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Igdr 
- for nittanhundrad fir 

-ho uar soln no ho er.

I'Io sltapte oq ho skaper udr, -ht, liuel bar og ber.

t+

Ndr soli renn, sit fugten itr
au gleda pd si grein;
han ciirrar til kuar ntinste fjdr
oo skjelu i kuart eit bein.

Og mannen som i lengting sit
ag saknar.Ijos som brenn,
hans f rggd gdr guer'uon og uit,
nttr Sanningssoli renn.

Lars Eskeland.

SANNINGS.SOLI.
Guds sanning ueit seg sigets*l,
ogl ho er solt lil;.
ho Igser for ei liostrengd sjel,

so natt oq murker uik.

,Ia soli har sitt gamle lag:

ho kjem 
- 

og liuet gror.
Og saleis som ho cr i dag,

so Dar ho bg ifjor.

0g Sanningssoli sonr pri jtttcl
sltein f ram so under-uan
i Jesus, Kristtts, Liuse.ns ()rd,

er euigl suuar&n.



Att Nordens apostel ocksi verkat som
f<irfattare torde f<ir de flesta vara obekant.
Den skrift han efterlimnat har namnet
Pigmenta och innehiller korta b6ner till
var och en av Psaltarerrs 150 psalmer. I
St. Ansgars levnadsbeskrivning berittas',
att han a.nvlnde sig av dessa b<inesuckar
var giLng Davids psalmer sj<ingos vid guds-
tjinsten. Vi meddela hirnedan nigra prov
pi dessa b<iner av St. Ansgar.

TLII Psalm 1. Gor oss, kere }trer-
re, till ett rikt frukttrid inftir din
flsyn, pi det att vi, vattnade av ditt
reqn, me bliva virdiga att behaga
dig genom iiverflod pA god frukt.
Amen.

TiIl Psalm 2. Bryt, o Flerre, v€rra
synders band, pi det att vi som dina
tjinare mi ffl kraft att tjiina dig i
fruktan och viirdnad. Amen.

TilI I'salm 6. O Gud, alltings
grundliggare, hdr vAr gril och vflr
bedjande r<ist och giv oss'evig leke-
dom ftir vira skriipligheter, sfl att
din barmhirtighet alltid mi trosta
oss, i det du huldrikt mottager vir
tunga suckan. Amen.

TiIl psalm 7. O Gud som pr6var
allt, befria oss frin vira forfoljare
och lit oss i ventan pfl din dom giva
noga akt pfl virt sinne, att vi m5
itergiilda vira oviinner med gott fiir
on1. Amen.

TiII Psalm 9. Lffi alltid din kir-
leks ora vara <ippet for vira bekin-
nelser, o milde Gud, du som a,ldrig
har brukat overgiva dem som satte
sitt hopp till dig, att vi mfl upphojas
iiver derr eviga dodens portar och
formfl undfly den f6rfiirliga frestel-
sens dolda snaror. Amen.
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BON ER AV SAN KT ANSCAR.
TilI psalm 15. Bevara o Herre,

dem som hoppas pA dig och gor din
vilja m.ed oss, se att vi forhirligade
av din uppstindelses gledje mfl bli-
va virdiga att samlas med alla dina
helgon vid,din h6gra hand. Amen.

TilI Ilsahn 18. Kirleksrikaste
Gud, du som skrider fram ur jung-
fruskcitets kammare och har satt
dig som vflr frilsare vid Faderns
hogra hand, vi anropa din oindliga
barmhiirtighet, att det m&tte forun-
nas oss att vi omvinda av din lag,
upplysta av dina bud och lSrda av
dina vittnesbord mi frilsas bide
frfln andras och frfln vAra egna
dolda synder. Amen.

T|II Psalm 21. O Gud, all barm-
hirtighets hilla, du som frir vir
skull nedsteg i en jungfrus liv, ut-
stricktes pi korset, genomborrades
med spikar, medan man till och
med kastade lott om din klidnad,
vi bedja dig, att du icke ville ftir-
gita, denna din misskund, utan bli-
va den som utdriver folket ur lejo-
nets gap, du som en gAng var en
frilsare frir vira fider som hoppa-
des pi dig. Amen.

T|II Psalm 68. Nidigaste Herre !

Hrir oss si visst som du ir vAr fril-
sare, att vi befriade fr6.n all syn-
dens orenhet mfl varda virdiga att
inskrivas i det himmelska livets
bok. Amen.

TiII Psalm 136. Du allsmiihtige
fiirlossare av vir fflngenskap ! Giv
att vi ffl sjunga dina lovsflnger med
andlig samklang, pi det att vi som
for vflra synders skull iro vordna
landsflyktiga pfl nytt mi bliva him-
lens medborgare genom din mik-
tiga hogra hands hjelp. Amen.
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SVENSK KYRKOKRONIKA I928.
Vad ir en kyrkohronikors uPP-

gift? Att skildra under Aret tima-
de hindelser? Att skriva om under
iret uppnidda slutliga resultat?
Eller :ir hans uppgift att ocks6 visa
pi vad som skett i det som skett,
att bevara frfln gl<imshan vad det

var som kinnetecknade ett ginget
ir, Sven om slutresultatet tillhor
framtiden? Ett flr fAr ju sin karak-
tdr icke blott genom vad som sy-
nes. Mdnniskohjirnor hava arbe-
tat, minniskohitirtan ha entusias-
nrerats, minniskoviljor hava gjort
kraftiga insatser och dirigenom gi-
vit sin prtigel 6t 6ret, men framti-
den tillhor slutresultatet. Dirfor
kan det giva ett felaktigt utslag att

ffiET

Minnesbild vid in'aigningen aa St. Clcntens' K!,rha.
I ett av byggnadens ovanrllm finnes Credos expedition.

blott hfllla sig till toppresultaten,
och likviil ir krrinik<iren av helt
naturliga skil hiinvisad till att g6ra
detta. Dirav kommer sig svirig.
heten att forverkliga vad som bdr
vara honom allra angelSgnast: att
vara fullt ovildig.

Ett 25-frrs pristjubileum, firat av
en Kyrkans prelat, som befinner sig
pA sitt livs middagshojd med alla
sina krafter obrutna, och hidan-
hallandet av en dlskad prist, som
hunnit till sin fllders sena hiist och
bidade doden som en fortrogen vin,
det eir tvfl hindelser, som bidragit
tilt att sitta prrigel pi det gfingna
flret. Sjudande av livslust och ar-
betsiver, ett upphojt foredome i
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sjilvuppoffringens svAra konst,
brinnande i kdrleken till minni-
skosjilarna synes vir Biskop vara
pi vng att intaga en alldeles sir-
skild plats i raden av svenska apo-
stoliska vikarier i nyare tid. Friim-
mande for en litthopt folkpopula-
ritets tiusning :ir han en det ofor-
trutna arhetets man, som ser sitt
livs mil i skapandet av verkliga,
bestdende r'5rden. Det folkets ju-
bel och den kyrkliga festivitas, som
kommo till uttryck vid de tillfel-
len, di minnet av priistinvigningen
frammanades i Biskopens fodelse-
land, gflvo intryck av att han ir en
av Sydtysklands mest bekanta och
uppskattade md"n. Forvisso tedde
sig de yttre formerna for firandet
av detta jubileum i Sverige torftiga
i jirnforelse med stiderns 

- 
vi iro

ju nordens och l<ylans barn mred

srni resurser, mr:n vi 6ga trofasta
hj:irtan" Pastor Erik Benelius var
i sin krafts dagar en andlig vilta-
lare, och ooverskidbart ir vad han
hir under nira femtio flr som sji-
lasorjare formidde utrtitta. Som
kyrklig skriftsthllare har han for-
virvat sig en hedersplats, och Pfr
den kyrhliga administrationens om-
r6.de nedlade han ett bet5rdande ar-
bete. De gamla gi bort . .. Redbart
och tappert hava de kdmPat f<ir sin
tro, arbetat pi sin livsuPPgift. PA
tio ir har den katolskt-kyrkliga bil-
den hos oss at'sevirt fortindrats'
Nya andens mhn pfl framskjutna
poster hava intagit de gamlas plat-
ser. Med nya min homma nYa ska-
pelser, en ny tid enligt den ord-
ning, som Livets Herre sjAlv be-
stimt. Mi samme Herre beskira
dem kraft och styrka, som ntt bdra
dagens tunga och hetta, som havll
att losa uppgifter, mera tunga och
pressande iin lekmannen ofta anar.

Under stora hogtidligheter hava
tvi nya katolska tempel blivit in-
vigda. Den 19 augusti blcv Skines
andra katolska hyrka, S:t Clernens-
kyrkan i Helsingborg, invip;d, en
kyrka, som till storsta delen :ir ett
Konsulinnan Gisela Trapps verh,

och den 7 oktober f<iljde invigning-
en av S:a Birgittahyrkan i Norr-
koping. Minga Srrs lingtan och
strd.vsamma arbete ligga bahom
dessa bida tempels tillkomst. Hava
nAgonsin kyrkobyggen varit kir-
lekens verk, kan det sdgas om
dessa. Vir Biskops sega strivan
att skapa virdiga katolska guds-
tj[nsthus har firat triumfer. Or-
den i den nyuppsatta minnes-
tavlan <iver Norrkripingsfrirsamling-
ens sjrilvuppoffrande forste herde,
som pryder Birgittakyrkan, fortjri-
na att i detta sammanhang blivn
Atergivna: >Till minne av Bern-
hard Greve zrt Stolberg-Stolberg
x 26/9 1838 t 5/2 lS26 Katolslia
frirsamlingens i Norrk<iping nitis-
ke grundkiggare och sjrilvuppoff-
rande herde 1897-1925. Han for-
sakade sitt adelsstinds formdrner,
avbrcit en lovande officersbana och
limnade virlden for att i frivillig
fattigdom och sjuilvvald iydnad bli-
va katolska Kyrkans prist i Sveri-
rige. Med apostolisk krirlek tjrinade
han Gud och siilarna under fem:
tioitta flr i detta sitt kall 

- 
en god

herde efter Mistarens fiirebiltl. Ego
autem libentissime impendam et
superimpendar ipse pro anirnabus
vestris I. H. S.>.

Mflnga :iro ej Sveriges katoliker.,
men med trohet kimpa de den
kamp, som blivit dem. beskird.
TSnk pA v$ra smfl landsortsfor-
samlingar 

- 
vilken arbetsiver lig-

ger icke trakom de till synes smf,
resultaten, vilken modig kamp
hdmpa icke vira landsortspristei.
F orvisso iro dessa Kyrkans tappra
stridsmiin virda all den uppmunt-
ran vi kunna bringa dem. Den 4-6
september voro alla katolska pr6s-
ter i Sverige samlade till konferens
som fick en hogtidlig avslutning ge-
nom den sorgegudstjdnst, sorn un-
der motets sista dag rigde rum
fl Stockholmsforsamlingens kyrko-
gArd till de avlidna pristers rninne,
som en ging haft sin girning i Sve-
riges katolska kyrka. I Orehro har
under flret en katoisk prdst blivit
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anstilld, och i Oskarsstrom hava
tvenne polska systrar, tillhorande
en kongregation, sorrl liallar sig
Marias tjinarinnor, pAborjat sitt
arbete i den svenska missionens
tjinst. Griteborgs katolsha forsam-
ling har lyckats forviirva en cen-
tralt bel.4gen tomt, drir forsamling-
cns nya kyrka och inriittningar
hornrna att fdrliggas. Rland hatol-
sha fcireningar i landct knytas sir-
shilda forhoppningar till Sveriges

hatolska hvinnof<ilbund, vars verk-
samhet under 6"ret hedrivits med
fcirnyad iver. Genom att vidja till
alla katolska kvinnor i Sverige och
genom sina betydande internatio-
nella forbindelser synes forbundet
:iga rika mojligheter att bidraga till
stadfdstandet och utbredandet av
vir katolska tro hiir i landet och
medverka till vidmakthAllandet av
den sammanhiLllning, som ir ett sf,
viktigt livsvillkor for oss.

Pfl snart sagt alla omriLden inorn
folklivet iir numera nordisk sam-
verkan ett rinskem$l. Gingna flr-
hundradens stridigheter hava efter-
trfltts av insikten om de forpliktel-

St. Clemenshl'rhans hor, dehorerat av Gisela Trapp.

ser ett gernensarnt linlturarv och
naturlig sinneslikhet medfcira. Tan-
hen p6" nordiskt samarbete dr ej
frimmande for oss katoliher. Se-
dant samartrete har, om ock i rnind-
re skala, dgt rum under flera Ar --
det behriver blott p&minnas om de
nordiska biskopskonferenserna. En
annan form for gernensamt utbyte
har varit utvdxlantlet av friredrags-
hflllare l5nderna emellan. Under dcI
gingna 6ret har Sverige gistats av

Pdre H-D. Bechaux friLn Norge, som
under fastlagstiden hcill en serie fo-
redrag over aktuella religiosa iirn-
nen, och Monsignore J. Olrik frin
f)anmarh, som predikade vid hog-
miissogudstjinst och senare holl fo-
redrag om erfarenheter frin den
katolska hyrkan i Danmark. Bida
dessa mdn fltnjuta inom katolska
kretsar i Sverige den storsta popu-
laritet, den senare iche minst ge-
nom sin stora forstAelse for svensl<
kultur, som av hans fader gru,nd-
lades hos honom rcdan under upp-
vixttiden. St6rst av alla nordisk-
katolska evenemang under 6.ret
var emellertid mottagandet av flrets
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frejdade Nobelpristagarinna i litte-
ratur Sigrid Undset, som pfl det
hjiirtligaste hyllades dels vid en
forsamlingsfest i Stockholm den 12
december, besokt av inemot 400 ka-
toliker, dels vid Concordia Catho-
licas lysandeibankett frir henne fl
Grand Hotel Royat d. 13 december.

I sitt nya skick torde >Credo>
innu mera in forut bliva el1
forbindelselink mellan Nordens ka-
toliker. Pi basis av mellan Nor-
dens biskopar sedan liinge tillbaka
forda frirhandlingar har det beslu-
tats, att >Credo>> frAn 1929 Ars bor-
jan i iinnu hogre grad 5n hittills
skall bliva en nordisk-katolsk tid-
skrift, varigenom dess uppgift ait
vara ett organ ftir specifik katolsli
Askidning och kultur ytterligare s6-
hersthlles. Helt visst skall en all.-

En liten lustresa i luftrymden
rinskar sig mflngen har jag ofta ffltt
hiira. Varfor? Det ir n&gonting
nytt och nyhetens behag lockar. 

-Nir man pfl en flygfird genom rym-
den fdresd"tter sig att ffl det vack-
raste intryck, de behagligaste min-
nen iir behflllningen ur htigre sfiirer
si ringa att man knappast erinr;ar
sig nigot. 

- 
Allt sher sA hastigt. 

-Si stiller sig mer eller mindre den
dverblick man vill ha over ett for-
flutet 6r i katolsk ande. D:ir ir si
mycket att se, sS olika intryck, sil
flyktiga minnen. Jag efterkommer
Credos onskan att ge en flyktig over-
blick.

Ett behagligt intryck har sikert
bevarats av det 25-iriga prristjubi-
leum som intriffat i Helsingfors
1928. Fcirmodligen det fcirsta som
firats efter reformationstiden. Pas-
tor Wilfrid von Christierson, finlin-
dare till borden, firade p6. samma
ging sitt 25 flrs prdstjubileum och
sin 50 flrsdag. Om man undantager
hiskopsinvigningen i 1923 har vil

r928 FINLAND.

min sarnling kring >Credo> kunna
giva upphov till nya impulser i nor-
disk-katolsk anda.

S6dant har flr 1928 varit. Ett
ginget ir bildar underlag fiir ett
kommande. Men ett nytt ir kan cj
leva blott pi vad det tagit i arv. Det
mflste ocksfl lita till egna kraft-
resurser. De kraftresurserna skapas
genom individens allt ivrigare f6r-
djupande och delaktiggorande av
Kyrkans n6.deskatter. Di komma
ocksi handlingskraften och arbets-
gl5djen. Under 1929 skola Sveriges
katoliker fira 110O-Arsminnet av
S:t Ansgars ankomst lill Sverige --fcirvisso kommer det att ske i S:t
Ansgars egen anda. Det innebir si
mycket.

Eduin Sandquist.

Helsingfors frirsamling sillan, kan-
ske aldrig, bevittnat sA stor h<igtid-
lighet. Festen firades inom och
utanfor kyrkan med talrik anslut-
ning ifrin forsamlingens sida, hed-
rad av Finlands hela pristerskaps
nirvaro. Festen piminde oss om
vir samhorighet med hela den ka-
tolska virlden, diir ett sidant iu-
hileum allmdnt firas och den var ett
uttryck av tacksamhet river den sto-
ra viilsignelsen V6.r Herre ftirliinat
vlrlden genom Pristvigningens sah-
rament.

Ifrfln K<ipenhamn kom Pastor
Schindler over till oss. Hans besrik
kncit fastare bandet mellan Finlands
och Skandinaviens katoliker. Fore-
ningen Fidelitas hade inbjudit ho-
nom att hilla nflgra ftiredrag om
katolicismen. Med utmirllt vilta-
lighet behandlade han frigan om cn
katolsk kristens st6llning i den rno-
derna vdrlden, samt Kyrkans enhet.
Enheten dr icke nigot minnisko-
p6fund utan Kristi vilja och instif-
telse. SiLsom Kristus levde i Bethle-



31

hem, Nazareth, Jerusalem, Judeen
och Galileen si lever han nu tiver
hela virlden. Enhet och enighet var
det betecknande frir Kristi verksam-
het som alltjiimt fortsittes i Katol-
ska Kyrkan enligt hans egna ord:
>Den som h<jr eder hiir mig>.

Astadkommer ett dylikt besrik eti.
ogonblickligt resultat? Ingalunda.
Men det 'vicker
uppmirksamhet,err
och 96r att itmin-
stone en eller an-
nan vill liira krin-
na Kyrkan bittie.
Kunskapen rir det
f6rsta som beh<i-
ves, ty bedrrivligt dr
att ibland fA hola
vad icke-katoliher
hava frir uppiatt-
ning om oss. Vi ve-
ta allt frir vil, att
det icke dr kunska-
pen som. skall grira't,
rnen att huvudsa-
ken ir ett praktiskt
religi6st liv sdvriI
enskilt som san-
fAllt men en grund-
lig kunskap kan i:i-
draga mycket diir-
till. Drirfrir dr dct
att hoppas, att den-
ira sA lyckligt pii-
bdrjade foredrags-
verksamhet angA-
ende aktuella ka-
tolska sp<irsmAl rnri
gA en stadig utvech-
ling till mrites.

Kyrkans verir-
samhet gflr ej utan

Intcri6r aa,1bo clomlel'rha cftcr
rc stctur c rittg c tt,

frirst i gAng under 6ret 1928. Hiir
hava systrarna iterigen visat sig
vrirdiga det frirtroende, den tillit
lnan hyste for deras offervilja
och uppfostringsformiga, och go-
da katolikers hjrilp och vdlvilja
hava i icke ringa mitt bidragit
att de kunnat forverkliga vad de
kyrkliga myndigheterna i lantlet

vintat av dem. ---
Har Kyrkan i det-
ta avseende fAtt ro-
na erkinnande fr6n
olika hill, sS, hava
doch alla ej varit
Iika f rirstAelsefu lla,
ty det ringa bidrag
av nAgra hundra
finska mark, som
Wiborgs fcirsamline
6tnjutit under flere
6r, blev nyligen av
Regeringen indra-
get. Frirmodligen
ett missfcirstAnd,
men foljderna ble-
vo ju desamma och
mAste beklagas.

F cireningslivet
hunde vara bittre,
dock synes drir fin-
nas liv di till och
med ny samman-
slutningslust yp-
pats.

Den litterdra verk-
samheten har in.
skrinkt sig till tid-
skriften >Uskon Sa-
noma>>, tv om Aret
1927 bragte oss bo-

lekmannaapostolat. Hdr kornrner
frirst i frAga olika ordnars hjnlp. De
katolska systrarnas arbetsfelt har
utvidgats, i det de borjat en ny sta_
tion i Iandets dldsta frirsamline,
Wiborg. Det lilla barnhemmet, de;
de mottaga barn av olika frjrildrar,
som ej kunna eller ibland ej vilja
taga vird om sina barn, oppnadeJ i
sbptember 1927, men korn dock

ken Jesu_Hjdrta_
Andakt si har 1928 ej skaffat oss
nigonting anmirkningsvdrt nytt.
Erkinnas msste dock att Uskon Sa_
notnas upplysninasarbete varit av
stor betydelse. Den noclvindiga
civertygelsen som Kyrkan fordrir
innan den upptager nigon bland
sina nrcdlemmar 15r icke vara en
f6rbigAende slutsats, eti tillfiilligt
intryck, och om fruhterna av vacl



32

utomstflende sfl glrna kalla >pro-
pagandaverksamhet>> ej varit flere
och antalet konversioner ej varit sfl
pflfallande stort, s6r ir det doch ej
heller sfl fi sjilar som under 1928
funnit vigen tillbaka till moderkyr-
han. Vad for ovrigt propagandan
betriffar, gora vi sjilva ej tillrrick-
ligt propaganda, men de olika bla-
den hjrilpa till pfl sitt sritt. I detta
avseende instimma vi fullt med ett
protestantiskt blad >ad lucern>: >>i

framtiden, om det skulle bli nigon
tidskriftspolemik sfl lflt oss gfl hyf-
sat till viga, . . . vi ha inte rfld att
munhuggas med hatolikerna>). -Den angenimaste behillningen vi
haft av Aret 1928 dr H. H. Biskopens
iterkomst ifr6.n Rom efter hans be-
s<ik >ad limina>>. Finland har utan
yttre tillstiillning firat det f<irsta
lustrum av den forsta Biskopens in-
vigning efter reformationen.

Enligt kyrkolagens f 6reskrif t gj or-
de Biskopen sitt ftirsta officielia be-
sok hos Kristi stiillforetr:idare p5
iorden. Och Pflven, Pius XI -''isade

ett sirskilt intresse f<ir Nordens av-
ligsna katoliker. Hans Helighet
uppmuntrade Biskopen att fortsitta
det pflbdrjade arbetet trots alla hin-
der och motigheter, iivertygad om
att slutligen Kristi frid skall hiirska
i Kristi rike.

Det ir i den tanke och iinskan vi
fortfarande leva, bedja, arbetil och
vdnta, ty oftast bliva det inre ske-
endets resultat synliga lflngt senare
in tillkomststunden. Sfl skall ocksA
i sinom tid pi annat sitt framtrdda
resultatet av det omfattande tysta

och trogna arbetet i derr kristna
trons tecken, som under fiirlidet ir
haft sfl minga utovare. Ty i all-
minhet vinner Kyrkan i anseende
genom det stigande intresse for Kyr-
kan och dess minnen, som finner
uttryck icke minst t. e. i Abo dom-
kyrkas nyligen fullbordade proviso-
riska reslaurering.

Om det blivit en tidstendens, ett
tidens tecken att tala o'm Katolska
Kyrkan det vet jag icke, men f6r-
vAnas kan man 6ver den stilla re-
formation som forsiggflr inom stats-
kyrkan. Har man tidigare forkastat
niistan allt det yttre ifrin katolska
tiden si itervinder man nu och in-
f<ir mer och mer olika cer:emonier,
kyrkoprydnad, miissdrikter, o..s. v.
Ar det mfrhiinda en foljd av kon-
takten med den katolska virlden,
dir minga haft tillfiille att beundra
vad den Katolska I{yrkan har att
bjuda p6 av skiinhet och andakts-
fylld hrigtidlighet? Sanningen
gir sin vig och rnflnne icke histo-
rien ld.rt, att nir man f<irut forkas-
tat den inre kirnan i kristendomen
och blott behillit det yttre skalet
som smdLningom fcirsvann eller for-
lorat sitt virde, man nu flter igen
kinner behov utav och inf<ir nrycket
som blott synes ytligt. Mitte Gud
ocksi ingiva att det yttre rir blott
till for det inres skull och visa v5-
gen till det inre, till Kristus sjiilv
forborgad i Kyrkan och i Sakra-
mentet.

Helsingfors den 6 januafi 1929.

Joh. uan ()ijse.I.
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DaDSDOM OVER UFADT LIV.
Man kan mene om Thit Jensens

Skuespil >Storken>, hvad man vil,
saa meget er sikkert, at det er en
usmagelig Reklame for en forkaste-
lig Sag, den billigste Succes, der no-
gensinde er blevet vundet paa en
Scene, og den trenkeligst letsindige
Behandling af et Problem, der r/rer
ved Menneskehedens Livsinteresser.
Jeg har ikke set >Storken> 

- 
gider

ikke se den 
- 

jeg nPjes med Ekkoet
deraf fra Offentligheden. Jeg skri-
ver ingen Teateranmeldelse, men
/nsker kun at sige et Par C)rd om
selve Problemet: det ufldte Barns
Ret til Livet.

>Storke-Stykket> giver Svar paa
Splrgsmaalet: Hvad skal man gflre,
naar man vil undgaa at bebyrde
Samfundet med degenererede B/rn?
-- Vi indrlmmer Sp/rgsmaalets Be-
rettigelse, men afviser Svaret.

Den nrermest liggende og natur-
ligste Vej til Barnl/shed eksisterer
ikke for Thit Jensen, nemlig at be-
herske sine Drifter ved at leve af-
holdende og ikke indlade 'sig paa
lyssky, haabl/se og ansvarsl/se For-
bindelser, Thit Jensen kender kuri
antikonceptionelle Metoder og, i
Fald de ikke hjelper, Fosterfordri-
velse. Dette Mord if/rcs Senlimen-
talitetens Faareskind. Den stahkels
Pige ! det vilde vrere forferdeligt for
hende osv I Nu er det ganske riist
rigtigt, at Loven lader Mrendene
slippe alt for let fra deres erotislie
Eventyr. Jeg kunde /nske Dan-
mark en Mussolini, der indflrtur
Pryglestraf for Don Juaner og alle
Slags Alfonser. Men heller ikke Pi-
gen er uden Skyld. Jeg taler ikke
om den, der lader sig lede af Sk/ge-
instinkter; nej, ogsaa den forf/rtc
har syndet og handlet forkert. Hvor-
for gav hun ham. ikke en Lussing i
Stedet for et Kys? Hvorfor pyntede
hun sig med en udfordrende Modes
N/genhed og spillede alle sine ero-
tiske Trumfer ud? Hun burde have
gemt sin Krerlighed til >det store

@jeblih>. -. 
Men hun mente, det

var Kerlighed ! 
- 

Selvfllgeligt i

Fordi hun havde hentet sine Begre-
ber om Krerlighed fra plumrede Kil-
der: Vennindepassiar, Biografen
daarlige Romaner og nu altsaa
>Storken>. Kan vi have Agtelse for
saadan en Pige og rerlig Medliden-
hed med hende? Maa vi ikke sige,
at hun har baaret sig dumt og ufor-
svarligt ad i en S'ag, hun vidste, var
afggrende for Livet? Nej, ogsaa hun
er skyldig.

Skulde hun have Lov til at falde
Dgdsdommen over det uskyldige
Barn, som er Frugten af hendes
Synd? Hendes Tilfrelde skal vi slet
ikke tale om; det er slet og ret cn
Forbrydelse, selv om den besmyk-
kes med racehygiejnisk Indikation.
Jeg skal heller ikke komme ind paa
Afbrydelsen af et Svangerskab, der
skyldes Voldtegt, i hvilket Tilfrctde
de fleste fejlaktigt betragter Afbry-
delsen som forsvarlig. Vi gaar straks
over til clet Grrensetilfelde, i hvilket
endog ansete katholske Moralister
tidligere forsvarede Tilladeligheden
af kunstig Abort, nemlig Afbrydel-
sen af et Suangerskab, der ellers uil-
de koste baade Moderen og Baarnet
Liuet. Naar Afbrydelsen ikke er til-
ladt i dette 

- 
moralsk set 

- 
gun-

stigste Tilfrelde,maa den selvf/lgelig
endnu mere forkastes i alle /vrige.
Selvf,/lgelig er her ikke Tale om
den indirekte Abort, d. v. s. den, clcr
forudses, men ikke tilsigtes, og sonr
kun er en F/lge af en anden for:
Patientens Helbredelse n/dvendig
Operation.

De Theologer, der i ovennrevnte
Tilfrelde erklrcrede den direkte .\f-
brydelse af Svangerskabet for til-
ladt, er blevet desavouerede af Kir-
hen, der 1884, 1889 og 1895 udtalte,
at denne Opfattelse il<ke kunJe
frem.srettes som sikker: tulo doceri
non posse.

Der var to Grunde, der syntes itt
tale for Tilladeligheden. For dr:t
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f/rste betragtede disse Theologer
Svangerskabsafbrydelsen som beret-
tiget N/dvrerge mod >Angreb> fra
Fosterets Side. Dertil er at bemrel-
ke, at N/dvrerge kun er berettiget,
naar Angrebet er uretfrerdigt. M'en
Barnet i Moderlivet kan umuligt
kaldes for uretfrerdig Angriber, si-
den det blot f/lger en Naturn/dven-
dighed.

Mere udbredt 
- 

navnlig blandt
Lreger 

- 
er det tilsyneladende ind-

lysende Rresonnement, at rnan i det-
te fortvivlede Tilfrelde b/r velge det
rnindste af to Onder: Barnets D/d
i Stedet for baade Moderens og Bar-
nets. Saa simpelt ligger Sagen irnid-
lertid ikke.

Barnets Advokat vil kunne svare:
Vi maa flrst vrere klare over, hvilke
Ting Valget staar imellem, hvilke
Goder der kommer i Strid med hin-
anden. Det er ganske overfladisk at
sige, at Valget staar mellem 1 Liv
og 2 Liv; det vilde vrere alt for let et
Regnestykhe. Genstand for Valget
er heller ikke Fosterets under alle
Ornstandigheder fortabte Liv eller
tillige Moderens, der er saa vrerdi-
fuldt og uundvrerligt for Familien.
Det vil v.tre at bedg,mme et Princips
Rigtighed efter dets F/lger i et kon-
lrret Tilfrelde. (At man ikke har
Lov til det, ses bl. a. deraf, at Prin-
cipet om,4Egteskabets Uopl/selighed
let kunde omstddes, dersom man be-
d/mte det efter dets Virkninger i en-
l<elte konkrete Tilfrelde; vi maa
sp/rge, hvilke Virkninger har Prin-
cipet paa .lEgteskabet i det hele ta-
get, som Institution.) Nej, det, som
Valget staar imellem, er den ditelt-
te Tilintetg@relse af uskgldigt Liu
paa den ene Side og Paa den anden
den uhindrede Indtraden af baade
Moderens og Barnets natutlige D@d.

Eller udtrykt anderledes: Vi har at
vrelge imellem et uskyldigt Menne-
skelivs absolute Ukr:enkelighed el-
ler Forgribelse paa fremmed, uskyl-
cligt Liv for at redde sit eget. Lige
saa snart vi tager Valgets Enten-
Eller paa denne Maade, bytter de to
Goder Plads paa Vrcrdiskalaen' Det-

te kender vi godt fra andre Omraa-
der. 1000 Kroner er talmzessigt set
mere end 10. Men et Tab paa 100t)
Kr., der skyldes en Funktionrers
Uagtsomhed eller Uerfarenhed, vej-
er i moralsk Bed/nrmelse mindre
end, naar den samme Funktionrer
tilvender sig 10 Kr. ved Tyveri.
Saaledes ligger Sagen ogsaa i vort
Tilfrelde. Der tilf/jes den moralske
Orden og Retsforholdene i Samfun-
det et farligere Stld ved Drubet af
et eneste uskyldigt Liu, om det saa
var et Fosters, end ued maltges, orn
det saa var Tusinders, naturlige
Undergang. Det vilde vrerr: bedre ai
lade rlem gaa til Grunde, end at red-
de dem ved direkte at tilintetg/re et
eneste uskyldigt Menneskeliv' El-
Iers m.aatte det ogsaa vrcre de of-
fentlige Myndigheder tillarlt at hen-
rette uskyldige, hvis D/d Fjenden
forlanger under Trudsel af Luft-
h,ombardement mod en hel By.
Hverken Samfundshensyn eller hvil-
kensomhelst N/dstilstand giver Sta-
ten Ret til at antaste uskyltiigt Men-
neskeliv. Deri aabenbarer sig det
enkelte Menneskes personlige og
moralske Selvstrendighed overfot'
Statens juridiske Person. Ligesaa
lidt har l\{oderen Ret til at indvilge i
en direkte Abort for dervetl at frelse
sit eget Liv. Fosteret maa ikke be-
tragtes blot som et Vedh:eng, ert
Del af Legemet, der kan ofres, lige-
som man amputerer en Arrn eller:
et Ben for at undgaa f)/den. Men-
neskelivet er fra sin f/rste Begyn-
delse af et personligt Liv med mo-
ralsk Selvstrendighed og absolut
ukrrenkelig Ret til Livet.

Mange vil kalde vor Ford6mmei'
se af enhver direkte Abort for Gru-
somhed mod Moderen, rnens Bar-
nets Tilintetglrelse tit hunde synes
at vue en Velgerning for dette.
Bortset fra at denne llIedlidenhed
med det uf/dte Barns sellere Skreb-
ne i sine Konsekvenser vil f/re til
D/dsdom, over alle Samfundets
Stedb/rn, v6d man aldrig med Sik-
kerhed, hvad der vil blive af et Barn.
I l54l blev der i Schwiibisch Hall
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f/dt et Barn uden Arurc, som man
straks besluttede at drukne. Men
Barnet blev frelst og blev Byen Halls
mest fremragende Borger, Thomas
Schweicker, der i 1602 med store
,lEresbevisninger blev bisat i Byens
St. Mikaelskirke.

Hvad dernrest l\Ioderen angaar,
vil vort strenge Standpunkt ikke
vrere ensbetydende med Plisgivelse
af hende til D/d og Undergang.

Sret at vor Opfattelse trrengte
igennem og Lmgerne stillede sig
ufravigelig pa,a det Standpunkt, som
Bornstein har udtrykt med de Ord:
>Vi Lreger er ikhe til for at drebe,
men for at bevare Livet> 

- 
da vil-

de Opgaven for vor hljt udviklede
kirurgiske Videnskab ikke lrenge-
re hedde: at finde nye, simplere og
ufarligere Veie for direkte Abort,
men vore geniale Lrcger vilde srette
al deres Opfindsomhed og Energi
ind paa at finde en anden L/sning
af Konflikten. Vi vilde for langt de
fleste Tilfreldes Vedhommende kun-
ne have den Tillid til deres Kunst,
at den vil opdage Veje og Midler,
der hjrelper uden at drabe.

Men vor Opfattelse har endnu en
anden betydningsfuld Lysside for
Kvinden som Moder. Et af de strer-
keste Indtryk fra min tidligste Ung-
dom var det, jeg fik ved min Mo-
ders Dfldsleje. Hun d/de i Barsels-
seng -_ bort fra otte umyndige
Bflrn. Det var en Aabenbaring for
mig; jeg forstod, at Moderens Kald
kan koste hende Livet. Nu anede
jeg, hvorfor et Barn elsker sin Mo-

der saa h@jt. Hun stod for mig i
Heroismens Glans, en Heltinde, der
faldt paa Slagmarken I Det er ikke
blot Marndene, der skal vue rede
til at udgyde deres Blod for Fredre-
landet. Det er til svvende og sidst
ogsaa Kvindens Lod. Naar M@dre-
ne unddrager sig deres Kalds Risi-
ko d. v. s. naar de ikke lengere er
rede til at d.fl, da vil det kunne mrer-
kes paa Krerligheden til Moderen.
Jeg frygter, den vil faa et Grund-
st/d.

Disse Overvejelser, der f/rte os
til absolut Forkastelse af enhver di-
rekte Svangerskabsafbrydelse, faar
deres dvbeste Begrundelse i den
kristne Livsopfattelse. Den lrerer
os, at Nlennesket er shabt af Gud og
ikke er sin egen Herre. Derfor har
Mennesket intet direkte Herred/m-
me over sit eget Liv, endsige andres.
Statens straffende Myndighed og
den enkeltes eller Samfundets beret-
tigede N/dvrerge er de eneste Und-
tagelser.

Dertil giver den hr:istne 'fro os
Evighedshaabet. Allerede det uffl,dte
Barn har en overnaturlig Bestem-
melse, og selv om dets naturlige Liv
ikke staar til at redde, vil maashe
troende, barmhjertige Hrender ved
Nlddaaben hunne give det Arveret-
ten til Himlen. Og om den troende
Moder, der d/r som Martyr for den
moralske Orden, grelder i dybeste
Forstand Digterens Ord: >Das Le-
ben ist der Giiter Hrichstes nicht.>

A. Menzinqer S. J.
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ENGELSK OC NORDISK.
Det bliver i Aar netop 20 Aar siden

Johannes J/rgensen indf/rte Robert
Hugh Benson i den danske Lese-
verden. Initiativet udgik vistnok fra
den kendte Kritiker Magister Ha-
rald Nielsen, som dengang var Re-
dakt{r af >Tidsskrift for uden-
landsk Litteratur>, men Oversret-
telsen af >the Lord of .the World>>,
som var det af Bensons Vrerker,
Valget faldt paa, blev betroet J. J.

Denne Begyndelse affddte saa
Oversrettelse af en hel Rrekke af
Bensons skl,nlitterere Vrerker -og efter at endelig Sigrid Undset
har gjort ogsaa Bensons 'apologeti-
ske Ting' tilgrengelig for nordiske
Lresere, saa kan man nu paastaa,
at Benson rer en af de mesf lreste
engelske Forfattere i Skandinavien.

Fdrst i den allersidste Tid har
Albion gjort Gengreld for den mod
Benson udviste Grestfrihed; man vil
finde det i sin Orden, at Begyndel-
sen er gjort med en av J. Js B/ger.
i\Ien man forbavses over, at man
blandt hans Vrerher har valgt >Livs-
legende>. Den er jo ikke blot umaa-
delig omfangsrig, men er tillige for
store Partiers vedkommende saa
udtalt lohalbestemt. Ikke desto min-
dre er Bogen blevet modtaget med
stor Forstaaelse, og efter Kritiken
at dPrnme er det netop de danske -nrermere sagt 

- 
de h/benhavnshe

Milieuskildringer, som synes at
have vakt den engelske Interesse.

I det ansete katholske Tidsskrift
The Mronth er Bogen under Over-
skriften a great Conuert bleven an-
meldt af Father Arthur F. Day S' J.
Ogsaa han synes at vaere strcrkt oP-
taget af de Portretter, sonr J/rgen-
sen saa skarpt og uretoucheret har
tegnet af Firsernes og Halvfemser-
nes Digtere, Forfattere og Kritikere.
Han nrevner i sin Anm.eldelse alle
de hendte Navne: Georg og Edvarrl
Brandes, Carl Ewald, Sophus Claus-
sen o. m. a. Han omtaler Verkade

og J. Js Moder 
- 

og ganske srer-
lig har, som rimeligt er, Mogens Bal-
lins Skikkelse grebet ham 

- 
ikke

mindst i dennes Egenskab af til Kri-
stendom omvendt Jlde.

Denne Interesse for Bogens Por-
trretter giver et Fingerpeg om, med
hvilken levende Kunst J. J. har for-
staaet at skildre Personer som fol
den fremmede Anmelder dog ikke
ellers kunde have st/rre Aktualitel,
men det kunde ogsaa pege i Ret-
ning af, at Anmelderen i alle disse
Danskes Egen,art 

- 
hvor forshelligt

nuancerede de ellers monne have
vreret 

- 
har fundet Trrek, som han

paa Sret og Viis har fllt var beslreg-
tet med engelsk Egenart.

Og maaske denne F/lelse af
Sl.egtskab mellem engelsk og dansh
striekker sig langt I'idere og dybere
i det hele. Denne ejendommelige
Selvbiografi, som paa visse Steder
har kunnet falde endog J/rgensens
Landsmrend for Brystet, og som jeg
tror ikke vilde have en fuldstrendig
Succes hverken i Tyskland, Frank-
rig eller Italien, synes at have be-
r/rt det angelsachsiske Gemyt sym-
patisk i Kraft af den Loyalitet over-
for Mennesker og Forhold 

- 
den

fine Tone af Selvironi og den usnob-
bede common sense, der forekom-
mer mig'at vrere vresentlige Trrek i
Livslegendes Fysiognorni. Side om
Side med den lrengevarende, men
utrrettede Slgen Sandheden, som
g@r Legenden til en aandelig Odyss6

- 
det er Father Day, der bruger

dette Billeds 
- 

trv61 Helten omtum-
les paa Agnosticismens Hav, forslaa-
es til Pantheismens Eilande, for
f6rst efter lang Omflakhen at naa
sit Ithaka 

- 
d. e. Kristtts og Kirken.

Det synes som om netop Folket paa
den store havomskyllede @ har
Forstaaelse for disse uendelig lange
Kryds --- al denne sejge Bidevinds-
sejlads med dens mange Fremogtil-
bage - over Verdens Hav til Troens
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Ankerplads, som fylder Side efter
Side i Mit Livs Legende. Er det ikke
den store engelske Konvertit New-
man, som har formet de Ord, som
kunde staa som Motto ogsa,a over
Livslegende: >ex umbris et imagini-
bus in veritatem> (fra Skygger og
Billeder til Sandheden), Ord, som
trods den latinske Iklredning er Ud-
tryk for regte nordisk Tankegang I

Dette Slregtskab mellem angel-
sachsisk og nordisk Psyke, som jeg
her har givet nogle Antydninger af

- og som sikkert med Udbytte lod
sig ,efterforske videre 

- 
gflr vi

Skandinaver m'a.aske godt i om-
end det ftar dremret for os 

- 
at

glre os mere og mere klart -- isrer
klart for os som nordiske Katho-
likker.

En intimere Ber/ring med den
eensstemte engelske Katholicisme,
hvis status prresens ikke er uden
Lighedspunkter med vor 

- 
men

hvis F,orhold er slore 
- 

vilde 
-foruden andre Fordele 

- 
ogsaa

have den, paa den ene Side at fri os
for de F'arer for Smaalighed og
Snreversind, der altid truer smaa
Samfund, paa den anden Side at til-
fpre os Energier og Impulser, som
vi han faa god Brug for i den staa-
ende Fregtning' 

P. H. Perch.

99,6 "/"?
I publikationen Sveriges land och

folk I (1915) s. 301 kises foljande:
>Mer in 99 % av befolkningen (i
Sverige) ingir i ett och samma re-
ligiosa hyrkosamfund, den svensk-
lutherska kyrkan>. Lilinande ut-
talanden finner man ocksfl i arbe-
ten frin innu senare tid. I en helt
nyligen utgiven Liirobok i Geografi
for folkskolan fir man veta, att i
Sverige ir >>trosbekinnelsen den
evangeliskt-lutherska> (s. 95). Do-
cent Oscar Hippel preciserar i Syd-
svenska Dagbladet for den 19 de-
cember 1928 ytterligare denna over-
vildigande siffra ,for de svenska lu-
theranerna till 99,6 % (1920 flrs
folkrikningsberdttelse) pi tal om
docent F. J. Linders' nyligen fram-
stdllda fdrslag till k. m:t om exakt
konfessionsstatistih vid 1930 flrs
folkrikning.

Dock framhilla de ovan citerade
frirfattarna samtidigt med strirre el-
ler mindre klarhet, att denna ena-
stflende religiosa homogenitet ir
m,era skenbar in verklig. Det r.[c-
ker dirfiir sfl mycket storre f6rvi-
ning, nir man i den amerikansha
tidskriften The Commonweal (No-
vember 7, 1928 s. 18) stoter pfl den

for denna publikations ldsekrets
absolut missvisande uppgiften, att
man i virt land finner >nearly six
millions helonging to the Church of
Sweden> och under detta pistfl-
ende finner iirkebiskop Soderbloms
namn! Nej, de tider iro med stor
sannolikhet oflterkalleligen forbi, di
hela svenska folket utgjorde en reli-
gios enhet. Det var fallet under den
kyrkliga guldfrldern 1160-1527, de
Sverige for att citera professor Hjal-
mar Holmquist sdrskilt vid perio-
dens slut var den mest harrnoniskt
katolska nationen i Europa. Nflgot
liknande kan ocksfl sigas 

- 
ehuru

i mindre grad 
- 

om tiden 1593-
1870, de svenska folket i sin helhet
bekiinde sig till Luthers liror. Nu-
mera d.r Sverige ett i religiost avse-
ende s6ndrat och splittrat land, ocl'r
de 99,6 % latheranerna ha sjunhit
samman till en betydligt ansprAks-
kisare siffra, som man lingtar efter
att snart ffl statistiskt fixerad. Hdr
vilja vi endast gora ett forsiik att
framstilla det kyrkliga nutidsliget
i virt land i kort riversikt, sam-
manfdrande de otaliga riktningar-
na, iLsiktsskiftningarna och flsh6d-
ningarna i sex stora grupper; den
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lutherska, den unitariska, den in-
differenta, den socialistisha, den
med statskyrkan unerade pietisti-
sha och den fria pietistiska kyrkan.
Om den f<irsta av dessa kyrkor vil-
ja vi icke tala, dA det ju nSrnast
giiller att bestdmma dess nya pro-
centsiffra genom att frin hela be-
folkningssiffran subtrahera de ov-
riga kyrkornas anhdngare.

1. DEN UNITARISKA KYRKAN.

Minga lisare torde hir gora sto-
ra tigon och frAga, vad det d:r for
en stor svensk kyrka, som hir sit-
tes som den forsta av landets icke-
lutherska religiosa grupper. Sigrid
Undset har i en ytterst intressant
tidningsartikel nyligen framhillit,
att den nutida nolska statskyrkan
omsluter >to vresensforskellige reli-
gioner>. Detsamma lian sflgas om
>>svensha kyrkan>. I denna finnas
sfl att sriga tvfl kyrkor sida vid sida,
sammanf<irda och sammansvetsade,
en Sldre luthersk och en yngre mecl
vd"xlande namn: modern, liberal,
fri, evangelisk. Av for-ut existerande
kyrkor piminner den mest om den
unitariska. Di. dess svenska ledare
ej rninst pfl sista tiden visat ett
visst traditionsintresse vilja vi gl6d-
ja dem med att giva deras kyrka ett
namn med en viss tradition. D'enna
kyrka har sin egen liira; en f<irtrriff-
lig framstdllning av denna har fil.
mag. B. Bodstrom ldmnat i denna
tidning (Jfr. Serieartikeln: Vad ir-
hebiskop Soderblom tinker om ka-
tolicismen. Credo 1927 ian.-mars).
Den hade sitt allmrinna kyrkornrite
i Orebro ir 1910 (utf<irligt behand-
lat i Credo 1923), dess trosbekin-
nelse finnes i boken Det andliga
nutidsliget och hyrkan, den har
sina egna lirofider, en Per Eklund,
en Nathan Soderblom, en Magnus
Pfannenstill. Dess anhdngare iiro
icfte lutheraner. Om Luther siilv
hade kiint deras l5ror, skulle han
ha slungat mot dem sina grovsta
okvidinsord. Om de hade levat pfl
1600-talet under den lutherska kyr-
ka,ns storhetstid i Sverige, skulle de

ha blivit avsatta och landsfcirvisade
eller fiingslade och hotade med li-
vets fdrlust. Deras ldrosystem av-
viker icke blott i en eller annan
punkt frin det lutherska. Det fram-
stiller till alla sina delar en helt
annan l5ra. De fiirkasta, ftir att en-
dast ndmna nflgra av deras nega-
tioner, tron pfl treenigheten, Kristi
gudom, ftirsoningen, bibelns ofel-
barhet m'ed alla de foljdsatser som
hirledas av dessa negationer. Den
svenska statskyrkan genomger fiir
nS.rvarande i fttljd av unitarism,ens
propaganda en stilla men v:ildig
inre kris. Ingen annan fientlig lira
har hittills kunnat skada den lu-
therska kyrhan i Sverige ens hund-
raclelen s6L mycket som den unita-
riska. Tj' clen har si att siga iitit
sig in pi den svenska lutherdomens
stam som en frodig parasitvixt, som
mer och mer hotar den organism
som den omslingrar till livet. Om
ilen unitarisha rorelsen fir verka
lika ostort som hittills ir det snart
slut med den lutherska liran i Sve-
rige. Di komm,a de stolta 99,6 %
att sjunka med hatastrofal hast.
Den unitariska kirans utbredning i
vArt Iand torde vara svir att ut-
trycka i siffror. Dock kan man nog
komma sanningen gansha nira, om
man riknar som unitarier av olika
radilralitet 100 % at' de teologiska
professorerna vid rikets universitet,'
50 % it 60 % av statskyrkans pris-
terskap, 38, 46 % av d.et statskyrk-
liga epis'kopatet. Det ir nog sant,
att unitarismen aldrig lyckats vin-
na nAgon popularitet bland det
svenska kyrkofolket, men en kyrka
mflste forr eller senare ffl sina leda-
res prigel. Dirtill komrner det uni-
tariska partiets starka inflytande
pfl skolundervisningen i det nya
Sverige, vilket man li.tt spirar bflde
i sjiilva skolplanen och de nya liro-
bockerna, varibland Luthers Lilla
Katekes ndstan blivit en forbjuden
tiok. Man stir silunda infor mdjlig-
heten, att svenska statskyrkan i sin
helhet blir unitarish och Sndi riik-
nar sig sorn'en enhet med den lu-
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therska kyrkan fore den nya refor-
mationens genombrott, liksom den
nu pflstflr sig vara en direkt fort-
siittning av den katolska KYrkan i
Sverige ftire den lutherska segern
pfl 1500-talet. De svenska unitari-
erna iro hlnda fiir sin avoghet mot
klara uttalanden, tydliga grdnslin-
jer, bestimda uppgifter. De skulle
helt sikert omsorgsfrtllt undvika en
riktig konfessionell deklaration vid
en kommande religionsstatistisk
unders<ikning. De skulle med all
sikerhet striva efter, att den hdga
Iutherska procentsiffran fir vara i
fred. Sjilva hava de mer dn nfrgon
annan skuld i dess sjunkande. TY
hur shall man vil kunna kalla Sve-
rige for ett lutherskt land, ddr >sven-
ska kyrkan> - 

5gflfl som ecclesia
docens - 

iir till sin overvdldigande
majoritet unitarisk?

2. DEN INDIF'FERENTA
KYRKAN.

En spifituell svensk katolih med
stor bekantskapskrets som iinnu le-
ver blev en geng i utlandet till-
frflgad: >Hurudana iro lutheraner-
na i Sverige?> Han svarade blott:
>Det vet jag inte, ty jag har aldrig
triffat nigra>. Detta svar kunde
forefalla <iverdrivet, men det h6ljer
en stor sanningskirna. Var och en
av oss kan friga sig sjilr', hur ofta
han tr:iffat en verkligt ortodox lu'
theran, som omfattar alla lutherska
kyrkans bekdnnelseshrifter med
troende sinne. Dessa verkliga lu-
theraner finnas innu i Halland, Bo-
huslin, Visterbotten. Faktum dr,
att de n6.stan betrahtas som kurio-
siteter i ett land, som hallar sig lu-
thersht ! Men ocks$ vad man l(un-
de kalla de praktiserande luthera-
nerna utgiira lingt ifrin 99,6 % av
Sveriges befolkning. Genomsnitts-
svensken gir i hyrkan en gflng om
iret, till nattvarden en geng i livet.
Detta gdller ocksfl de honservativa
medborgarna, som icke alls iro
kyrko- eller religionsfientliga. Den

indifferenta kyrkans anhdngare so-

ker sin uppbyggelse pi idrottsplat-
sen och biografer, sin andliga lis-
ning i romaner och illustrerade tid-
skrifter. Hiisten 1927 borjade tid-
ningen Dagens Nyheter, som har
sitt fina viderkorn pfl aktualitet
jiimte en ldtt och spirituell fram-
stAllningsformiga att tacka f6r sin
rangplats inom svensk for att icke
sdga skandinavisk tidningsvirld li-
tet kyrklig statistih pA egen hand'
Det gillde att fixera kyrkobesiikar-
nas antal i rikets statshYrkliga
tempel under november mSrnad av
Visterflsriksdagsminnets ir. Frfln
2000 kyrkor limnades uPPgifter.
Resultatet blev att omkring 5,3 %
av svenska folket gingo i sonda-
gens huvudgudstjiinst under denna
mflnad. Den htigsta siffran limna-
de Goteborgs stift (13,oos %), den
ldgsta Uppsala lrkestift (3,ozs%)
och Stoctiholms stad (2,++s%). En-
ligt denna statistik som dock na-
turligtvis ir ganska diskutabel
skulle alltsfl de svenskar som icke
bruka gfl i de statskyrkliga templen
med regelbundenhet utgiira om-
kring 94,7 % av befolkningssiffran.
C)m de nominella lutheranernas
siffra i Sverige tir den stolta 99,6 %
av folkmingden, sfl skulle de Prak-
tiserande lutheranernas siffra siun-
ka sfl djupt ned som till 5,3 %.
Detta msste verka sfl mYcket me-
ra nedstimmande PA statskYrkans
vinner, som samma siffra sfl sent
som ir 1891 beriknades till n&got
mindre an 17 % (enligt uppgift av
biskop Rundgren i Svensha Dagbla-
det for den 15 januari 1928). In-
differentismen har gripit omhring
sig i alla ldnder. Vid en honfessio-
nell folkrikning skulle dess talrika
anhingare hir i landet troligtvis
bekiinna sig som lutheraner. Men
om man vill liimna en verklig bild
av det religiosa liget i vira dagars
Sverige, kan rnan omojligen forbi-
gi den pfl anhingare rika indiffe-
renta kyrhan hdr i landet med
tystnad.
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3. DEN SOCIALISTISKA
KYRKAN.

Vi komma nu till en grupp av
sammanslutningar, som stir rinnu
mera frimmande for den luthersha
tron: den socialistiska kvrkan. At-
skilliga torde forundra sig dver den-
na bendmning. Likviil innehflller
den mera sanning ln man skulle
f<irmoda. Redan frir flera Ar sedan
framholl Hjalmar Soderberg den
socialistiska f<irkunnelsens likhet
med vissa religiiisa sekters liroinne-
hnll. Atskilliga socialister omfatta
sin flskfldning med en niistan re-
ligiiis fanatism. Socialismen ir stor,
och Karl Mgrx ir dess profet. Ar-
,betareklassen : Qrrfls barn. De
borgerliga : Virldens barn. Reak-
tionen : Djivulen. Det nuvarande
samhillet - Helvetet. Den socia-
listiska framtidsstaten : Himmel-
riket. Strejkbryteri : Synd. Klass-
kampen : Frilsningens vig. SA-
lunda kunde man finna parallel pfl
parallel. Endast for Gud finns
ingen plats i denna irreligion, som
f<irkunnats med religiris hinfrirelse
och pfl mindre iin ett halft sekel
vunnit nistan hilften av svenska
folket fcir sina ldror. Ja, det ir
ingen liten del av v6.rt folk som nu-
mera ser sin kyrka i ortens Folkets
Hus, sin frirsamling i den socialis-
tiska organisationen, sitt prister-
shap i fackforeningsledarna och de
rdda agitatorerna. I stillet for son-
dagsskolor har man sagostunder, i
stillet for psalmboh den socialis-
tiska sflngboken. Arets enda kyrk-
liga procession hilles forsta mai.
Organisationen spelar en miktig
kyrkas roll. Det 6r ej f<ir intet, som
Stockholms Folkets Hus kallas Va-
likanen vid Barnhusgatan. Hur f<ir-
hiller sig nu denna nya kyrka till
religionen? Var och en vet, att dess
llrosystem nr uppbyggt pi en ma-
terialistisk, gudlos virldsSshidning.
De sista 6"ren ha nog verkat mode-
rerande pfl den svenska socialis-
mens antireligidsa hillning. Dock
mflste man alltjiimt siiga, att en re-
ligiiis socialist alltjnmt ar en shll-

synthet och att man nog f$r leta
linge, innan man pitriiffar en min-
niska, som samtidigt ir socialist
och ortodox lutheran. De syndika-
listiska och i innu hogre grad de
kommunistiska sammanslutningar-
na iiro hitska fiender till all re-
ligion. Helt sikert komma dessa
nya kyrkor att snart gnra sig m6rk-
bara ocks6 i Sveriges religiosa sta-
tistik. Tyskland riknar redan lt/2,
rnillion konfessionskisa eller moder-
na hedningar (Se Svenska Kyrkans
Arsbok 1929 s. 115). Svenska stats-
kyrkan gor klokt i att forbereda sig
pi en liknande utbrytning. Om so-
cialismens och komrnunismens nu-
varande utbredning i riket limnar
resultatet av riksdagsvalet 1928 vir-
defulla upplysningar. Av hela vil-
jarekiren riistade 37,++s % (875,435
personer) socialistiskt och 6,+z %
(151,27 I personer) kommunistiskt.
Di barnen i regel bekinna sina f<ir-
ildrars tro, ha vi hir funnit sarn-
manlagt nara 44 % av svenska fol-
ket, som bilda en tacksam jordmin
for Sveriges nya, konfessionsliisa
kyrkas propaganda och som i varje
fall om6jligen kunna rubriceras
som lutheraner.

4, DEN MED STATSKYRKAN
UNERADE PIETtrSTISKA

KYRKAN.

Till denna fjirde kyrhogrupp
rfr"kna vi sidana religiosa samfund
av pietistisk typ, som till hela sin
haraktir piminna orn frikyrkorna,
men alltjimt som mrirkliga Fremd-
korper finnas l<var inom statskvr-
kan. De tvi mest betydande iro
den Ar 1856 grundade Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen och den ur:
densamma ir 1909 utbrutna Bibel-
trogna Vdnner. Denna hyrkas barn
stfl den gamla lutherdomen betyd-
ligt nirmare in statskyrkans unita-
rier, men i sin forfattning och kult
fjdrma de sig frin statskyrkan. Del
hjiilper inte, att itskilliga statshyr-
koprister inneha ledande stillning
inom Fosterlandsstiftelsen, att flera
av denna kyrkas vinner ockse in-
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tressera sig for statshyrkans arbete.
Ty fl andra sidan iga dessa kYrko-
samfund en organisation, som 5r s;i
fast utformad i alla detaljer, att den
vilken dag som helst skulle kunna
bilda stommen till en nY frikYrka.
De ha sina egna prediliantskolor'
sina egna missionshus, egna guds-
tjinster, egna sondagsskolor, ung-
clomsforeningar, syforeningar, mis-
sionsforeningar over hela landet'
De ha sin egen inre mission, sin
egen hednamission, sina egna bok-
f<irlag, sina egna tidningar. Ofta
iro de clchsdL ur statskyrklig syn-
punkt schismatiska i sitt arbetssitt
och diima statskyrhan stringt, all-
cleles siirskilt dennas unitariska del.
Deras fromhetstyp dr en annan in
den statskyrkliga, rnera besliktad
med den kalvinistiska 5n den lu-
therska. Hurudana :ir dfl denna
kyrkas siffror? I Nykterhetsfolkets
Kalender 1929 (s. 97) finner man
ett intressant fiirso]< att i nigon
min fixera dessa. Evangeliska Fos-
terlandsstiftelsen uppgiver ftir flr
1928 50,000 medlemmar, dess ung-
domsavdelning riknar samma 5u'

30,000, dess sondagsskola undervi-
sar 140,000 barn. For Bibeltrogha
Vinner uppgiver denna statistih
endast antalet lokalaudelningar och'

predihanter. Dessa f6rra iiro 490

mot Fosterlandsstiftelsens 400. Onr
man vigade gtira bertikningar PA
analogiens vig, skulle sfllunda Bi-
beltrogna Vtinner rtikna flera an-
hingare och llrjungar 6n sin ryo-
derliyrkas 120,000, sfl att vi fiir
bflda samfunden tillsammans finge
omkring 250,000, vilket ir texaht
samma siffra som de statshyrkliga
kyrkobesoharnas under novemher
1927.

5. DEN FRIA PIETISTISKA
KYRKAN.

Till sist fingslas v5rr upprntirk-
samhet av en grupp religiosa sam-
fund, som fullstdndigt ha brutit
med den svenska statskyrkan. De-
ras medlemmar ha i regel iche
minsta gemenskap med denna. De

ha sina egna nattvardsg5rngar, de
d<ipas, vigas, begravas av sina egnl
predikanter'. Att shga att de ha and-
ia liror dn statskyrkan betYder ju
mindre, dA statskyrkan numera
sjilv icke har nflgon bestimd lira.
Det :ir lustigt att se, hur man frfln
officiellt hflll soker pressa ner den-
na kyrkas medlemssiffra. I Carls-
sons Skolgeografi. Andra Kursen
(1926) lises om det religiosa liget
i Sverige foljande (s. 188): >At-
skilliga sekter sirskilt baptister
(60,000) och metodister (20,000) ha
pfl senare tider vunnit mi.nga an-
hingare>. Hir fir rnan intrYcket
av omkring 80,000 frikyrkliga i Sve-
rige. DS biskop Rodhe i Lund be-
handlar samma frfrga i sammelver'
lret Sverige i vf;ra dagar I (1927)
s. 125, hiijes siffran betydligt. Hhn
anger som frikyrkliga >omkring
260,000 av landets sex millioner in-
vflnare>. I sjilva verket ger denna
siffra ej heller nflgon verklig ftire-
stiillning om deras verkliga styrke-
f<irhillanden. Den riiknar icke med
de frikvrkliga ungdomsftireningar-
na ej heller de minga barn som un-
dervisas i de frikyrkliga sirndags-
sholorna. Om man foljer den ovan
omtalade statistiken i Nykterhets-
folkets Kalender 1929 (frfrn annat
hflll supplerande Helgelseforbundets
mecllemssiffra som dir saknas), f$r
man ej mindre rin 380,036 medlem-
mar av de frikyrkliga organisatio-
nerna i Sverige forutom 229,40?
barn som undervisas i deras son-
dagsskolor. Slutsumman skulle allt-
sA bli 609,445 som antingen tillhiira
frikyrkan eller stS under dess in-
flytande (over 10 % av hela befolk-
ningen). Mihinda il denna siffra
nigot ftir hog. Redaktor Oll6n i
Svenska Morgonbladet har haft
viinligheten att upPlYsa mig att
medlemmarna i Svenska Missions-
forbundets ungdomsavdelningar i
den hir anvinda statistiken iro
rdknade tvi ginger. Men det finns
ocksi andra virdemitare for ett re-
ligiost samfunds styrhefdrhflllanden
iin endast numereren. Enligt uPP'
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gift i Svenska l(yrkans Arsboh 1929
har statskyrkan 2571 frirsamlingar
och 2592 prister. Frikyrkornas sis-
ta uppgift anger ej mindre an 4106
lokalavdelningar ellel f6rsamlingar
och 4113 predikanter. Statskyrklig
gudstjiinst hilles i omhring 2691
kyrkor och kapell, frikyrklig i 3367.
Enbart v6.r storsta frikyrha Svenska
Missionsf6rbundet har 1590 fdr-
samlingar eller 3/5 av statskyrkans
siffra och 2071 hyrkor eller om-
kring 74 % av statskyrkans tempel.
Hflrtill kommer, att frikyrkan har
en lretydligt hrigre procent prakti-
serande medlemmar rin statskyr-
han. Inom ett stort sammanhiing-
ande omride av virt land (Norr-
land, D'alarna, Vermland, Vistman-
land, Ndrke) dr det till stor del fri-
kyrkan, sorn priglar befolkningens
religiositet. I den sydligaste utlopa-
ren av detta de svarta skogarnas
och de mAnga missionshusens land.;
i J<inkopings lin har den svenska
frikyrkan mAhinda sitt tacksam-
maste omrflde. Ocksfl politiskt 5r
den en maktfaktor att rikna med
sesom grundstommen till det parti,
som tycks utgcira den permanenta
tungan pA vigen i Sveriges inrikes-
politiska maktbalans.

SAMMANFATTNING OCH SLI]T.
SATSER.

Hur- gflr det silunda rned de >ni-
rap6 sex millionerna>, som i ameri-
kansk press framstillas som den
svenska statskyrkans anhdngare?
Hur gflr det med de 99,6 % av
svenska folket som den officiella
statistiken sfl sent som ir 1920
framstdller som goda lutheraner?
Sanningen skdr bort stycke efter
stycke av denna imponerande mas-
sa. F<irst kommer den fria pietis-
tiska kyrkan och gor ansprik pi
sina <iver 10 %, kvar st$ pi sire
h6jd 90 %, d.en socialistiska kyrkan
kriver 44 %, den frirut innu stolta
siffran sjunker fr.nda ned till 46 %.
Om till och med den indifferenta
hyrkan skulle visa den energin att
kriva sin andel av arvet, skulle

statskyrkan knappast fe behilla
mer in viilvilligt riknat l0 /" prak-
tiserande anhringare. (Vill man yt-
terligare oka sin vilvilja kunde
man mojligen till denna siffra liig-
ga den med statskyrkan unerade
pietistiska kyrkans 4'/^ %.) Men
iro nu iitminstone dessa 10 % verk-
liga lutheraner? Ingalunda. Av
deras led4re dr over 50 % unitarier,
och deras barn uppfostras till att i
biista fall bliva anhingare av uni-
tariernas tro. Om man mdjligen un-
dantager visthusten, befinner sig
Luthefs l5ra i Sverige i borttynan-
dets stadium. De 99,6 % 5r en
murken paradsiffra, som i hogsta
grad iir ignad att framkalla fel-
aktiga forestdllningar. En verklig
religionsstatistik kriives ju frirr
desto hellre, cn opartiskt ledd och
omsorgsfullt f<ird underscikning, vid
vilken varje svensh medborgare
fritt fir deklarera till vilken hyrha
han htir.

Det ir ingalunda sant,.att vi hato-
liker betrakta detla den svenska lu-
therdomens sammanstiirtande med
onyanserad, oreflekterad skadegliid-
je. Srikerligen finnas t. o. m. i de
svenska katolikernas lilla krets oli-
ka Asihter om statskyrkans forsva-
gande skulle hava mera fdrdelar in
nackdelar for v6r verksarnhet. De
konservativa lutheranerna ha jt
trots allt fjiirmat sig rninst av alla
hir uppriknade grupper frin del
gamla fadershemmet. Mer 6n en av
deras ledare ville girna ndrma sig
den katolska Kyrkan. Det iir en stor
friga, orn ett folk av idel unitarier,
socialister, indifferentister och pie-
tister skulle utgiira ett tacksamma-
re arbetsfilt. Men alla 6.ro vi ense
om att alla de kyrkliga grupperna i
Sverige i lingden hava mest gagn
av att det hiir rddande interkyrkliga
ldget bide inom och utom landet
framstd.lles pi ett korrekt sitt med
stod av vetenskapligt ftirda statis-
tiska undersiikningar. Med det be-
gynnande 1900-talet har svenska
statskyrkan blivit mera vaken och
verksam iin fdrut. Efter 18O0-talets
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lAngvariga Epworth har ocks& Sve-
rige fitt ett (betydligt svagare) Ox-
ford. NIen hur skall man kunna
uppskatta denna rorelses betydelse
for nutid och framtid, om man om-
sorgsfullt fortiger, frirdoljer, i biista
fall fcirminsl<ar den stora nedgflngs-

Niels Steensen. En stor
Naturforsher og Biskop. Et
kort Livs billede af Johart
nes Metzler (K@ben-
havn 1928, St. Ansgars Bog-
handel).

Icke mAnga skeden i Kyrkans
historia kunna uppvisa en s6dan
rad av lysande konvertiter som
1600-talet.

Dfl blir Sveriges sdndebud i Lis-
sabon, Lars Skytte, katolik, och
utbyter diplomatens guldstichade
drikt rnot franciskanermunkens
grova vadmalskflpa (Se Credo 1926,
sid.267).

DA nedlngger Kristina drottning-
hronan och avsiger sig hirskarspi-
ran dver den tidens mest betydande
stormaht for att omfatta den tro,
som bekindes av Erih den l{elige
och S:ta Birgitta, av Birger Jarl,
Magnus Ladulis, Engelbrekt och
Stu;rarna. (Se professor Curt Wei-
bull, Drottning Kristinas overgflng
till katolicismen.)

tidens efterverkningar? Icke minst
svenska statskyrkan sjiilv skulle
hava gagn av att den falska parad-
statistikens trasgranna 99,6 % for
alltid finge forsvinna frAn utstill-
rringsomrAdet.

B. D. Assarsson.

CREDOS BOCKER.
DA omfattas den katolska reli-

gionen av en furste i andens rike,
en av Danmarks storsta soner, Niels
Steensen (Nikolaus Stenonius) -han som vid endast 24 Srs 6lder
gjorde epokgorande upptichter p6"

anatorniens f:ilt och vid 30 irs filder
shapade en helt ny vetenskap, eleo-
logien, varfor han av Alexander von
Humboldt kallades >den rnoderna
geologiens fader>.

Steensens underbara levnadssaga
berittas for oss av teol. och fil. D:r
Johannes Metzler S. J., kdnd i vida
kretsar genom flera virdefulla ar-
beten, bl. a. >Die apostolischen Vi-
kariate des Nordens>.

I den bok, vars titel stflr sisom
rubrih over dessa rader, lhmnas ett
pA nyare forskning grundat inligg,
som vrirdefullt kompletterar de ild-
re minnesteckningar:, vilka mota
oss i dansk, engelsk, fransh, itali-
ensk och tysk litteratur, ignade it
den vdrldsbekante danskens liv och
verksamhet,
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Efter att hava visat oss Steensen
sflsom den vetgirige studenten vid
Ktipenhamns universitet, brinnande
av iver bflde for matematik och
astronomi, lflter han oss se den
unge danske vetenskapsmannen ar-
beta vid Hollands di for tiden vitt-
berrimda medicinska akadernier i
Arnsterdam och Leyden. PA Hol-
lands jord var det ocks6, som
Steno skulle giira de anatomiska
uppt6.ckter, vilka pfl ryktets vingar
buro hans namn ut river vetenska-
pens v6.rld.

>Stenos banbrytande artreten>>,
anmirker en protestantish forska-
re, A. M. R. Krogsgaard, framkom-
mo under den korta tidrymden friLn
1661-69, frin hans 23-31 lev-
nadsir, just under de flr, som ftir
de flesta iro liro- och mognadsir;
men Steno var redan i sin forsta
skrift den fullt utvechlade veten.
skapsmannen, och hans arbeten
hava for alla tider givit honom snil-
lets fursterang i naturvetenskapens
rike>. (Sid. 27.)

Men icke endast naturvetenska-
pen var f6remil for Stenos forskan-
de ande. I Holland lilde han krin-
na bAde Cartesii och Spinozas filo-
sofiska systemer, och de skulle
komma att i hans inrc utveckling
verka sesom ferment, rnen ocks6r
endast sSrsom ferment. Ty hans ska-
parsinne var for stort, hans omd<i-
mesf<irmflga for sund och vil av-
vigd for att lAta fAnga sig i dessa
glittrande niit.

Hans fortroende for lutherdomen
undergrivdes genorn hans filoso-
fiska tvivel, men hans fortroende
fcir kristendomen itervanns, sedan
han under ingfi.ende studier av kyr-
kofider och teologer lirde hinna
katolicismen. Under sina resor i
Frankrike hade han samtal med
Bossuet, och i ltalien, ei minst i
Florens, rdknade han bland sina
vinner flere lirda min, genom-
tringda av varm katolsk tro. From-
ma bedjerskor sisom syster Maria
Flavia, forestflndarinna for apote-
het i Annalenaklostret, och den rikt

begivade donna Lavinia Felice Ce-
nami, gift med hertigens av Lucca
gesandt vid florentiska hovet, Sil-
vestro Arnolfini, bido ivrigt och
oavlfltligt fdr den sanningssrikande
nordbon.

Under sin lAnga vistelse i Italien
fick Steno se katolicismens livsytt-
ringar b:ide i samhiillet och hos den
enskilde. Det forhrill sig icke, s&-
som han fcirut frirmenat, att den ka-
tolska Kyrkan shulle vara under-
Iigsen i humana strivanden, i om-
sorgen f6r sjuka och fattiga. Vad
hans vinner angich, si miste han
tillst6, att de forde en vandel si
irristlig, att han ej funnit det an-
norstides. Han mflste biija sig for
den hatolska Kyrkans >historiska
rdtt, hennes inre harmoni och hon-
sekvens, hennes storslagna sam-
manhang genom tiderna, hennes ri-
kedorn: pfl andens stormin, helgon,
trons forkunnare, bloclsvittnen och
lirofrider, det stringa allvaret i hen-
nes krav, det milda och nAderika i
hennes omsorg om den enskilde, det
Iugnande och frirsonande i hennes
n6.demedel, hennes forboner och
hennes kirleksgirningar>, ftir att
anvinda den lirde protestanten A.
D.Jtirgensens ord i hans >l{ilsSfeen-
sen> (Sid. 125). Stenos samtal med
donna Lavinias bihtfar jesuitpater
Emilio Savignani, skingrade hans
sista tvivel och befiste hans civerty-
gelse, att den katolska Kyrkan rnfls-
te vara den sanna. >Han kunde ju
icke>, skriver triffande W. Plen-
kers i sin bok >Der Diine Niels
Ste,ensen> - 

han kunde icke annat
in tillsti, att antingen var den ka-
tolska kyrkan /dre reformationen
Kristi Kyrka, eller och att det iiver-
huvud taget icke fanns nigon sfl-
dan.> Att antaga det senare var fol
orimligt. Dirf<ir iterstod for ho-
nom endast det fiirra.

Efter minga irs grundliga studi-
er och trigen biin, avlade Steno den
katolska trosbekinnelsen i Florens
den 4 nov. 1667. Hans religiosa ut-
vecklingsproces kan sAsom pater
Metzler piLpehar, sammanfattas i
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protestanten Anton Thomsens ord i
>Politihens Kronik 1910>: >Steen-
sens omvindelsehistoria ir i hog
grad betechnande; hir 6r det icke
den trotte, som stiker vila; den ut-
levade, som uppgiver allt; den do-
ende, som faller samman. Hir ir
det en man, som stir pfl hojdPunh-
ten av sin verksamhet - 

Steensen
hade just under dessa 6r lagt grun-
den till den vetenskapliga geologien

- 
en man, ansedd sSrsom en av Eu-

ropas storste, vilken vigade att
uppoffra allt for att vinna det'
som hade blivit allt ftir honom.>
(sid.33).

Stenos honversion v[chte oerhort
uppseende: mflnga Protestantiska
vdnner vincle honom rYggen, och
mflnga protestantiska teologer vis-
sade sina pennor och angrePo ho-
nom. Hans ungdomsvtin Peder Grif-
fenfeld, som svingat sig upp och bli-
vit Danmarks ledande statsmarr, fiir-
blev trogen sin vinskaP: vidsYnt
forstod han, vilken glans den snill-
rike forskaren skulle kunna sprida
river deras fidernesland, och lycka-
des civertala konungen att 1672 ut-
nimna Steno till Anatomicus regius.
Liinge skulle denne likviil icke stan-
na pi dansk jord, dir trAngbr6stat
smisinne motte honom overallt.
Han besliit flterviinda till Italien'
dir storhertigen av Toskana givit
honom det hedrande uPPdraget att
bliva arvprinsens lirare och hand-
ledare. Steno var nu iter i sitt kira
Florens och S.gnade sig med brin-
nande iver flt geologiska forsk-
ningar.

Samtidigt hirmed borjade han
fordjupa sig i teologiska studier for
att finna vapen mot de motstin-
dare, som titt och titt angrepo ho-
nom och den katolska tron. Under
dessa studier kom Steno till insikt,
att vflr Herre kallade honom till
prdstens upph<ijda, offerrika livs-
verk. Han studerade teologi, och ef-
ter att hava ftirberett sig genom S:t
Ignatii exercitier, blev Steno prist-
vigd 1675 for att med den energi
och obetingade hingivenhet, som

utmirkte hela hans person, Sgna
sig At sitt kall.

>Lika konsekvent som han tidi-
gare i vetenskapen hade genomfdrt
sin metod och nfltt till problemens
grund>, shriver protestanten Anton
Thomsen, >lika allvarligt genomfc,r
han nu sin kristendom till det allra
yttersta. Han adlade fattigdornen,
han uppfyllde till punkt och pricira
den ursprungliga kristendomens
bud . . . Man kan sorja river vad ve-
tenskapen hir fiirlorade, rnen rnan
miste beundra den, som verkligsn
f<irmidde att obetingat i alla riltt-
ningar draga ut alla konsekvensc'r.
Att At dddens gudar offra restelna
av ett liv kunna alla, men for att it
dem kasta allt vad som ir stort oclr
kraftigt - dirtill fordras icke blott
kraft och storhet, rnen ocks6. en per-
sonlighet av helt annat stoff in det,
varav vi minniskor, bAde stora och
smfl, i allminhet dro gjorda>. (An-
ton Thomsen, Politikens Kronil<
1910.)

Stenos djupa fromhet, hans hhn-
frirelse, hans osjilviskhet tillvunno
honom fortroende. Mflnga snnings-
sokande protestanter, bl. a. den uc-
romde flamlindske anatomen Till-
rnan Trutwin, blevo genom hononr
forda till Kyrkans moderssktite.
Och niir hertig Johan Fredrik av
Hannover, som likaledes i Italien
omfattat den katolska tron, tinska-
de en overherde i sitt land, blev
Steno av piven 1677 utndmnd titl
apostolisk vikarie med titel av bi-
skop av Titiopolis (ett gammalt bi-
shopssite i Isaurien).

Frfln den stund Steensen htirjade
sin verksamhet i Norra Tyskland
ibland katoliker, kringsplirida blantl
idel protestanter, kan hans liv icke
bittre karaktiriseras in av de ord,
jesuitpater Metzler satt sdrsom ru-
brik dir6ver: >iGenom horset till
lj uset>.

Hdnford vin av apostolisk fat-
tigdom, vandrade han till fots till
Rom for att mottaga biskoPsvig-
ningen och dirifrin ochs6 till fots
upp till Hannover, under vigen gtis-
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tande sin vin nuntien i C6ln, Opizio
Pallavicino.

Det rundliga anslag, hertigen av
Hannover tilldelade honom,gav han
till de fattiga och levde sjilv sonr
en fattig man, delande sin tid mel-
lan b6n, betraktelse, studier, besok
hos sjuka och lidande, utan hinsyn
till konfession 

- 
en den gudomliga

kdrlekens apostel med kirlekens
symbol, Jesu heliga hjrirta, sflsom
vapenskiild i biskopssigillet.

Genomtringd av apostolisk kir-
lek till sjilarna, var han ofta stadd
p€r resor i sitt vidstriickta verksar.n-
hetsomrAde, utan att rygga tillbaka
for alla besvir under firder i iippen
vagn, mitt under l<yla och storm,
dubhelt provande for honom med
hans brickliga kroppshydda. Fcir
att nA sfl minga som mrijligt, hdll
han predikningar omvixlande pn
tyska, fransha och italienska. Men
icke endast genom det talade ordet
var han verksam. Hans penna, som
tidigarc hade gjort honom kind i
hela den vetenskapliga vdrlden,
stod nu till den katolska sakens for-
fogande och frambragte en rad vir-
defulla alster av bflde asketisk och
apostolisk art. Rland hans skrifter
var det i synnerhet tvdr, som vickte
stort uppseende: hans brev om sin
egen konversion och hans >Gransk-
ning av reformatorerna fcir att pfl-
visa, att sedernas reformatorer varit
av Gud, trons och lirans ddremot
icke>.

Hans verksamhet i Hannover blev
avbruten, dfl den katolske hertigen
Johan Fredrik avled i december
1679 utan att efterlimna manliga
tronarvingar. Dennes yngre,broder
herlig Ernsl. August, som var pro-
testant, fordrev nimligen Steno.
Den landsforvisade fann en fristad
hos biskopen av Miinster, den ni-
tiske och energishe Ferdinand von
Fiirstenberg, vilken giorde Steno

till sin vigbiskop. Fastiin det nya
imbetet p$lade nya Smbetsb6rdor,
fortsatte Steno likviil det svira mis-
sionsarbetet i Nordtysklands diaspo-
ra, helt uppoffrande sig f6r sjilar-
nas frilsning, utan tanke Pi egen
hekviimlighet.

DA den katolshe pristen i Schwe-
rin, pater Stephani, insjuknade,
skyndade Steno dit, iignade honom
dag och natt den ommaste vflrd,
stannade hos honom under hans
sista stunder. Knappast var Stepha-
ni jordfiistning f6rriittad, fiirr in
Steno sjilv insjuknade. I)en nir-
maste katolske prdsten, som bodde
i Liibecl<, eftersdndes, men hom fdr
sent.

>Jag kdnner djup snirta <iver iltt
dri utan de sista sakramenten>, fiir-
lilarade den d<iende biskopen. >Men
jag bekrinner infrir hela v::irlden, att
jag dor s$som uppriktig hatolsh
kristen och under fullstindig un-
derkastelse under den heliga Kyr-
kan. Jag ber odmjukt alla dem ,iag
frirnirnat om forlitesle, och for-
lAter av allt hjirta dem, som fornir-
mat mig.>>

Den 26 nov. (6 dec. ny tid) 1686
avled Steno under anropande av
Jesu heliga namn. Hans drag an-
togo efter doden en skonhet som
hans vinner icke tillforene sett hos
honom,

Skonhet, riverjordisk skrinhet, om-
strAlar Stenos bild tiderna igenom,
och fr6n den minnestechning, pater
Metzler limnat oss i sin bok, tycker
rnan sig hora det >'folle, lege> (Tag
och lis), som en gflng ljod till den
sanningss<ikande Augustinus 

- 
och

sisom vi hoppas, med lika viilsig-
nelsebringande utging frir minga
nutida sanningssiikare soln for
Sanela Monicas son.

Rom, S. Birgittas dag,7 /10 1928.

Gustaf Aru{elt.
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(Urrder denna rttbrik vilja vi i viLrt
skandinaviska Credo samla korta diskus-
sionsinligg med anledning av aktuella iid-
ningsuttalanden i katolska frigor.)

En diplomat i Stockholm hade i
sitt hem ett ovanligt vackert ung-
dornsportriitt av sin fru. Men si
snart nAgon av gesterna utttyckte
sin beundran for bilden, rycl<te hu-
sets herre p5. axlarna och ropade
maliciost: >Det var for liinge sedan
hon sAg ut pA det sdttet>. Man kom-
mer att l5nka pfl denna historia, dA
man laser en artikel i Suensft Kgrko-
tidning (N:o 2 1929) och under derr
finner namnet M. Pfannenstill. Ar
detta verkligen skrivet av professor
Pfannenstill, den skarpe dialekti-
kern som diskuterade vrirldsgitor-
na i Lund med Bengt Lidfors, den
lirde mannen med de fint skurna
dragen och de intelligenta ogonen,
med den sj6lfulla ansiktstyp som
man ibland finner inom den av P.
si foga uppskattade jesuiterorden?

Artikeln i friga vender sig mot
den statskyrkoprist, som i novem-
bernumret av forra 6rets Credo dis-
kuterade den protestantiska faran.
Denne menar med den protestan-
tiska faran den sliia likgiltighet, den
oenighet och den modernism, som
priigla nutidens protestantiska virld
i stor utstrickning. Som gradmi-
tare pi den protestantiska slijheten
anfcir han de tomma protestantiska
kyrkorna. P. skall nu bevisa, att de
katolska kyrkorna Aro lika avfolka'
de. I en av sodra Frankrikes smfl-
stdder har han sjiilv i fjol pfiskas
funnit en kyrka, som pi sondagen
>var skiligen tom>. En agnostiker
pA platsen anlitades som ldmpli-
gaste sanningskilla, for att fA detta
pi allsidiga, ingflende studier vilan-
de omdtjme om gudstjinstfrekven-
sen i Frankrike kompletterat. Se
komma tvenne tidningsurklipp. Den
internationella organisationen ftir
protestantismens virn samlar n[m-
ligen ivrigt pi s$dana, Av det ena

ARCUS.
franrg€rr, att i Miinr:hen >endast>
omkring 33'/" % av hatolikerna ge
regelkrundet i kyrhan om sdndagen.
Inte underligt att P. iir >6verras-
kad>. For Stockholm iir motsvaran-
de siffra ornkring 21/z %, for All-
helgona fdrsamling i Lund nigot
river 2 %, for det schartauanska
Goteborg ej fullt 6 o/o r. Tidningsur-
klippet N:r 2 talar inte alls oni
kyrhobesok, utan i st:illet om >ett
o:indligt ringa utstrommande av ha-
tolsh etos i det offentliga livet> i
Forenta Staterna I

SA fornekar P., att enighet rh.d.er
i vira dagars hatolska Kyrka. Be-
vis utgora en mingd sekter, som
sondrat sig frdn v$r Kyrka a,llt-
sedan 200-taletll Riknar P. ocksfi
husiterna och valdenserna som ka-
toliker? Vir liirde teolog talar om
albingenser (kallas annars albigen-
ser), karta,rer (skall vil vara ka-
tarer), janseniter (nytt namn ftir
jansenisterna). OcksA i vir tid upp-
ticker P. svflr oenighet inom ka-
tolska virlden. Motpartierna heta
nu >den alltmer segrande jesuitiskt
inficierade katolicismen och den av
jesuitism innu jimforelsevis obe-
r<irda katolicismen sa,mt mellan den
nltramontana och den nationelltr
riktningen>. Man beklagar fr6.n-
varon av varie konkret exempel.
Men P. l<inner tydligen v6ra hyrh-
liga f<irhillanden bittre in vi sjil-
va. Han har t. o. m. upptickt kato-
liker >som ogillade sin k;rrkas awi-
sande hillning> mot >kristenhetens
mote i Stockholm>. Vi vore tack-
samma att ffl hora nigra represen-
tativa namn.

Till sist biirjar P. tala onr nlo-
dernisrnen. HAr nir f rirvirringen
sin hoidpunkt. P. ir upprord iiver,
att hans antagonist skrivit, >att
rnan fflr tro snart sagt vad rnan vill
(i nutidens protestantiska kyrko-
samfund) betriffande de kristna
grundsanningarna och Sndock be-
finnas vara lika god forsamlings-
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medlem, prist eller biskop>. Hur
kan nigon v6ga pistfl, att detta
ir >den konsekventa utvecklingen
av reformationens grundsatser> ? I
samma andetag frirklarar P. (med
sfor vordnad citerande Svenska
Morgonbladet!), att alla liror ir<r
>tidsbestimda och tyngda av rent
minskliga forestiillningar>. Men om
s6. skulle vara fallet, 5r det ju all-
deles klart, att var och en kan tro
vad han behagar ocksi av de krist-
na grundlirorna!

E,fter denna skarpsinniga detalj-
polemik foljer ett mera allmdnt hil-
let, fanatiskt utfall rnot katolska
Kyrkan. Hir citeras ocksi ett >be-
kant yttrande> av pflven Leo X:
>Huru mycket faheln om Kristus
gagnat oss och de vflra, det ir tili-
rickligt bekant>. Det sl<ulle varit

virdefullt att htira ur vilken k6.ll-
skrift detta yttrande emanerar. Av
hela artikeln framgAr, att P. helst
skulle vilja excommunicera de ka-
tolskvflnliga pristerna ur sin frisin-
nade kyrka, allt under det han viil
tillsitta rena fritinkare som lirare
for dess pr5stkandidater (Jfr. fal'
let Segerstedt).

Den bedr6vliga artiheln slutar
med nigra tarvliga kvickheter och en
rekommendation av N{arta Steins-
vik, som. nyligen av Norges h<igsta
juridiska myndigheter stdmplats
som professionell lognerska. Ar allt
detta verkligen skrivet av den forut
si beundrade Magnus Pfannenbtill?
>Var iiro nu dina stichord, dina
hrumspring, dina visor, dina lilixt-
rande infall, som satte hela hords-
sillskapet i gapskratt?>

GAMN{ALSVENSK BON TILL
DEN HELIGA CLARA.

O helgaste jungfr:u, sancta Clara.
Jag beder dig f<ir den kirlek och
flstundan, som du hade till Gud, dir
du lydde och efterfiiljde din helge
faders sancti Francisci rfld och ute-
lyckte dig frfln all virldens fflfiinga
gledje och g<imde dig frfln all synd
bAde lekamlig och d<idlig. Gdm mig
undan all dddelig synd och fr$n
skam och skada och alla onda
tungor. Och utbed At mig av din
brudgum Jesus Kristus med jung-
fru Marias hjnlp och sancti Fran-
cisci bon, att jag aldrig dor, fiirrin
jag haver gjort full bot for alla
mina synder med riitt 6nger och
skrifterm6l. Och fAtt anamma vflr

Herres Jesu Kristi vzirdiga lekameu
till vigkost och avskedsmiltid och
den heliga' oljan i min yttersta tid.
.dtt jag mi himmelriket gzista
efter doden. Det give Gud och
jungfru Maria, sanctus Franciscus
och sancta Clara.

TRYCKFEI,.

I foregiende rlummer (s. 5) stir att l6sa:
"Medens man i katholske Lande regner 1

Prast paa 100 Sjele". Skall vara: "paa
1000 Sjele".

- I detta nummer (s. 44) stir att id.s;r:

"Ty hans skaparsinne var for stort", skail
vara "skarpsinne".
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nCredos torn

For nigra minader sedan bragte
en ledande Londontidning den un-
derriittelsen, att den romerska frd"-
gon'stod nlra sin losning, vilket gav
anledning till en miingd mer eller
mindre fantastiska uppgifter i and-
ra liinders iche-katolsha tidningar,
en sak som dven vi kunnat mirka
i den svenska pressen. Europas le-
dande hatolska tidningar ha forst
strillt sig ytterst reserverade till des-
sa rykfen, men under den allra sista
tiden ha de likvdl pi ett forsiktigt
sdtt bragt s6.dana underrittelser, att
lisaren synes ha ritt att, om intet
oforutsett kommer emellan, hoppas
pA att den romersha frAgan snart
skall vara lost. Hrir vilja vi ej in-
lAta oss pfl spekulationer over stor-
leken av den nya Kyrkostaten eller
av den skadeersittning, som den
italienska staten skall betala till den
Heliga Stolen, vi vilja blott fastslA,
att detta endast ir en friga, som be-
riir Vatikanen och rlen italienskrr
staten, att alltsfl ryktena om ili-
blandning av Spanien och Frank-
rike endast htira till fantasiernas
omride.

Till slut vilja vi endast siga, att

om dessa rykten skulle bekrrifta sig,
det helt sikert i hela virlden ei
skulle finnas en enda hatolik, som
ej skulle lyckonska och beundra
Mussolini, vilken genom losningerr
av denna svflra frflga visat sig som
en av alla tiders storsta statsmin.

Sedan Beirut under den f<irra
flret i Rom forsamlade honferensen
af Armeniens biskopar blivit utsett
till sdte for det qrrneniska patriar-
Itatet, ltar nu den armeniske patri-
arl<en Peter Terzian limnat Rom
och begivit sig dit. Han ledsagas
av sin patriakalvikarie, iirkebiskop
Naslian, som under patriarkens vis-
telse i Rom var apostolish visitator:
for patriarkatet och residerade i
Konstan [i nopel.

Den stora betydelsen av Leo
X I II : s erbetarenatlclifta >Rerum no-
varum>) fdr utarbetande av olika
liinders sociala lagstiftning har nu
crkdnts av forskale frfln olika kiger.
Intressant iir det att fA veta, att for
helt kort tid sedan denna encyhlika
lagts till grund for en dornstols ut-
slag i Bnenos Aires, vilken i en tvist
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mellan en orittvist avskedad arbe-
tare och hans arbetsgivare, domde
den senare till en skadeersittning,
>eftersorn samhillet enligt pflveIl
I-eo XIII:s l5ra i den bekanta en-
cyklikan 'Rerum novarum' ha'r ett
intresse av att det minskliga arbe-
tet icke sjunker ner till en blott
handelsvara. Med ritt har nimli-
gen denne store pive uPPstdllt den
grundsatsen, att arbetarna ej blott
ha ett marknadspris men att de
iven rnAste behandlas med den
storsta minsklighet och att isYn-
nerhet den minimilon rnflste givas
clem, som den kristliga rdttvisan och
kdrleken fordrar, detta allt ftir att
sdkerstilla den sociala ordningen.>>

Som bekant ha anglokatolikernct
stora svflrigheter att erkdnna supre-
rnatien av Roms biskop. Detta har
sflvil visats av de nyss pfl teatiner-
forlaget utkomna breven av kardi-
nal Newman frfln hans anglokatol-
ska tid som av de nyligen i Malines
f<jrda frirhandlingarna mellan re-
presentanter fcir den engelska stats-
kyrkan och kardinal Mercier. Orn
ocksi dessa svflrigheter ej kunna
forstfls a,v oss katoliker, sfl miste vi
dock alltid behfllla dem i minnet for
att pfl ett riittvist siitt kunna bedo:
ma dessa vira frinskilda brtider,
som just i sin egen kyrka ftira en
hflrd strid for att kunna bevara
sanningar, som ligga oss varmt orn
hjnrtat. En av deras ledare, som
iven iir bekant frin samtalen i Ma-
lines, professorn Dr Gore, vilken
aygitt som biskop av Oxford och
under sista tiden pfl ett rnirkvir-
digt sitt tyckts orientera sig i pro-
testantisk riktning, har t. o. m. ny-
ligen framstillt den meningen:
>Orienten har aldrig erkiint de ro-
merska ansprflken pfl en av Gud in-
satt supremati avRoms biskop.> Hur
litet denna sats in kan vara nigot
bevis mot pflvens universella makt
och hur ofta den in av hatolska ve-
tenskapsmin pflvisas sdLsom histo-
riskt falsk, si ir det dock ett myc-
ket glldjande techen, att nu ur ang'

lokatolikernas egna leder ansedda
forskare framlagt den historiska
sanningen. Den anglikanske kyrko-
herden i Oddington, en liten f6r-
samling i nirheten av Oxford, Dr
Scott, har nyligen utgivit en bok,
som bir titeln: >Orientens kyrkor
och pAved6met>, som iir grundad Pi
ingdende studier av de f6rsta ir-
hundradenas Kyrka och dess konci-
lier. Dr Scott faststiller, >>att ori-
entalerna trodde pS och bekinde:
1. Den romerske biskoPens Primat,
2. Att den romerske biskoPen hade
detta primat, emedan han var ef-
terfoljare till den hel. Petrus, 3. Att
Kristus insatt den hel. Petrus till
Kyrkans overhuvud, att alltsfl Pri-
matet 5r av gudomlig riitt, 4' Att
detta primat overgick och faktiskt
Srvdes av den hel. Petri eftertrida-
re pfr Roms biskopsstol, sfl att alltsfl
biskoparna av Rom ha sin hdgre
rang p6 grund av gudomlig riitt>.

I detta sammanhang bor ocks&
hinvisas pfr en bok, som helt nYss
utkommit i ny upplaga PA Stocks
forlag i Paris, och som 6r skriven
av en ortodox, vilken drevs till den
katolska Kyrkan genom sivAl dog'
rnatiska som metafysiska studier.
I)en har titeln: >LaRussie et I'Eglise
universelle.> och fiirfattades for 30
flr sedan av Vladimir Solowieff,
Rysslands sttirste filosof, som efter
ett helgonlikt liv i stindig kamP
for kristendomens sanningar ansltit
sig till den katolsha religionen, i
det han offentligt erkdnde Pivens
primat.

Till bis/cop au Hildesheim har ef-
ter forhandlingar mellan den Heliga
Stolen och den preussiska regering-
en D:r Barres utsetts, vilken forut
var rektor for pristseminariet i
Trier. Sfl har alltsi den sedan tner
in sju minader vakanta biskoPs-
stolen 6ter en innehavare. Att den-
na vakans rdckte sAL linge, berod-
de dirpi, att sflr'il de andliga som
de virldsliga myndigheterna hade
hoppats, att dirforinnan ett konkor-
dat skulle avslutas rnellan Preussen
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och den Heliga Stolen. Men di fcir-
handlingarna dirom dnnu fortsitta,
valdes Dr Barres pfl det gamla sht-
tet. Hela den katolska pressen i
Tyckland hdlsar med gl:idie den
nye biskopen.

En >>pankristian> och preussisk
>evangelisk> professor liar nyligen
i en stockholmstidning beskrivit
>> katolicismens nedgd.n'g oc h protes-
tantismens uppstigande i Tgsk-
land>>. Sisom vi erfara, har han i
tyska tidningar av representativa
tyska katoliker erhiLllit det ritta
svaret pi dessa vilseforande uppgif-
ter. Aven om denna friga ej har
n$gon principiell betydelse, 

- 
ha

vi dock frapperats av den arroganta
tonen hos denne preussiske profes-
sor och kunna blott konstatera, att
det preussiskt protestantiska stor-
hetsvansinnet innu ej synes ha diitt
ut. Fore kriget mAste varje tysk
medborgare hora till nfrgon kyrkas
gernenskap. Forfattningen i Wei-
mar ha.r upphiift denna bestimmel-
se och shapat begreppet >>>religions-
los>. Hur beklagligt det in ir, si
5r det likvil sociologiskt ej obegrip-
ligt, att de olika religionssamfun-
den nu forlora medlemmar. Som
bekant iro den lutherska kyrkans
frirluster betydligt stiirre in den
katolska Kyrkans. Den nya kyrk-
liga handboken for det katolska
Tyskland ger foljande uppgifter for
ir 1926, (det senaste 6.ret fr&n vil-
ket exakta uppgifter finnas) 43,316
ha uttriitt ur den katolska K5rrkan,
av dem ha blott 4,334 overgett till
annat religionssamfund, under det

att frfln protestantiska samfund
7,583 intritt i den katolska Kyrkan.
Angiende det religi6sa virdet av de
olika konversionerna har nyligen en
bekant iournalist i en ledande pro-
testantisk tidning anmirkt for sina
trosforvanter, att den hatolska Kyr-
kan nistan alltid har en religiiis
vinst av sina konvertiter, under det
att protestanterna i allminhet en-
dast ffl sina proselyter pfi grund
av v6rldsliga hevekelsegrunder. Man
har svirt att forst& sinnelaget hos
en >>pankristian>>, som glider sig
river niira 40,000 minniskors avfall
frfln en hristen kyrka till fullstin-
dig religionsltishet.

Niista e ukaristis ka uiirld s ko.n:g r e s s
(Ar 1930) kommer att hAllas i Kar-
tago. Huvudtemat for predikningar-
na dirunder kommer att bliva:
>Den hel. Augustinus och Eukaris-
tien>.

Nyligen h'ar helt oformodat ftar-
dinal Tosi dott, som var eftertri-
dare pi Milanos irkebiskopsstol till
hardinal Ratti, nu Pius XI.

Nyligen har den bckante f ranske
pristen och kyrkohistorikern Mgr'
Battifol avlidit. S:irskilt beriimda
iro hans unders<ikningar p6. forn-
kyrkans omride, drlr han frarndra-
git dokument som visa identiteten
mellan den romerska katolicismen
och den ursprungliga, den >>evange-
liska>> kristendomen. I somras del-
tog han i historiekongressen i
Oslo, ditsdnd pi uppdrag av den
Hel. Fadern.

JESU KRISTI oVERSTEPRASTADonnn.
Enligt sin uppgift ir pristen

medlare mella'n Gud och minni-
skor. Genom frambirande av offer
skall han f6rhirliga Gud och f<ir-
sona Honom med de syndiga min-
niskorna. At minniskorna skall han
f<irvirva Guds viilvilja och vdlsig-
nelse och gdra dem delaktiga av

offrets frukter och nfld. Fiir att pl
fullkornligt sitt kunna forvalta det-
ta medlarekall m&ste han intaga en
mellanstiillning, d. v. s. sivil vara
fiirbunden med Gud som med men-
niskorna f<ir att kunna representera
bigges sak. Pristen >tillsittes i an-
geligenheter hos Gud> fiir att mild-
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ia Guds straffdomar och nedkalla
Guds vilsignelse. Dirfor miste han
genom frihet frin synd och skuld
och genom helighet vara vilbehag-
lig fiir Guds oga. Men han tillsit-
tes ocksfl f<ir minniskor ftir a,tt sor-
ja for deras frilsning, bedja, arbeta
och lida frir dem d[rfor >tages han
bland minniskor, for att kunna
hava medlidande med ovetande och
felande, dS han ju sjiilv ocksfl ir
omgiven med svaghet (jmfr. I{ebr.
5: 1-2). I detta dubbla avseendc
fdrenar Kristus i sin person pfl det
fullkomligaste allt, som gor pr:isten
i Guds ogon angenim och miktig
och allt som kan gora honom for-
stflende och deltagande och full av
frirbarmande f6r minniskorna.

a) Kristus ir oindligt helig, d'ar-
for har Gud oindligt vilbehag i ho-
nom. >En sfldan tiversteprist hov-
des oss, som ir helig, oskyldig, obe-
fldckad och avstindrad frin syndar-
na och htigre iin himlen> (Hebr. 7:
26). Hela gudomens fullhet, oind-
liga skatter av nid och sanning,
dygd och vishet, helighet och salig-
het forlinades Jesu Kristi sjtil frAu
ogonblicket av dess skapande och
dess hypostatiska, f<irenande med
>den evige Faderns evige Son>>. Ge-
nom den s. k. hypostatiska unioneu
blev Jesu rndnskliga natur uppfylld
med gudomen, >forgudligad> (dei-
ficata) och till sitt visen helgad.
Tillika ir denna forening roten till
och kirnan i alla overnaturliga fii-
retriden och fullkomligheter i Jesu
Kristi minskliga natur. I alla dessa
fiiretriden (den hypostatiska f6re-
ningen med Gud, i fullheten av nid
o. s. v.) finna vi orsaken till Kristi
atrsoluta syndfrihet och omiijlighe:
ten fiir honom att synda,. Jesu Kristi
sjiil var faktiskt ej blott fri frAn
r''arje synd utan helt ur stAnd att
lmnna begfl en synd, oemottaglig
fiir rninsta skugga av synd. Si blir
h,riStus sisom minniska, >den he-
iige bland de heliga>, (Dan. 9, 24).
i denna oindliga viirdighet och he-
Iighet hos vir 6versteprist finna
vi roten till det oindliga virdet av

alla hans grirningar och lidanden,
hans f<irtjinster och tillfyllestgo-
rande handlingar pfl jorden och un-
der hans dddliga liv.

b) >Vi hava alltsA en stor over-
steprdst, .Iesus Kristus, Guds Son>>,
(Hebr. 4: 14) som genom sin odnd-
Iiga helighet ir oindligt vilbehaglig
f6r Gud. A andra sidan bidrog myc-
ket till fullkomligheten i hans p'ris-
terliga liv och verhsamhet, att han
i:rivilligt fornedrade sig till det fall-
na miinniskosliktets >tjdnares ge-
sl.alt> och full av kiirlek underkas-
tade sig vdLr naturs alla brister och
svagheter. Detta gjorde han dels i
avsikt att gcira bot for oss och sona
'r'flr shuld, dels ocks$ for att giva
oss ett fciredtime och t'ara, oss till
trost, p& det att vi >sh6.dande pfl
honom, huru han istiillet for den
honom frirelagda glndjen uthdrdade
korset> (Hebr. 12: 2) icke skulle
duha under for vAr jordiska pil-
grimsfirds alla besvirligheter eller
missbruk i dodens fasa och ings-
lan. Hunger och tcirst, hetta och
kiild plflgade hans kropp, fruktan
och ingslan, sorg och smirta upp-
.fyllde hans sjnl. Han grit med
minskobarnen i tirarnas dal. >I
allt>, siger aposteln Paulus, >miste
Jesus bliva sina brtider lik, pA det
att han hos Gud mfltte bliva en
barmhirtig och trofast <iversteprd.st,
for att sona folkets synder> (Jmfr:
Hebr. 2: 17-18; 14: 15-16.)

Sivil de himmelsha ftiretridena
och fullkomligheterna i Kristi
minskliga natur, genom vilka han
kom Gud outsdgligt nira, som de
jordiska brister och svagheter som
han av medlidande ville dela mecl
oss, hava bidragit till att 6ra och
f<irhirliga Fadern (Joh. 8: 49; 1'4:
13) och till att 6terlosa och salig-
gora minniskorna.

I(ristus har nedstigit till oss for
att upphcija oss. Hans fdrnedring
6r vflr upphojelse, hans fattigdom
vflr rikedom, hans sAr v6.r helbreg'
dagorelse, hans d6d viLrt liv.

S. Nordmar^k.

Hilsingl)org 1929. Aktiebolaget Boktryck.
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