompili högtidligt i den Helige 
Faderns namn grundstenen därtill, 
och ett påvligt Motu proprio bestäm
de riktlinjerna för det nya institutet, 
varmed förenades den av Pius . IX 
år 1852 upprättade kommissionen för 
kristen arkeologi. Den kände nro
fessorn. d :r Peter Kirsch, har över
tagit ledningen för den nya veten
skapliga institutionen, och dess kur
ser besökas av ett alltjämt växande 
antal studenter. 

Enligt meddelande i "Stampa" ha.r 
påven redan utkastat planen till byg
gande av ett nytt vatikanskt pina� 
kothek, vilket för en kostnad av 14 
miljoner lire skulle uppföras i de va
tikanska trädgårdarna. De påvliga 
tavelgalleriernas nuvarande lokaler, 



vilka iordningställdes av Pius X, 
skola därefter användas till arkiv för 
det vatikanska bibiioteket. 

Under den sista tiden har påven i 
Indien upprättat tre nya stift, i Ja
pan ett och i Brasilien två. Dess
utom har en ny apostolisk prefektur 
skapats i Syd-Afrika. 

Söndagen efter trettondagen ägde 
en högtidlig akt rum i det Sixtinska 
kapellet, i det att påven själv till bis� 
kop vigde elen nyligen till Ungerns 
primas och till kardinal utnämnde be
nediktinerpatern Seredi. I den flera 
timmar varande ceremonien deltogo, 
förutom kardinalerna, ärkehertig Al
brecht av Habsburg, Ungerns minis
ter vid den Heliga Stolen, prelater 
och biskopar från Ungern samt flera 
av de vid det påvliga hovet accredi
terade ambassadörerna och övriga 
diplomaterna. 

Mellan Vatikanen och elen tjecko
slovakiska republiken har nyligen av
slutits ett "modus vivendi", vilket 
gör ett lyckligt slut på de alltsedan 
den unga statens tillkomst rådande 
spända förhållandena. Ur kyrkohi
storisk synpunkt är det intressant, 
emedan det är första gången, som 
detta sätt användes för slutande av 
ett fördrag mellan en världslig stat 
och den Heiiga Stolei1. Det motsva
rar närmast ett konkordat i vid
sträckt mening, men är bekvämare 
för den tjeckoslovakiska staten, eme
dan det ej behöver underställas gil
lande av riksdagen, där regeringen 
fruktat motstånd från socialisternas · 
sida. Enligt förljudande skall denna 
nya fördragsform ha uppfunnits av 
Tjeckoslovakiens utrikesminister d :r 
Benesch, vilken därigenom ännu en 
gång visat sin diplomatiska skicklig
het. Sedan Mgr Marmaggi i juli 
1925 på ett uppseendeväckande sätt 
lämnade Prag, emedan regeringen of
ficiellt deltagit i Hus-festligheterna, 
har ingen påvlig nuntie residerat i 
Tjeckoslovakiens huvudstad, Det 
tros, att JVIR:r Ciriaci, vilken på ett 
mycket skickligt sätt å Kvrkans väg
nar lett förhandlingarna, kommer att 
utnämnas till nuntie i Prag, under 
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<ler att Mgr Marmaggi träder i spet
sen för nuntiaturen i W arschau. 

Rumäniens utrikesminister Titu
lescu och dess minister vid den He
liga Stolen, d :r Pennesco, ha nyligen 
mottagits i privataudiens av påven. 
Enligt förljudande var därvid det 
redan sedan flera rnånader under
tecknade konkordatet me1{ Rumänien 
det huvudsakliga föremålet för sam
talet. Konkordatet har likväl ännu 
ej godkänts av den rumänska riks
församlingen på grund av det envisa 
motståndet från det ortodoxa präs
terskapet, vilket med all makt mot
arbetar det växande katolska infly
tandet i Rumänien. Efter audiensen 
hade Titulescu ett långt samtal med 
kardinalstatssekreteraren Gasparri, 
varunder förhållandet mellan Rumä-· 
nien och Vatikanen ingående avhand
lades. 

I högtidlig audiens, med alla de 
ärebetygelser, som tillkomma en icke 
kristen härskare, mottog den Helige 
Fadern den 12 januari konungen av 
Afganistan, Amanullah. Därvid väx
lades dyrbara gåvor mellan de båda 
suveranerna. 

Franciskanerorden. som genom 
ka1;dinal Bonzanos död förlorat sin 
protektor, har enligt ordensbestäm
melserna bett påven att utse en kar
dinal, "för att leda, skydda och till
rättavisa detta brödraskap". Därtill 
har Pitts XI valt kardinal Ceretti, 
vilken söndagen den 22 januari i 
franciskanerkyrkan San Antonio 
högtidligen invigdes till detta nya 
ämbete. Kardinal Ceretti är redan 
sedan länge medlem av en avdelning 
av den hel. Franciskus tredje orden, 
som har sitt säte i kyrkan Ara Coeli 
i Rom. 

Den nya italienska strafflagen, vil
ken utarbetats under Mussolinis led
ning, innehåller synnerligen stränga 
bestämmelser mot alla brott, som 
kunna skada det italienska folkets liv 
eller tillväxt. Il Duce har därigenom 
velat skydda den offentliga moralen, 
familjen och egendomen. Straffen 
för fosterfördrivning och spridande 
av pornografisk litteratur växla från 



2 till 6 års straffarbete. En kvinna, 
som begår äktenskapsbrott, och hen
nes medbrottsling straffas med · 3 års 
fängelse och likaledes en gift man, 
som under sitt tak underhåller en 
konkubin. Överförandet av veneriska 
sjukdomar straffas med tukthus och 
neo-maltusiansk propaganda med hö
ga böter och straffarbete. 

I Frankrilee är alltjämt intresset 
för elen katolska pressen i stigande, 
och inga offer synas vara för stora 
för att stärka dess inflytande. Så 
hade för kort tid sedan den stora ka
tolska tidningen "Croix du Nord" 
upplagt ett obligationslån på 500,000 
francs för att vtterligare utvidga sin 
verksamhet. Efter sex dagar var det 
redan fulltecknat. Av dem som bun
dit sig för obligationf'r tillhöra ett 
stort antal de små spararna, och äve11 
tidningens egen arbetspersonal har 
bidragit med en avsevärd summa. 

Den belgiska regeringen har beslu
tat att från 3 till 5 miljoner höja 
statens understöd till de fria katolska 
umversiteten i Bruxelles och Lou
vain. 

I England flyter alltj ämt en jämn 
ström av konvertiter till den katolska 
Kyrkan. Enligt officiella uppgifter 
från ärkestiftet W estminster skedde 
under år 1926 I I ,714- övergångar till 
katolicisme11, och sedan 191 1 är kon
vertiternas antal 1 58,679. Särskilt 
glädjande är, att måuga ivriga pro
testanter, vilka levat i den djupaste 
okunnighet om den romerska Kyr
kan, övergått till henne, så snart de 
fått upplysning Of1'1. hennes sanna vä
sen. Av dem bli sedan ofta de bästa 
katolikerna. 

Även i Skottland är ökningen av 
katolikernas antal icke mindre gläd
jande. För 100 år sedan fanns där 
blott en katolik på 3o invånare. Nu 
är proportionen en katolik på 8 in
vånare. 

I Luthers hemland Sachsen pågår 
föt närvarande en mycket stark rö
relse för utträde ur den protestan
tiska kyrkan. Sedan 191 1 ha över 
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350,000 personer lämnat densamma 
och hemfallit till fullkomlig reEgions
löshet. I Sachsen tillhöra 7 % :w 
hela befolkningen ej något religions
samfund, under det att denna pro
cent för hela det T3 ska riket endast 
är 3,4. Sachsen tillhör den del av 
Tyskland, där elen socialistiska och 
komrimnistiska agitationen är mest 
utvecklad, och dessa partiers press 
för där en oerhört intensiv och hän
synslös propaganda mot varje slag av 
religion. 

Det "Evangeliska förbundet" i 
Tyskland utvecklar en intensiv agita
tion mot avslutandet av ett konkor
clat mellan det Tyska riket och K yr
kan. Bland andra medel för att sö
ka utreda en mot katolicismen fient
lig stämning har detta förbunds ord
förande, f. d. hovpredikanten Döh
ring, utsläppt en Lutherfilm, som 
fick sin urpremiär i Niirnberg i slu
tet av förra året. Detta filmverk är 
ett ohistoriskt, katolska förhållanden 
och inrättningar nedsättande och för
löjligande lappverk, varom bl. a. den 
socialistiska "Fränkische Tagespost" 
skrev : "Den naive åskådaren förledes 
därigenom till ett fanatiskt hat mot 
katolikerna". T. o. 111. den protestan
tiska "Deutsch-evangelische Korres
pondenz" medgiver : "Vad konstnä
ren ville, var icke en historisk skild
ring av Luthers liv". "Bayr. Volks
zeitung" kallar denna film för "ett 
lättsinnigt störande av den konfes
sionella freden". 

Trots alla dessa angrepp uppvisar 
den katolska Kyrkan i Tyskland en 
ständig och mäktig utveckling, vilken 
t. o. m. den svenska ultra-modernis
tiska tidskriften "Kristendomen och 
vår tid" finner "karakteristisk". I 
en jämförelse mellan katolicismens 
och protestantismens maktresurser i 
världen noteras bl. a., att de katolska 
världsprästernas antal i Tyskland un
der 8 år stigit med 4,84 %, under 
det att ordensprästerna ökats med 
ända till 35 %, att klostrens antal 
under samma period st;git trän .� ,9 1 1  
till 7, 1 78 och · ordensmedlemmarnas 
från 73,084 till 84,3:\8, vartill kom
ma 20,226 världspräster. Det kan 



tilläggas, att de katolska fackförenin
garna nu äro stadda i en mycket 
kraftig utveckling och redan ha mel
lan 600.000 och 700,000 aktiva med· 
lemmar. 

Enligt den kyrkliga statistiken från 
slutet av det gångna året var katoli
kernas antal i Danmark 2J,454. Un
der det flydda året ha 192 personer 
övergått till den katolska Kyrkan. 
och 2,296 barn besökte därunder de 
katolska skolorna. Den heliga mäs
san läses nu regelbundet på 65 plat
ser i Danmark. 

I Förenta Staterna utöva jesuiter
na en mycket välsignelserik verksam
het. Med approbation av jesuitge
neralen i Rom ha de nu beslutat att i 
Los Angeles i Californien grunda ett 
stort katolskt universitet. Det skall 
börja sin verksamhet redan den I 
september i år. De ofantliga bygg
nadskomplexen, som äro avsedda for 
ro,ooo studenter, beräknas kosta 
5,000,000 dollars. Inom få år skola 
de ytterligare utvidgas för en lika 
stor summa. Ett stadion skall upp
föras med plats för fio,ooo personer. 
Detta kommer att bliva jesuiternas 
största högskola i hela världen, och 
av detta jätteuniversitet väntas en 
kraftig lyftning av det katolska tros
livet i Västerns stora republik. 

Den katolska missionen lägger nu 
allt större vikt på att i de hedniska 
länderna skapa ett infött katolskt 
prästerskap. Ty först på så sätt kan 
katolicismen överallt bliva nationell. 
Asien äger redan 4,263 infödda ka
tolska präster eller 52,3 % av alla 
därvarande pr:i.ster. Denna världsdel 
har 127 lägre prästseminarier med 
5 ,691 infödda lärjungar och 74 högre 
med 2,288 infödda studenter. Afrika 
har 48 lägre seminarier med 1 ,347 
infödda lärjungar och 17 högre med 
291. 

Den landsflyktige ärkebiskopen av 
Guadalajara i M ex-iko, Mgr Francis
co Orozco y Jinienez, på vars huvud 
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president Calles satt ett pris och för 
vars infångande han utsänt ro,ooo 
man, har till sina katoliker utsänt ett 
herdabrev, i vilket han på det mest 
energiska sätt tillbakavisar beskyllnin
gen att hava på olagligt sätt konspi
rerat mot staten. Därjämte innehål
ler herdabrevet noggranna uppgifter 
om sju prästers heroiska martyrdöd. 
Bland dem återfinnas flera, som un
dergått en den fruktansvärdaste tor
tyr, vilken synes mera värdig kejsai. 
Neros än vår för humanitet så pri
sade tid. 

Den Helige Fadern har vid upp
repade tillfällen lagt hela världens 
katoliker på hjärtat ätt med alla till 
buds stående medel komma sina så 
blodigt förföljda mexikanska tros
bröder till hjälp och framför allt att 
reagera mot den tystnad, i vilken en 
stor del av världspressen synes vilja 
inhölja händelserna i Mexiko. Ny
ligen har kardinalstatssekreteraren 
Gasparri på uppdrag av påven till 
den stora katolska amerikanska tid
ningen "The Commonwelth" sänt ett 
brev, vari han bl. a. säger : "Den 
Hel. Fadern skulle hälsa med liv
lig tillfredsställelse, om den ameri
kanska pressen hjälpte honom att 
göra sanningen 0111 Mexiko känd för 
den civiliserade världen. Historien 
har ännu icke sett någ-ot, som kan 
jämföras med denna förföljelse, inte 
ens under Kyrkans första tider, då 
t. o. m. en N ero, en Caligula, en Do
mitianus ej förföljde den kristna re
ligionen i hemmen, i katakomberna 
och på kyrkogårdarna. Men för när
varande tåles i Mexiko över huvud 
taget intet, som på något sätt är ka
tolskt, icke ens det enskilda firandet 
av den heliga mässan eller utdelan
det av sakramentena. Allt detta har 
vid talrika tillfällen bestraffats med 
höga böter, fängelse och döden . . .  
Trots dess hjältemodiga motstånd 
finner detta folk av bekännare och 
martyrer knappast 'en enda männi
ska, som svarar på dess rop efter 
hjälp, som söker rädda det från un
dergång och på så sätt försöker be
fria den civiliserade världen från den 
skammen, att en så rasande förföl-



jelse får äga rum mitt under det tju 
gonde århundradet, som så mycket 
prisats för sina kulturframsteg." 

Mexikos president Plutarkus Elias 
Calles är av turkisk-semitisk börd. 
Då han förde ett utsvävande liv, be
rövade fadern honom hans arvsrätt. 
Under en revolution år 1910 föll han 
� sina fienders våld och skulle just 
skjutas, då han räddades från döden 
genom mellankomsten av en av hans 
vänner. Då han kort därefter fått 
en ämbetspost, lät han häkta denne 
sin räddare och tre andra oskyldiga 
personer, hängde upp dem på en te
lefonstolpe och fröjdade sig flera 
timmar åt deras kvalfulla dödskamp. 
Då han senare blivit guvernör i �o
nora, satte han som sin uppgift att 
därifrån fördriva alla präster, viiken 
-avsikt han också förverkligade. Se
nare banade han sig väg till presi
dentskapet genom mord på sin med
tävlare, förräderi och uppror. Med 
-alla länders bolsjeviker har han slu-
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tit intima förbindelser, och han har 
av dem )ärt att efter ryskt mönster 
ruinera sitt land. Om denne tyrann 

· och massmördare levat i en ordnad, 
civiliserad stat skulle han för länge 
sedan avrättats eller ådömts livstids 
straffarbete. 

I den westfaliska staden Soest har 
ett protestmöte hållits mot den mexi
kanska kyrkoförföljelsen och en re
solution sänts till den mexikanska be
skickningen i Berlin. Däri heter det 
bl. a. : "De vid domkyrkan i Soest 
talrikt församlade medlemmarna av 
stadens manliga mari.akongregationer 
uttala sin djupaste avsky över den till 
himlen skriande förföljelse, som pre
sident Calles och hans regering fram
besvurit mot Mexikos katoliker, så
väl biskopar och präster som lekmän. 
Vi inlägga den allra skarpaste pro
test mot denna neronska förföljelse 
av de kristna". En mängd liknande 
protestmöten ha hållits både i Tysk
land och i Förenta staterna. 

FRÅN VÅRA FÖ RSAML INGAR OCH F Ö R E N I N GAR.  

SVERIGES KATOLSKA KVINNO-
FÖRBUNDS 

styrelse hade den 18 december f. å. 
sammanträde med förbundsnämnden 
( anslutna föreningars representanter) .  

Styrelsen framförde såsom sitt önske
mål att söka åstadkomma ett vilo- och 
rekreationshem för katolska kvinnor. 
Ett företag som styrelsen hoppades 
kunna samla många intresserade. 

Vdd styrelsesammanträde den 1 7 
jan. meddelade ordföranden, att kallel
sen till Internationella Katolska Kvin
noförbundets 7 :de kongress i Haag 24 
-29 april 1928 ingått, och beslöts, att 
S. K. K. F. skulle låta sig represente
ras därstädes av ordföranden, fröken 
Foss, 1 :sta assistenten fru Lambert
Meuller och 1 :sta sekreteraren fru 
Adams-Ray. önskvärt vo1·e 0111 flera av 
föi·bundets medlemmar deltogo i kon
gressen. 

Från Amerikas katolska kvinnoför
bund har ingått ett meddelande 0111 en 
uppseendeväckande protest, vilken av 
dem den 27  dec. f. å. tillställts presi
dent Calvin Coolidge, mot amerikanska 
pressens tystnad och likgiltighet inför 
grymheterna i Mexico och den ameri-

kanska ambassadörens förtroliga ställ
ning till president Calles. - Ett för
hållande som utåt kunde tolkas som ett 
gillande av hans åtgärder. 

BIRGITT AFöRENINGEN, 

vars uppgift är att utgiva och sprida 
katolska skrifter, håller i och för val 
av styrelse m. 111. allmänt sammanträde 
i Stockholm i katolska föreningslokalen 
N. Smedjegatan 21 ,  2 tr., långfredagen 
den 6 april 1928 ,  efter förmiddags
gudstjänstens slut. 

Kulla i Odensvi S :t Ansgars dag 
1928 .  

G u s t a f  A r m f e l t, 
Ordförande. 

PÅVLIG UTMÄRKELSE. 

I pressläggningsögonblicket ingår 
1neddelande om att vår uppburne tros
förv,ant, den kände sångpedagogen 
Augustin Kock, av den helige Fadern 
tilldelats hederstecknet 'Pro Ecclesia et 
Pontifice'. Credo, som räknar Augustin 
Kock bland sina trogna och flitiga med
arbetare, gratulerar honom hjärtligt till 
d·en vunna utmärkelsen. 



M A R S  I���·""' 
- ��ro , 

1. Torsdag. Ferialdag·. 
2. Fredag. Kvatemberfastedag. · (Jesu 

hjärtas fredag. ) 
3. Lördag. Kvatemberfastedag·. 
4. Söndag. Andra i Fastan. 

5. Mlndag. Ferialdag. 
6. Tfadag. S. Perpetua ,och Felicitas, 

Martyrer. 
7. Onsdag. S :t Thomas av Aquin. 

Kyrko lärare. 
8. Torsdag·. S :t Johannes de Deo, 

Bekännare. 
9. Fredag·. S :ta Francisca Romana. 

Änka. 
10. Lördag. Fyrtio heliga Martyrer. 
1 1 . Söndag. Tredje i Fastan. 

12. Måndag. S :t GregoTius I. Påve. 
Kyrko lärare. 

13. Tisdag. Ferialdag. 
14. Onsdag. Ferialdag. 
15 .  Torsdag. Fe1·ialdag. 

,Emedan offret hal' en sinnebildande 
karaktär och är en offentlig kulthand
ling måste det vara instiftat av en Tätt.. 
mätig auktoritet. Gamla testamentets 
offer voro instiftade av Gud själv in i 
minsta detalj. I nya testamentet har 
offret sin instiftelse av Jesus Kristus 
själv. Varken åt synagogan eller Kyr
kan har Gud givit rätten att instifta 
offer. 

Offret är en helig handling, som icke 
vem som helst utan endast en präst 
kan förrätta. Därför äro offer o. präst
ämbete oskiljaktHgt förenade med var
andra ; intet offer utan p1·äst och intet 
prästämbete utan offerhandling i 
egentligaste betydelse. Ett speciellt 
prästämbete fordras sedan av offrets 
natur såsom en hög-tidlig offentlig kult
handling, som sker i menighetens namn 
och till dess bästa och därför måste ske 
av den, som därtill fått uppdrag. Dess
utom är det tillbörligt, att blott en så
dan, som genom ämbete och värdighet 
avskiljts från syndarne, offrande upp
träder som medlare mellan den förorät
tade Guden och de syndiga människorna 

-----....::: ... 
16.  · Fredag. Ferialdag. 
17 .  Lördag·. S :t PatTicius. Biskop. 

1 8. Söndag. Fjärde i Fastan. 

19. Måndag. S :t Josef. Jungfru Ma-
Tias brudgum. 

20. Tisdag. Ferialdag. 
21 .  Onsdag. S :t Benedict. Abbot. 
22. Torsdag. S :ta Katharina av Vad

stena. Jungfru. 
23 .  Fredag. Ferialdag. 
24. Lördag. S :t Gabriel. Ärkeängel. 

25. Söndag. Passionssöndagen. 

26 .  Måndag. Marie Bebådelsedag. 
27. Tisdag. S :t Johannes Damascenus. 

Kyrko lärare. 
28. Onsdag. S :t Johannes a Capistra-

no. Bekännare. 
29.  Torsdag. Ferialdag. 
30 .  Fredag. Marie sju smärtor. 
31 .  Lördag. FeTialdag. 

( Jmf. Hebr. 5 :  1 ) .  Gud tillkommer det 
själv att kalla densamme till sin heliga 
offertjänst och förläna honom denna 
värdighet ( Jmf. 4 Mos. 1 6 :  5 ) .  Därför 
är också det kristna offret en prästerlig 
ämbetsförrättning och av K1·istus över
lämnat åt människor, men dock icke åt 
alla människor, ej ens åt alla troende 
utan endast åt hans Kyrkas prästadöme. 
Offret fordrar på grund av sin natur 
en ämbetsperson, en präst, under det 
att i och för sig intet hindrade, att ett 
sakrament som frälsningsmedel också 
kunde meddelas genom en l ekman 
( som fallet kan vara t. ex. med dopet) . 
För offrets fullbordande är det tillbör
ligt att en särskilt helgad plats utväl
j es, det är ett altare. Varest präst och 
offer finnes, där måste också finnas 
ett altare. 

Av det redan sa�da framgår att off
ret är den mest upphöjda arten av 
Guds förhärligande och därför över
träffar alla andra kultJhandlingar i vär
de. Det bildar höjdpunkten och medel
punkten i all gudstjänst. 

S. N-k. 
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' '  J .c-,, I �-
.--.;, ·. ,'', 

• ,  -.e- , ' 

-; . . _ _ : , . rt. � .  _ .  _ '. st. Jost!fsföteni11gen. : , . · _ : . . � 
y., : ' . Årsmö_te ohsdag,en dren �1 :riiars i' ,fö:r:'enip.g�lokal-e:i:i; N o'rl'.a Smedjegatan 

}> �t ,� .. yen_eralkophnu�on, ·pa1msönd,ag�n d. · 1 -�-Pr�1 �t�¼,9 fän;, ii s :t �ks ky.rmJ _ 

Sö�ra ·�vd�lniri,gen ,av l\'Iariak9'.ngregatiorien Auxiliutii .. Christjan-
- - _ _,� ,, · ' · , ,, ; ·, - orum. , ) , · , · 

Gem�nsa:-m h�11i.:' Kb�muni9p [ 1 Söndagar.ni , den 18 ·,mai-s , och l6 ilpriJ i si, 
- ,\ >Eriks . ky�a kl • . ¼9 _f. m:' . .  - -•, _·. , u  _ · •  ._- -_ 

' · • - · -

' 1 •, 11,Iånadsand'akt m�nj}agceh d,en 2 aJlril kl. 1hS , e. :in'.;, ' - . . · . _ _ , . ,_ · · 
,' �7 : r- Para�e�aftoli: tors�en,. den' ?9� .ma:rs' r Jr!koherdre:1:n:,st< <:J:&tgatan 46'. \ � 

- ' '. __ . _ , , - r , ._ -
-- . ,  

\ - , ·. . . , ,-- , , \ ': . · ·. · , ', , ·Helg,a - Lekarnens/GiH�.- ·-- � ., 
, • . • · _ , . 0 . . . 

0 

Y, , ; < {S :.t Er�ks klrka} 'c -, , ,': 
-. - - 1  · ,S

_

k 
_ _

_ 
ärto

_ 
r
_
s
_
i!i 

_ _ 
a 
__ 
·g -ocll - Långfr

_
oo

--
ag:

_ 
T 
. 
.illbedJan

. 
· _ :vi.d d,en s. le. graven. 

:·-/ -. _ _ ' mening. Mars: Arets _ kommunio:r:_ibar:µ, Ap1ih: Påis�pl,ikteM 
' � C : vara ,fö}'.sa,mling,!\r, ' - .,,\ ' ' .' , ,' , ' 

' \�' ' . : · ( 
, -, 

, r  r . )_ 

' \� -

, ' ( '  

;Kio:m'.inl:tnlon-.:. ·, 
�pprfyltartM i ·  

' '  

\ ;). '' ' 

) , ' 

· ,  ,_ 

r- ! ,-. .  

-. F- '  

, ·  
. .  -,. 
�, 

( .  ,·� 

' '  

- ' ,-,, 

\' 

- ' ( 

' - ,; 
. �-

. ,  
/7 : ; 

i 

\ ,...J .\·  

:> , ', ' 

.·, '4 • 

_,: ) _ . 

•f , I \ • '/ ( .. l{ 

J . ' ·  

' _!,  
.'--\ . '  

;: ' 

{ ; :  .' 



�,'� 1 '  
. ', 

�· .: 
'/ 


