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EN KOMPASS FÖR LIVET OCH DÖDEN. 
Av Alban Stoltz. 

Det finns gott om människor, 
som aldrig vilja gå och höra på 
en predikan eller sitta och läsa en 
andaktsbok, än mindre vilja höra 
talas om att ofta bikta sina synder, 
ja, som till och med säga att det 
kvittai: dem lika, om deras hustru 
och barn ha samma tro som de själ
va eller ej. De mena: "Låt mig få 
vara i fred för Er samvetsöm.het 
och allt Ert fromleri! Jag känner 
mig nöjd och belåten och har ingen 
lust att fördystra mitt liv med alle
handa skrupler och mörka grubble
rier. Det gör mig redan illamående, 
om jag bara hör talas om missio
ner, fastepredikningar och broder
skap och dylikt nojs, och hellre ger 
jag ut tolv mark för cigarrer än fem 
pfennig för en kristlig bok." 

Vi vilja nu undersöka, om sådana 
världsvisa också säga så med sunt 
förstånd eller om de icke fastmer 
med all sin kvickhet verka omänsk
ligt fjolliga. Hör då noga på ett 
slag! Föreställ dig, att du inte läng
re kan trivas riktigt i hemlandet, 
varför du utvandrar till Amerilrn. 

Nu har du suttit ett par dagar 
på skeppet, och detta är redan så 
långt ute på havet, att man inte kan 
se något annat än vatten på alla si
dor och himlen över det hela. Skep
pet seglar för förlig vind, friskt och 
fort föres det framåt. Men så får 
kaptenen ett tu tre ett anfall av ga
lenskap, slår sönder kompassen, 

. kastar dess magnetnål i vattnet och 
ropar, att det där skräpet behöver 
man nu inte längre, när skeppet i 
alla fall kommer så bra framåt. 
Kompassen är nämligen en liten 
glastäckt skiva, på vilken . de olika 
väderstrecken äro angivna och mitt 
över densamma går som en visare 
magnetnålen, som av sig själv stän
digt pekar mot norr eller mot pol
stjärnan. På denna skiva måste nu 
sjömännen se varje gång de skola 
räJ,ma ut, i vilken riktning de skola 
styra skeppet, ty annars skulle de 
känna sig ännu villrådigare därute 
på det vida havet än du skulle vara, 
ifall du stod mitt i en tiomilaskog, 
där det varken fanns väg eller stig. 

Men hur skulle det då gå med 
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ett sådant skepp, där kompassen 
är borta och kaptenen en dåre? -
Jo, det skulle fara omkring på ha
vet som en blind, och dess irrfärder 
skulle sedan fortsättas ända tills an
tingen det är slut med både kol och 
proviant eller det stöter på, under
vattensklippor och malströmmar el
ler det kommer fram till helt andra 
trakter, som ligga långt borta från 
bestämmelseorten. Och då det av 
millioner riktningar blott finns en 
enda, som är den rätta, och då det 
bl.ott ä,r kompass·en, som .utvisai 
denna, så är det precis lika osanno
likt, att man på ett sådant fartyg 
kommer fram till sin bestämmelse
ort, som det är att du får elen stora 
vinsten på ett lotteri, där bland mil
lioner nitar blott finnes en lott som 
vinner. 

Alldeles på samma sätt är det 
med människolivet. Här på jorden 
segla vi liksom mitt på vida havet; 
för var dag som går ilar vår levnads 
lilla farkost allt längre framåt. Vem 
skulle inte önska, att han till slut 
fick landa vid en salig hamn? Men 
detta är inte någonting, som liksom 
går av sig själv: det lyckas blott om 
man styr sitt liv i den rätta rikt
ningen. Men om man utan efter-

tanke rusar blint framåt på levna
dens hav - ja, då konuner man 
slutligen fram till en ort, där det 
iir lett att landa. Säger icke Herren: 
''Förtappelsens väg är bred, och 
många äro de, som därpå vandra." 
Men ingen människa kan vai·a 
trygg och säker, att han vid lev
nadsskeppets framkomst (d. v. s. 
när själen vid döden måste fara ut 
ur kroppen) kommer fram till den 
rätta staden, dit han ämnat sig hän, 
ifall han inte har en kompass, som 
han kan rätta livet efter. Men elen 
enda kompass som duger för män
niskolivet är Jcristenclomen. Här 
har jag nu också kallat mina fyra 
kalendrar för en kompass, emedan 
all den undervisning, som är fram
ställd i dem, endast och allenast 
går ut på, att man måste leva som 
en kristen för att kunna dö som en 
kristen. Gud give oss alla detta! 

Alban Is1dor Stoltz, född 1808 i Biihl 
(Baden), clöcl 1883, professor i Freiburg 
Br., räknas som en av det katolska Tysk
lands märkligaste andar under förra år
hundraclet. Framförallt har han skapat 
sig ett namn ,som populät· kristlig för
fattare genom sina "Kalender fur Zeit und 
EWig1lrnit" (Kalenclrar för tid och evig
het); ovanstående stycke står som före�al 
till första bandet av denna kalendersam
ling. 
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BIBEL ELLER LÄROÄMBETE. 

Efter att i vår förra artikel hava 
framställt några förklaringar an
gående både katolikernas och pro
testanternas uppfattning om bi
beln, skola vi nu visa, att den hel. 
skrift förklarad enligt den enskil
des fria tolkning, icke kan vara 
det medel varigenom alla männi
skor enligt Kristi vilja kunna få 
kunskap om hans lära; m. a. o. ge
nom den fria forskningen i den 
hel. skrift kan icke var och en på 
o f e  1 b a r t  s ä k e rt sätt få lnm
skap om Kristi h e 1 a 1 ä r a. 

Vi · säga i första rummet "var 
och en"; ty icke blott den lärde 
utan även den olärde, den obildade 
måste tro och bekänna Kristi hela 
lära. Gud vill aft a 11 a männi
skor · skola bli va saliga. Kristus 
har dött för a l l a  m ä n n i s k o r, 
han har givit sin lära för a 11 a 
m ä 1111 i s  k o r. Den som icke vill 
tro skall gå förlorad. Dessa ord 
hava icke avseende på elen ena el
ler elen andra klassen av männi
skor, utan på a 11 a. Den, som av 
egen förskyllan icke känner och 
bekänner Kristi hela lära skall g-å 
förlorad enligt Kristi eget ofelbara 
ord. 

Vi säga: "på ofelbart säkert 
sätt", ty frågan är icke om jag- för 
min del är nöjd och belåten med 
det, som jag- genom egen forska 
ning- i den hel. skrift har fn;nnit 
som Kristi lära, utan frågan är om 
Kristus är nöjd därmed. Kristus, 
den eviga visheten och sanningen 
måste nödvändigtvis fordra att 
var och en kommer till elen verkli
ga sanningen. Kristus kan omöj
ligt g·illa att olika och varandra 
motsäg-ande bekännelser och upp
fattningar antag-as och hyllas som 
hans lära. Då skulle Kristus gil
la en osanning-, vilket är en omöj
lig-het för den evig·a sanningen. 
Vilken professor, månne skulle 
gilla att hans lärjungar förkun-

V. 

nacle alla möjliga motsägande teo
rier såsom hans läror1 Varje pro
fessor skulle ställa sig i opposi
tion mot ett sådant hanclling-ssätt. 
Ja, ingen människa vill att man 
förvränger och förfalskar hennes 
ord. 

Vi säga slutlig·en "Kristi hela 
lära"; ty frågan är icke om man 
i den hel. skrift kan finna en del 
av Kristi lära, utan om var och en 
genom egen forskning i den hel. 
skrift kan finna Kristi h e 1 a lära. 
Detta måste även vara Kristi vil
ja, han kan icke vara 1iöjcl med 
att den ene håller sig- till en del, 
elen andre till en annan del av 
hans lära. Om vi alltså uppfatta 
den fråga, som sysselsätter oss en
ligt dessa förklaringar, så måste 
vi säga att elen hel. skrift icke för 
var och en kan vara det enda rätte
snöret för tro och seder. Protes
tanter som förklara den hel. skrift 
för elen enda troskällan måste bör
ja med att undantaga de första 
kristna under apostlarnas tid så
som vi redan visade. För dessa 
människor antaga de då icke den 
hel. skrift utan Apostlarnas 
m u 11 t 1 i g a p r e a i k a 11 cl e. 

Rätt märkligt är ett vitt
nesbörd av luteranen Kalmis i 
hans "L u t e r i s c h e D o g- m a
t i k" (II, I, Aufl. Leipzig- 1864). 
"Om den hel. skrifts uteslutande 
auktoritet vet den Gamla kyrkan 
ingenting-; under den apostoliska 
och e f t e r-a p o s t o I i s k a tids
rymden var det det traditionella 
ordet (cl. v. s. traditionen eller arv
läran) som både stiftade o c h b e
v a r a cl e e n i g h e t e n i f ö r
s a m l  i n  g- e n  ... D e n  h e l i g a  
s k r i f t  s a u  k t o r i t  e t g r u n
d a d  e s i g- p å  k y r k a n s  a u k
t o r i t e t; det var kyrkan som 
överlämnade åt en -var den hel. 
skrift s3som hennes heliga bok; 
hennes · tro och liv var den hel. 



skrifts praktiska förklaring·; den 
hel. skrift . såsom rättesnöre för 
tron förutsatte tron på kyrkan." 

Med anledning av dessa ord 
kommer Pater Errman i sin bok: 
"De Paus" 4:de del., s. 217-218 till 
följande resonemang: "I d e n  
g a m l a  k y r k a n  (under apost
lanie och därefter) g r u n d a d e 
s i g cl e n h e 1. s k r i f t s a u k t o
r i t  e t p å  k y r k a n s  a u k t o r i
t e t", i den protestantiska kyrkan, 
som uppkom på 1500-talet, gTun
dar den hel. skrifts auk:toritet sig 
ic k e  på kyrkans auktoritet, alltså 
har den protestantiska kyrkan av
vikit från den gamla kyrkan och 
är således icke den s a n n  a kyr
kan, om åtminstone apostlarnes 
gamla kyrka var den sanna kyr
kan." 

220 

Men hava Kristus ocli apostlar
ne måhända uppskrivit Kristi hela 
lära, så att för de senare genera
tionerna den hel. skrift är tillräck
lig1 Här må det påminnas om, 
att Kristus alls icke har skrivit, 
och blott några apostlar hava skri
vit något litet i anledning av sär
skilda omständigheter. Ingen apo
stel har upptecknat Kristi hela lä
ra. Detta ämnade de icke göra 
och det var ej heller nödvändigt. 
KTistus hade befallt dem att p r e
d i k a hans lära, icke att uppskri
va den. De skrevo sina böcker 
icke i det syftet att de för männi
skorna skulle vara det enda rätte
snöret för deras tro. Detta fra:n
går därav att de skrevo till kTistna 
som redan kände Kristi lära. Des
sa böcker förutsatte kunskap om 
Kristi lära men giva ingen full
ständig kurs i den kristna religi
onen. Och detta är lätt att för
stå. Om vi t. ex. skriva till våra 
vänneT, så tala vi icke om sådana 
sakeT, som de veta och känna lika
väl som vi. Det äT sålunda myc
ket osannolikt att vi skola berätta 
för dem vad Sveriges konung he
ter eller under vilken styrnlse
form landet regeras. Undervis
ningen i religionen gavs muntligt 

och kompletteras genom brev, i 
vilka saker av mindre intresse ofta 
behandlas utförligare än de mest 
viktiga sanningarne. 

För övrigt framgår tydligt av 
den hel. skrift själv, att Kristi 
hela lära däri icke är upptecknad. 
Så läsa vi i den hel. skrift att KTis
tus under tiden mellan sin uppstån
delse och himmelsfärd upprepade 
gånger visade sig föl' sina apostlar 
och "talade med dem om Guds ri
ke" (Apostlagärn. 1: 1 -3). Nu är 
det säkert av den allrastörsta vikt, 
att få veta vad Kristus sade dem 
om hans rike. :J\1;en därom finna 
vi blott litet i den h. skrift endast 
ett par uppenbarelser äro uppteck
nade. Säkert är emellertid att 
apostlarne hava predikat det samt 
gjort allt vad Kristus under denna 
tid har sagt och befallt dem. 

Den hel. Paulus åberopar sig 
icke blott IJå det skrivna oTdet 
utan även på den muntliga under
visningen, "Stån därför fast brö
der", så skriver han till Tessalo
nikerna, "och hållen Eder vid det, 
som blivit eder överlämnat vaTe 
sig g e n o 111 o r cl e 11 e r g e n o m 
b r e v  f r å n  o s s". Stundom ta
lar han icke om det skrivna, utan 
endast om det talade ordet; så 
skriver han till Timoteus: "Vad du 
har hört av mig genom många 
vittnen, det anförtro åt pålitliga 
män, vilka äro dugliga att lära 
även andra". Lägg här märke till 
att "de andra" icke skola lära sig 
trons sanningar genom forskande 
i den hel. skrift, utan de skola 1 ä
r a s  av "pålitliga män". I sitt för
sta brev till Korintierna säger Pan
lus, sedan han givit dem några 
föreskrifter angående anamman
det av Kristi lekamen och blod: 
"Om det övriga skall jag förordna 
när jag kommer". (1 Kor. 11, 34, 
jämf. II Joh. 12.) Utom. det han 
hade skrivit fanns det således sa
ker, som de ytterHgare oorcle veta, 
men som han muntligen meddelat 
dem och vilka därför icke finnas 
omnämnda i elen hel. skrift. Den 



hel. Augustinus anmärker här: 
"Det som aposteln då lovade, hade 
avseende på de ceremonier som 
måste iakttagas vid sakramentets 
anammande; utan elen hel. skrift 
hava vi av Kyrkan lärt oss detta". 
Den hel. Johannes säger vid sitt 
evangeliums slut uttryckligen att 
han omöjligen har kunnat upp
teckna allt vad Jesus har gjort och 
sagt: "Men mycket annat är som 
Jesus gjorde och om detta vart 
och ett för sig skulle uppskrivas 
tror jag, att icke eil gång hela 
världen kunde rymma de böcker 
som då skulle skrivas" (J oh. 21: 

· 25, jämf. 20: 30). Detsamma fram
gt'\r av de äldsta kyrkofäderna 
som voro apostlarnes lärjungar. I 
sin strid mot irrlärarna åberopa 
de sig icke blott på den h. skrift 
utan framför allt på traditionen 
eller arvläran. Härmed är, me
na vi, tillräckligt bevisat att Kri
sti h e 1 a 1 ä r a  icke står att finna 
i den h. skrift och at{ den hel. 
skrift därför icke är tillräcklig för 
att ge en fullständig kunskap om· 
Kristi lära. , Därtill är a r v 1 ä
r a n, cl. v. s. den lära som apostlar
ne hava predikat men icke upp
tecknat, o u m b ä r  1 i g. 

Beaktansvärt är också att an
norlunda troende, vilka endast an
taga och erkänna elen hel. skrift 
som Guds ord, i många fall ome
delbart hålla sig till a1·vläran. Så 
t. ex.: varför man firar Söndagen, 
står icke med ett enda ord om
n�imnt i den hel. skrift. Där står att 
man skall hålla sabbaten. Det är 
endast arvläran som lär oss detta. 
Varför cl ö p a s ä v e 11 s p ä cl a 
b a r n. Den hel. skrift föreskriver 
att man f.örst skall läras och sedan 
döpas: gån ut i hela världen, l ä
r en alla folk och cl ö p e n dem". 
Men späda barn kunna icke läras. 
"Den som t r o r och b 1 i v e r  
d ö p t  skall varcla salig". Späda 
1Jarn kunna icke t r o. Det är 
åter arvläran som säger oss Guds 
vilja. Genom henne vet Kyrkan 
att Kristus velat barndo11et.. Si\ 

2:?1 

finnas många andra fall i vilka de 
som teoretiskt förkasta arvläran 
praktiskt hålla sig till densamma. 
Arvläran och den heL skrift för
hålla sig till varandra som den 
undre och övre våningen, den hel. 
skrift är den övre. Katolikerna 
bebo båda våningarna, under det 
att annorlunda troende vilja bebo 
endast den övre våningen cl. v. s. 
den hel. skrift och förinta cle.n ned
re, det är arvläran, men då kom
mer den övre att hänga i luften. 
Utv.n bildsvråk betyder detta, att 
rlen hel. skrift utan arvläran för
lorar r-iU viirdc. 

Det är vidare icke blott den hel. 
skrift själv utan även det sunda 
förnuftet som förbjuder oss att ta
ga bibeln som enda rättesnöre för 
vår tro. Ty det sunda förnuftet 
fordrar att man, innan man ::in
tager de skrifter, vilka tillsam
mans kallas Bibeln, som Guds ord, 
först äger visshet om, att al la 
dessa skrifter och cl e s s a a 11 e
n a, äro skrivna u n cl e r cl e n h e 1. 
A n d e s  i n g i v e l s e. Nåväl, 
denna absolut nödvändiga visshet 
och säkerhet kunna vi icke inhäm
ta av den hel. skrift. Denna säger 
ingenstädes vilk'a böcker som äro 
inspirerade. Här är det endast en 
ofelbar myndighet, som kan giva 
visshet. Lämnar man läroämbe
tets myndighet så uppstår ovisshet 
och mänskligt godtycke. Det är 
clärför också endast på Kyrkans 
myndighet som annorlunda troen
cle 1iava l,ibehållit bibeln, emedan 
det är Kyrkan som har mottagit 
dessa böcker från apostlarna och 
hon ensam, som med ofelbar viss
het kan avgöra vilka böcker äro 

· skrivna under elen hel. Andes in
givelse, och således innehålla Guds 
ord. 

Utan en ofelbar myndighet kan 
man således icke veta vilka böc
ker, som tillhöra den hel. skrift 
och utan en sådan kan man ej 
heller vara viss om översättnin
gens riktighet. För att avgöra om 
en översättning av den hel. skrift 
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är riktig, cl. v. s. att elen noggrant 
återgiver elen i+rsprungliga tex
tens sanna mening, därtill behöves 
en stor lärdom och emedan de fle
sta kristna icke äga en sådan lär
dom är det omöjligt för dem att . 
avgöra, om deras bibel är riktigt 
översatt eller ej . Men kan jag· nu 
gå och taga en bok som närmaste 
rättesnöre för min tro, utan att jag 
ens har visshet om att översätt
rlingen är riktig1 Ock om i själva 
verket väsentliga förfalskningar 
hava insmugit sig, så betraktas 
dessa av elen olärde som Guds ord. 
Icke nog härmed. Utan ofelbar 
myndighet kunna vi ej heller er
hålla visshet om den hel. skrifts 
sanna mening och betydelse. Det 
är en allvarlig sak, som det här 
gäller, ty det är icke tillräckligt 
att vi m e n  a oss äga sanningen, 
utan vi måste hava v i s  s h e t, 
ofelbar visshet. Icke elen f ö r m e
n a d e, utan elen ä kt a  s a n n i n
g e n är här nödvändig. Kristus, 
elen eviga sanningen, måste ovill
korligE:n fordra att alla människor 
och var och en enskild känner elen 
hel. skrifts sanna betydelse. Om 
Kristus säger : "Detta är min leka
men", då kan det icke vara honom 
likgiltigt huru vi förstå dessa ord. 
Dessa fyra enkla ord tyckas visser
ligen icke vara svåra att förstå 
och ändå förvridas de till den grad, 
att deras betydelse till sist bliver : 
"Detta är icke min lekamen." Ja, 
om dessa de allra enklaste och tyd
ligaste ord gå de olika förklaring
arne upp till icke mindre än två 
hundra. Om sådant sker med up
penbart tydliga texter vad skall ic
ke då ske med svårare ställen. Och 
att den hel . skrift icke är så lätt 

· att förstå som det ofta påstås 
framgår av själva den hel. Petri 
ord. Om elen hel. Pauli brev skri-

ver han, att "däri åtskilligt är 
svårt att förstå, som de okunniga 
och obefästade i likhet med de öv
riga skrifterna förvrida till sin 
förtappelse". (II Petr. 3 :  15-16.) 

Till sist finns det fakta, som 
ligga i öppen dag för oss alla. Be
trakta de olika bekännelser som 
alla åberopa sig på samma hel. 
skrift. Vad som är ja  för elen ena 
är nej för elen andra, så att det 
finns nästan lika många olika för
klaringar av den hel. skrift som 
det finnes människor som läsa den. 
En sådan ändlös splittring kan 
omöjligt vara enligt Kristi vilja. 
Kristus som bad för sina lärjun- · 
gar : "att de må bli ett, o, Fader, 
såsom Jag och LDu äro ett", måste 
ovillkorligen fordra att vi äga e u 
och s a m m a tro, 

Men huru då åstadkomma enhet 
i denna förvirring·� Det finnes 
blott ett medel, och det är det som 
Kristus i sin oändliga vishet och 
barmhärtighet har givit sin Kyrka, 
nämligen en m y u cl i g· h e t, ett 
o f e 1 b a r t  läroämbete. Det är 
den enda lösningen : tillbaka till 
elen myndighet Kristus gav sina 
apostlar och hos vilka han skulle 
stanna intill världens slut. Ty det 
är endast genom det ofelbara läro
ämbetet vi ha va visshet om Kristi 
lära. 

Mycket kunde ännu sägas om 
detta ämne, men det anförda må 
vara tillräckligt att övertyga den 
ärade läsaren om, att elen hel. 
skrift icke kan vara elen enda käl
lan till vår tro, utan att vi nöd
vändigtvis äro i behov av en myn
dighet, som med gudomlig aukto
ritet lär oss Kristi evangelium. 
Denna myndighet har Kristus i 
själva verket givit oss, såsom vi 
skola visa i vår följande artikel. 

G. M. K u i p e r s. 
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DEN TYSKA PROTESTANTISMENS 
FRAMTIDS UTSIKTER. 

för Credo av Pa ter Hartmann Grisar S. ]. 

Inom den tyska protestantismens 
ledande kretsar härskar icke mer 
än en mening om det nuvarande lä
get och den är, att deras kyrkosam
fund för närvarande råkat in i en 
så stor och farlig kris, att det ända 
sedan sin uppkomst aldrig har ge
nomgått någon liknande. 

Då de hittillsvarande statskyr
korna genom revolutionen och den 
nya författningen hava upphöi·t att 
finnas till som sådana, så måste 
protestantismen nu söka sig en ny 
existensform. Furstemaktens armar 
hålla den ej längre uppe. Det 
skydd, som de protestantiska lands
herrarna trots all den inre enighe
ten i deras kyrkor dock alltjämt ha 
erbjudit den "evangeliska" läran, 
pastorernas och de högre kyrkliga 
myndigheternas anseende, har gi
vit vika för den anstormande nya 
tidens hammarslag. Många jubla 
nu över den nyvunna friheten från 
ett kvävande statstvång, vilken kyr
korna nu äntligen genom den stora 
omvälvningen ha tillförsäkrat sig. 
l\Ien de flesta, framförallt de som 
blicka djupare rysa vid tanken på 
elen kyrkliga framtidens lurande 
faror. Skall det väl lyckas att vid 
det brådskande uppbyggnaclsarbe
tet inom den korta frist som läm
nats ställa de skilda tyska lands
kyrkorna på en säker grundval? 

Och detta är ej elen enda fråga, 
som plågar sinnena. Man vet mer 
än väl, att vi nu leva i en tid, som 
fordrar det yttersta av kyrkorna. De 
skola ju bilda en damm mot den 
svallvåg av otro och sedeslöshet, 
som nu växer allt högre och högre. 
De skola vid Tysklands andliga re
generation lösa en upgift, som av 
den kyrklige arbetaren kräver en ri
kedom på översinnliga gåvor och 
heroiska krafter. Skall man visa sig 
mäktig att uppfylla detta nutidslä
gets ofrånkomliga bud? 

Därför skulle framför allt ett 
klart begrepp om vad Kyrkan är 
och skall vara ett nödvändigt vill
kor. Men ett dylikt begrepp har 
varken Luther med sitt vacklande 
mellan synlig och osynlig kyrka 
lämnat efter sig, ej heller har pro
testantismen efter hans · död lyckats 
finna något sådant. Och aldrig har 
väl bland hans teologer rått en häf
tigare strid om kyrkans väsen och 
egenskaper än just i vår tid. · Man 
söker ett organ för kyrklig makt 
och myndighet, när nu staten har 
dragit sig undan, och man finner 
det ingenstädes. De flesta röster 
hänvisa till de olika landskyrkor
nas generalsynocl � detta i bäst.a 
överensstämmelse med den demo
kratiska tidsandan. Men när man 
så frågar, hur denna synod skall 
sammansättas och hur elen skall 
kunna bliva en representation för 
de troendes allmänna prästadöme, 
som man ännu håller fast vid, el
ler hur den skall få auktoritet över 
de enskilda församlingsmedlem
marna, då svarar ett virrvarr av 
skilda stämmor. Vilken kontrast till 
vår katolska Kyrka med hennes lä
ra om den av Kristus insatta, fast 
sammanfogade hierarkien med 
apostlafursten Petri efterträdare 
som högste ledare ! 

Hela elen tyska protestantismen 
är enig om, att det icke får finnas 
någon makt i kyrkan, som uppstäl
ler bindande lärosatser, ej heller vill 
elen tillerkänna någon generalsynod 
en dylik befogenhet. Sålunda må
ste det då förbliva vid den sönder
splittring i religiös åskådning, som 
allt hitintills har härskat. U niversi
tc tskatedrarnas liberala teologi, som 
trängt så djupt in i predikantvärl
den kommer ingalunda att undan
trängas vid elen nu pågående kyrk
liga ombyggningen, snarare torde 
den bliva inflytelserikare än någon-



sin förr.Den l illa skaran av konser
vativa ledare och . det änuu någor
lunda Luthertrogna kyrkofolket 
kommer svårligen att finna tillräck
ligt skydd mot densamma genom 
aldrig så vidhjärtade författnings
bestämmelser. 

Vad som utom enhet i läran re
dan under föregående perioder 
städse fattades den tyska protestan
tismen var bland annat såväl för
samlingarnas som församlingsmed
lemmarnas inbördes .wmmcmhåll
ning. Deras kyrka, den andliga 
kropp, som sammanhölls av bröd
rakärleken, var ett fantom. Där
för började man också vid ombygg
nadsarbetet mer och mer att bortse 
från elen ännu av Luther så kraf
tigt betonade inre samma1islutnin
gen av församlingarna ; man fick 
noJa sig med en rent yttre organi
sation. Bara ingen''Pastorenkirche" 
mer! Så lyder det allmänna ropet 
och detta genljuder också i den s .  k.  
f örsamlingsrörelsen, som under 
ledning av professor Schian i Gies
sen vill åstadkomma en starkare en
het inom församlingarna och dröm
mer om en framtida "församlings
kyrka". 

Förut var det inte mycket tal om 
något församlingsliv, men därför 
försvann också allt inflytande på 
folket särskilt på de bildade klasser
na och städernas invånare. "Vår 
kyrka", så skriver elen senaste pro
testantiska "Kirchliches J ahrlmch" 
( 1920 ) ,  ' 'har i fruktansvärd grad 
blivit främmande för massorna." 
Gudshusen, som under kriget åter 
b!ivit något flitigare besökta, stå 
åter gapande tomma. Både arbe
tare och borgare äro leda på cle 
fadda predikningarna utan dogma
tisk kärna, som endast gå ut på re
ligiösa känslor eller estetisk kul
tur. Nattvardsfrekvensen har en
ligt kyrkostyrelsernas enstämmiga 
uttalande sjunkit ned till fryspunk
ten. Den kalla liturgin kan icke 
värma någons hjärta. Genom de 
döda kyrkomurarna tränger ingen 
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hänförelsens eld ut i det offentliga 
livet. 

Å andra sidan finnas ännu särskilt 
på landsbygden vidsträckta områ
den, där den kristna tron antingen i 
gammalluthersk mening eller av re
formert präg·el eller i den evange
liska unionens stil har slagit djupa 
rötter. I många protestanters hjär
tan också bland de bildade, 
som söka Gud - framkallar också 
Guds nåd på den ännu alltjämt an
tagna uppenbarelsens mark frukter, 
som äro värda alH erkännande. 
Det vore en orättvisa att misskänna 
detta och utan förbehåll fördöma 
hela elen tyska protestantismens 
praxis. Man må väl märka, att elen 
här givna kritiken riktar sig mot 
själva dess gnmclstiimning och de 
iögonenfallande missförhållanden , 
som ha vuxit fram ur dess bristfäl
liga organisation. 

Dessa organisatoriska fel liksom 
försvinnandet av inre inflytande vi
sa sig vida omkring i bortsmulan
clet av stora massor kyrkofolk från 
varje t. o. m. en blott yttre förbin
delse med elen protestantiska kyr
kan. Det är den nya rörelsen för ut
trädcmcle ur kyrkorna, vilken sär
skilt tagit fart bland storstads
befolkningen som v1 här åsyf
ta. Redan före världskriget ha
de denna rörelse antagit oro
ande dimensioner. År 1 9 16 skrev 
sålunda den nu avlidne gammal
lutherske ordföranden i Miinchens 
"Oberkonsistoriun1", von Bezzel, 
skrämd av tanken på elen ständigt 
växande faran : " Iviassavfallets 
ström kommer att brusa fram över 
kyrkan, de otacksamma att lämna 
henne i .  skaror . . . De olika för
samlingarna kunna aldrig fä en ef
fektiv vård, ty det fattas herdar el
ler bibelenlig tjänst ; de kyrkliga 
myndigheterna komma då att stå 
råd- och maktlösa" (Neue kirch
liche Zeitschrift 1916  S. 20 ) .  I 
Berlin förekommo enligt den ovan
nämnda "Kirchliches J ahrbuch" 
under de första nio månaderna av 
året 1919  icke mindre iin 29,988 of-



ficiellt bekräftade utträdanden ur 
elen protestantiska kyrkan, i Ham
lmrg antecknades under ett halvår 
4 , 164. Om man får tro vår ' 'Jahr
buch" har denna rörelse "av allt att 
döma ännu icke på länge nått sin 
kulmen", elen kommer längre fram 
"att ställa de föregående rörelserna 
av liknande slag djupt i skuggan'' .  

Det är här nästan uteslutande frå
ga om avfall till ren religionslöshet . 
även aY personer som tillhöra de 
högre samhällsklasserna. Denna 
rörelse är ett tecken, som tydligen 
visar, hur starkt materialismen har 
gripit omkring sig bland folket. Och 
i kapp med otron frodas en nästan 
otroligt fräck osedlighet och förne
kelsen av all auktoritet följer helt 
naturligt i dennas spår. Det pla
nerade återuppbygganclet av den 
protestantiska kyrkan har ingen fi
ende, son1 kan vara värre än 1nas
sornas sedliga slöhet. Dessa se i 
kyrkan blott statens gamla tjäna
rinna, som de måste underhålla med 
sina sparpengar och som därtill står 
i vägen för hela deras jordbundna 
livsuppfattning. 

Vi vilja nu skärskåda de förslag 
som framkommit för elen nya kyr
kobildningen. Nästan alla ha de sin 
spets i ropet på "bekännelselösa 
folkkyrkor" . Om Luther och hans 
lära hör man numera knappt ens 
talas. De flesta anhängarna har elen 
av vänstern föreslagna trosformeln 
samlat : "Kristus är Herren." Den 
anses tillräcklig för att göra kyrko
folket till ett kristenfolk. Om Kristi 
gucldom råder den djupaste tystnad. 
Man vill ju intet hellre än att före
na alla - de må hava aldrig så av
vikande uppfattning - i "folk.kyr
kan". Sedan skall, som det uttala
des på elen stora kyrk.dagen i Dres
den år 1919 ,  folk.kyrkan i varje 
tyskt land förena sig med de övriga 
tyska kyrkorna till en enhet, som 
representerar hela elen tyska pro
testantismen liln�äl med hänsyn ta
gen till varje landskyrkas säregen
heter i lära och kult. En gemensam 
rikskgrka i egentlig nwning synes 

225 

hittills ha ansetts mindre önskvärd. 
Detta hindrar ej, att elen kan bli till 
verklighet i framtiden, särskilt som 
den på grund av dessa kyrkofor
mers underbara elasticitet icke skul
le bli något annat än ett tomt namn. 

Mot alla dessa högtflygande pla
ner protestera de ganska fåtaliga 
strängt lutherska församlingarna 
utan resultat. I spetsen för dem stå 
' 'Die evangelich-lutherische Konfe
re11z' '  och "Der Lutherische 
Buncl". ·Men de ha ej den ringaste 
utsikt att göra sig gällande, särskilt 
sedan "Der Evangelische Bund" 
både genom sin ledning i Berlin och 
sin tidskrift "Die Volkskirche'' har 
förklarat sig för den ovan beskriv
na liberala planen. På sin höjd kun
na de, ifall de vilja hålla stånd som 
''positiva", längre fram bilda en 
sekt, som delvis hemfaller åt pie
tismen. 

Men skall väl elen stora folk.kyr
kan utan bekännelse kunna 
undgå det ödet att falla sönder i en 
mängd sekter. Det är knappast tro
ligt, särskilt om man tager de vä
gar i betraktande, som inom de re
dan påbörjade enskilda kyrkliga ny
hyggena rentav ha öppnats för en 
framtida sektbildning. 

Bayern har redan på generalsy
noden i Ansbach i augusti 1 920 valt 
sin nya kyrkoordning, om denna 
också ej är definitivt avslutad. Den
na har ännu en viss positiv anstryk
ning. En ur val framgången pre
sident skall regera kyrkan i general
synodens namn och i förening med 
denna, som är sammansatt av flera 
lekmän än präster. Bibeln skall be
traktas som religionens grundval 
och vid sidan av denna också den 
protestantiska traditionen. Men de 
olika "riktningarna" inom elen 
evangeliska tron skola nu som förr 
tolereras. Friheten att utlägga bibel
ordet och att förklara de reforma
toriska bekännelseskrifterna får ic
ke inskränkas. Hittills har man 
också undvikit att tala om elen 
apostoliska trosbekännelsen i den
na  nya kyrkoförfattning. 



I Baden har det kyrkliga nybyg
get ännu fortare kommit under tak. 
Också där undviker den nya för
fattningen att göra ett alltför radi
kalt intryck. Varken i Baden ·eller 
i Wiirtemberg trängde demokratin 
vid valen och i den nya kyrkliga 
lagstiftningen så kraftigt igenom, 
som man hade väntat. Likväl har 
tack vare del liberala partiet till
räcldigt med krut upphopats i den 
11ya byggnaden för att man snart 
skall kunna vänta explosioner. De 
blc\ensiska paragraferna 57 ,  58 och 
59 JJ1inl också efterapade av andra 
landskyrkur. Enligt dessa kan på 
begäran av i'iO röstberättigade av en 
församling, v1llrn icke äro tillfreds 
mul sin kyrkoherdes förkunnnelse, 
en annan andlig tillsättas som pre
dikant, sakramentsförvaltare och 
själasörjare för minoriteten. Till 
och med en främmande andlig, som 
icke ens tillhör landskyrkan kan 
under dessa omständigheter få till
låtelse av de kyrkliga myndigheter
na att vid sidan om kyrkoherden 
förvalta det andliga ämbetet. Där
med är sockenbandet fullständigt 
upplöst. Den ovan citerade "J ahr
lmch'' (S .  394 ) kallar dessa para
grafer "bestämmelser som nästan 
helt spränga sönder församlingsen
heten'', som "i upprörda tider lätt 
kunna slita menigheten alldeles sön
der". I själva verket öppna de dör
ren till sektväsendet på vid gavel. 
Men egentligen äro de endast en 
praktisk utformning av satser, som 
själve Luther har uttalat särskilt 
under sin tidigare period. 

I Prellssen har man ännu ej bör
jat taga itu med nybyggnadsarbe
tet. Ända hittills hava tre minist
rar innehaft den högsta kyrkliga 
myndigheten, som fordom tillerkän
des monarken, sedan parlamentet 
1 ill största förargelse för den gamla 
kyrkliga · byråkratien har överläm
nat densamma åt dem. Men s·enast 
i november detta år komma genom 
urval ( ! ) representanter för försam
lingsorganisationerna överallt att 
väljas och ur deras krets skall sedan 

226 

genom val inom tre månader den 
lagstiftande församling framgå, som 
bestämmer den nya kyrköförfattnin
gen. De tre hatade ministrarna för
lora äntligen sin makt, när denna 
församling har öppnats. Dessa be
stämmelser för Preussen blevo på 
förslag av landets Oberkirchenrat 
elen 8 juli 1921 definitivt antagna 
av den preussiska Landesversmnm-

. lung. (Texten finnes i tidskriften 
"Die Reformation" 15 augusti 
192 1 . )  Anm. medföljande blad . 

Alltså1 är det från den rent världs
liga makten, som nyordningen i 
Preussen egentligen utgår. För den
na statens inblandning i kyrkans af
färer arbetade ett stort protestan
tiskt parti under den demokratiskt 
sinnade professor Rade i Marburg. 
Ett annat parti önskade och önskar 
med utgivaren av tidskriften ''Die 
Reformation" ,  den berlinske kyrko
herden Philipps, mera självständig
het för kyrkan. Det klagar över att 
ovannämnda bestämmelser, särskilt 
den ödesdigra anordningen med 
"urval" kommit till stånd under den 
världsliga maktens tryck. Det fruk
tar, att staten icke kommer att full
göra den i författningen utlovade be
talningen av sina lagenliga hittills
varande penningbidrag till elen pro
testantiska kyrkan med kapitalet 
utan med årliga räntor till kyrko
herdarnas stora nackdel ; på så sätt 
skall den kunna tvinga kyrkan att 
alltjämt vara underdånig och efter
given. De utomordentliga lönetill
läggen, som man hittills vant sig vid 
att få, skulle dessutom på grund a\1 

penningnöden helt och hå1let bort
falla. 

Å andra sidan är man också ängs
lig för, att de radikala elementen i 
stora skaror kunde tränga in både 
i elektorsgrupperna och i den konsti
tuerande generalsynoden, då "urva
len" lämna dem en öppen dörr till 
båda. Hur det än må förhålla sig 
därmed - då ovan skisserade pro
gram skall börja utföras i prakti
ken, fruktar man i Preussen en väl
dig storm. 



Och när så hela programmet har 
förverkligats? Ja, enstaka luther
vänliga optimister vänta och hop
pas, att den Helige Ande ännu allt
jämt skall sväva över det sålunda 
uppkonstruerade nybygget. Men sna
rare har man väl anledning att in
vänta tvedräktens ande som stän
dig gäst i den bekännelselösa folk
kyrkan. Om redan den förutvaran
de statliga kyrkostyrelsen blott med 
svårighet förmådde hindra en 
sprängning av de heterogena ele
menten, vad skall väl då ske, när 
kyrkan på allvar har skilts från 
staten? Om redan "pastorernas 
gamla kyrka'' hade den största mö
da att hålla sig uppe, vad skall väl 
följden bliva, om nu en fri folk
kyrka förklarar denna krig? Tysk
land kommer då att uppleva å ena 
sidan framträdandet av det broki
gaste sektväsende å andra sidan ·en 
fruktansvärd stegring av den kyrk
liga likgiltigheten. 

Trots detta tro vi dock ej, att den 
nya officiella kyrka, som på detta 
sätt har bildats, så snart kommer 
att helt falla sönder. Alltför djupt 
har i tyska folkets hjärtan under 
forna trostider behovet av kyrklig
het blivit inpräglat; alltför stark är 
också, särskilt på landet, den ned
ärvda sedvanans makt. Likväl kun
de ett ord av von Bezzel, den förre 
lutherske konsistorialpresidenten i 
Miinchen i mer än en mening till
lämpas icke blott på den lutherska 
menigheten utan också på den pla
nerade officiella folkkyrkan. "Lik
'som en förstening", så skrev denne, 
"skall, så fruktar man, kyrkan 
snart försvinna under Roms, sek
ternas och kalvinismens livfulla och 
levnadsfriska formationer" (Neue 
kirchliche Zeitschrift 1916  S. 14) . 
Men försteningar försvinna icke så 
fort. De hålla sig kvar, ja, de för
foga till och med över en säregen 
motståndskraft. Helt säkert komma 
också i lutherdomens och överhu
vud protestantismens framtid mån
ga människor att med segerrik över
tygelse gå tillbaka till den· katolska 
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Kyrkans modersfamn och ännu 

flera skola helt säkert falla ned i 
tvivlets och den materialistiska 
otrons avgrunder. Men protestan
tismen själv kommer likväl med 
största sannolikhet att leva kvar 
i oöverskådliga tidei· ; Ja, vi kunna 
gå ännu längre. I försteningarnas 
närhet sorla ofta bland markens 
gräs befruktande källor och ljuvliga 
blomster växa upp kring dessa. Så
lunda kan också Andens underbara 
kraft bredvid en slapp och bortdöen
de kyrklig organisation i ärligt tän
kande människors hjärtan skapa 
boningar för nåden och dess över
naturliga frukter, som fastän de be
finna sig i omedveten villfarelse, lik
väl söka efterlikna den enda sanna 
Kyrkan. Särskilt tänka vi härvid 
på landsbygdens folk, som engång 
utan egen skuld rycktes bort från 
katolicismen. Men också bland stä
dernas protestanter ha rörelser 
framgått, som båda gott för fram
tiden. 

Den s. k. Högkyrkliga Förenin
gen, som består av både kyrkoher
.dar och lekmän, vilka äro missnöj
da med sin nuvarande kyrkliga om
givning, är visserligen ännu ganska 
liten och möter det häftigaste mot
stånd i det egna lägret. Den har 
börjat införa åtskilliga katolska 
bruk liksom den engelska ritualis
men. Flera av dess ledare, exempel
vis den litterärt ivrigt verksamme 
kyrkoherden Albani, ha övergått till 
den katolska ·  Kyrkan. Den kan i 
sina kretsar göra mycket gott, skju
t� en regel för otron, stärka kyrk
lig tukt och goda seder, och hjäl
pa till att småningom mildra de 
gängse fördomarna mot Rom. 

Dessa fördomars berg är likväl 
alltför väldigt och det vilar alltsedan 
Luthers vanställande arbete alltför 
tungt på sinnena, för att man skulle 
kunna hoppas på en snabb allmän 
befrielse från deras förtrollning. 
Bön och fortsatt upplysning från 
vår sida kunna bäst påskynda 
denna. 



Fö,r Credos läsekrets har clet säkert va
ri L en högst angenäm överraskning att som 
medarbetare i vilr tidskrift under 1921, 
V,1ormsjulJileets år, se vår Kyrkas störste 
nu levande Lutherkännare professor H. 
G1'isar, en av den katolska s-amticlens mest 
lysancle namn på kyrkohistoriens områcle .. 
Det behöv•eT väl inte sägas att vår tack
saml10t måste vara stor för tlct välvillig'.! 
intresse, som den frejclade Jorska,t·en här
igenom .har visat för vårt arbete. I cle�l a  
sammanhang kunde lämpl igen påpekas, att 
Pater Grisar just nu har utgivit första 
häftet  av sina "Lutherstudicn" (Aktuella 
tillägg till hans ,stora arbete om LnU1er 
i tre bancl) uncler rubriken ' 'Luther zu 
\Vcorms uncl cl i e  j iingsten drei Jahrhunclert
festo der Reformation" (Luther i \Vorms 
och cle s ista tre lnmrlraårsfesterna av re-
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formationen) .  I cletta häfte finnes vi cl 
lrntraktandet av jub ileumsfesterna ett pro
testantismem, självporträtt i samma �t i l  
som ovanstående uppsats har tecknat. Det 
sista kapitlet bär överskrif ten : "Reform·t
tionens hundraårsjub ileer en utställning, 
som illustrerar dess avfall från Lutl1er." 
Boken är utgiven på Henlers Förlag i 
Freilrnrg Br. 

Anm. Efter en för de konservativa p t·o
testanlerna i cirn så ogynnsam u tgång n7 
de anticiperade valen öppnades elen lag
stiftande församlingen i september dett:i 
år provis.oriskt i B erlin, men blev eft,,r 
insättanclet av en lrnmmission omecleliJal't 
åter aj 01frneracl. 

Senare meddelande (av elen 28 septem
b er)  från artikelförf. 

NÅGRA ORD OM DET KATOLSKA 
BERLIN. 

Av Pater Franz Rauterkus, 

Kanhända den välvillige läsaren 
vid åsynen av ovanståeride rubrik 
full av förvåning stirrar framför 
sig och tänker: 

katoli,cismei1 'i Berlin har lyckats 
kämpa sig fram till en alltigenom 
aktad position, som till på köpet fö

refaller bliva star
kare för var 
dag, som går. 
i<'örr i tiden var 
det annorlunda. 
Ända fram till 
år 1851  fanns 
det 1 hela Ber
lin för stadens 
dåvarande 17 ,.500 
katoliker blott en 
enda kyrka: Sankt 

H eduigskyrkcm. 

"DetkatolskaBer-
1in? Finns det 
verkligen något så
dant? Jag hade all
tid trott attBerlin 
var en protestan
tismens fasta 
borg." Ja, det må 
klinga hur para
doxalt som helst, '  
men Berlin är i al
la fall med sina 
över 450,000 kato
liker på sätt och 
vis Tysklands stör
sta lwtolslw stad 
cl . v. s. ingen an
nan tysk stad har 
ett så stort an
tal katolska invå
nare som Berlin. 
Alltså får det väl Kardinal Bertram. 

Men efter fransk
tyska kriget år ' 
1870-187 1 börja
de för Berlin , som 
blivit huvudsta
den för det nya 
tyska riket, en pe
riod av den kraf- · 
tigaste utveckling 
både på det politi
ska och det eko-anses löna mödan 

att berätta litet om det katolska li
vet i Berlin för Credos undrande 
läsekrets. 

Numera kan man lugnt säga, att 

nomiska området. Den katolska 
framryckningen i Preussens 15�mla 
metropol begynte likväl pa allvar 
först mot slutet av 1880-talet men 



endast för att därefter verka så 
mycket mera imponerande. Med 
frikostig hjälp från katoliker både i 
in- och utlandet uppfördes nu i 
rask följd elen eirn kyrkan efter den 
andra i rikshuvuclstaden. För när
varande räknar Berlin nära 40 ka
tolska församlingar med lika mån
ga alltigenom stora och ståtliga 
kyrkor och dessutom finnas en stor 
mängd kapell. Kyrkornas antal 
skulle varit betydligt större, om ic
ke hela byggnadsverksamheten på 
grund av världskriget under flera 
år hade måst inställas . 

Steg för steg med denna utveck
ling och det stän
digt växande kyrk
liga arbetet måste 
man naturligtvis 
också sörja för att 
få alltflera präs
ter. Både den nu 
avlidne kardinal 
Kopp och hans nu
varande efterföl
jare kardinal Bcri
l'Clm ha oförtrutet 
arbetat på att få 
detta städse väx
ande behov till
fredsställt. Med 
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stånden och grupperna inom för0 

samlingarna, man har sålunda sär� 
skilda föreningar för vuxna niän, 
andra för gifta kvinnor och möd
rar, kongregationer för ynglingar 
och unga flickor o. s. v. Man skall 
inte tro, att dessa blott äro fromma 
böneföreningar, nej, den livligaste 
verksamhet råder inom de olika 
organisationerna. Dessa äro i regel 
indelade i mindre sektioner, av vil
ka var och en alltefter behov 
utövar sin särskilda verksam
het, . dock så att föreningens 
fasta sammanhållning icke på 
något sätt äventyras. Alla mecl-

lennnarna av des-
sa organisationer 
gå minst en gång 
i månaden till den 
11:e liga kommuni'
onen. Det är en 
riktig fröjd att se, 
i vilka stora ska
ror de troende gå 
fram till Herrens 
bord. I en relativt 
liten församling 
har nattvarclsgån
garna sålunda på 
några få år stigit 
från 7 ,000 till 
44,000. sekularprästerna 

samarbeta ivrigt 
och framgångs
rikt ordenspräs
ter : dominikaner, 
jesuiter, salvatori
aner, på allra si
sta tiden också 
fransiskaner. De 
synnerligen tal

Nuntius Pacelli. 

Det är ju  själv
klart att ock
så åtskilliga dåli
ga element fin
nas bland Ber
lins katoliker, 
men på det he
la taget kan man 
lugnt säga att det 

rikt representerade kvinnliga ord
narna ägna sig nied iver och hängi
venhet åt högre undervisning, sjuk
vård och olika slags välgörenhet. 

Men det är ett medel, som sär
skilt ligger för den tyska folkkarak
tären, som Kyrkan i Berlin har ställt 
i sin tjänst: organisationen. Före
ningslivet är utomordentligt rikt 
förgrenat. De sista åren har man 
mer och mer börjat praktisera elen 
metoden att organisera de olika 

religiösa livet är blomstrande i de
ras församlingar. Sålunda har vår 
Kyrka i elen tyska rikshuvuclstaden 
försäkrat sig om en stark ställning 
och det gäller ingalunda numera 
som något mindervärdigt att vara 
katolik i det stolta Berlin. Tvärt
om uppväcker nu mer än någonsin 
dryftandet av frågor, som beröra 
den katolska världsåskådningen, 
livligt intresse till och med i kret
sar, som eljest stå os.<; mest fjärran. 



När så mycket störtat samman, sö
ker man fast mark. De rätt så tal
rika konversionerna särskilt inom 
de bildade klasserna bevisa också, 
att katolicismens ath'aktionskraft 
gjort sig märkbar t. o. m. i det mo
derna Berlin. 

Till katolicismens anseende bi
drager också mäktigt, att den helige 
Fadern nu har skickat ett särskilt 
sändebud till Berlin, elen påvlige 
nuntien Pacelli, som av tyska rege
ringen blivit mottagen med största 
uppmärksamhet och vördnad. . Då 
man betänker Berlins ställning till 
hela Tyska riket, förstår man lätt, 
att katolicismens inre och yttre ut
veckling i rikshuvudstaclen är av 
den allra största betydelse. 

För några veckor sedan stod den 
som skrivit dessa rader i Uppsala 
domkyrka vid Sankt Eriks relik
skrin. Och medan bilder ur det 
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förflutna drogo förbi hans inre öga 
och hans minne stannade inför den 
smårtsamma sanningen, att det var 
från Tyskland, som den stora sön
dringen inom kristenheten på sin 
tid utgick, började han stilla bedja i 
elen stora tystnaden under de höga 
valven. Och han anropade elen sto
re svenske helgonkonungen om 
hans förbön, att rätt snart elen dag 
måtte nalkas, då liksom i forna da
gar ända från Alperna till Öster
sjön och vidare li.pp genom de nor
diska länderna ett gemensamt credo 
klingar. 

Ovanstående artikel har insänts till 
Credo av pater Franz Rautmlrns S. J. 
Om pater Grisar framförallt är elen store 
teoretikern, forskaren, vetenskapsmannen, 
så representerar pater Rauterkus me1'a 
prnktiken och deltager själv som högt upp
buren själasörjare, organisator och strids� 
man i första ledet i elen katolska aktiocien 
i Berl in. 

Sankt Hedvigs kyrka i Berlin. 
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EN DAG I BIRGITTINERKLOSTRET 
ALTOMONSTER (BAYERN). 

Klockan är fyra på morgonet1_, 
Fåglarna börja sitt muntra kvit
ter med den vaknande solens fö r
sta strålar. Då ljuder genom mor
gonens tystn ad klosterkl'ockans to 
ner. De tränga in i nunnornas 
celler för att väcka Birgittas dött
rar till dagens id. Hela åi,et om, 
på vintern då ännu stjärnorna 
blinka på den mörka hirm1en, på 
sommaren när den muntrru lä1·ka11 
svingat ,sig mot höjden för att häl
sa ljuset, drager en tjänande sys
ter på samma tidiga morgontim
ma i kloclrnträngen i, närheten av 
hennes torftiga läger. Det är sam
ma timma, på vilken Birgitta plä
gade res,a sig från ,sitt läger, fyra 
timmar efter midnatt. Mången 
syster ser kanske i andanom vi.cl 
morgonklockans klang Birgitta 
som barn, då hon i en syn ,såg den 
heliga jungfrun, som väckte henne 
med orden : "Kom, Birgitta ! "  och 
höll ,en dyrbar krona mot Birgitta, 
som ilade henne till mötes. Lik
som den lilla BirgiUa .så ,skynda 
också Birgittas andliga ,systrar på 
morgonen i himlrnnoderns armar 
och anbefalla sin dag i hennes be
skydd. Ihågkommande sin heliiga 
01iC1ensstifterskas .särskilda kärlek 
till Frälsarens bittra lidancle och 
hans h. ·sår, lägga systrarna det 
begynnande dagsv,e1'lmt under 
Jesu kors och gömma det i hans 
forn heliga sår, vilkas blodröda 
märken de ju bära på den vita. 
bai1dkronan, fästad på slöjan. -
Under fromma betr>aktelser ordna 
så chorsy,strarna ,sina små fattiga 
celler och begiva sig ,sedan i dju
paste tysfa1ad längs de välvda 
korsgångarna till nunnornas chor, 
liksom i V a:dstena beläget högt 
upp under valv,et i den vackra 
klosterkyrkan, där de väl ,själva 
kumm se alt.aret men ej ses a y 
folket. som får begagna kyrkan 
som församlingskyrka. Efter en 
tyst, stilla andakt inför tahernak-

let på altaret taga "tidegärderna '' 
si.n början med ' 'Matutin". Nunne
klostren av Birgittas orden hava 
privilegiet att använda ett eg�t 
"Br,eviarium virgineum" Ptt 
"jungfruligt Breviar" till förhär
ligande av Marias, den jungfru 
liga moderns liv och dygder. Nu
mera reciteras erndast matutinen 
i vanliga fall och varar nästan en 
timme. Endast jul- och nåskma
tutinen sjunges högtidligt. På 
hymnen och psalmerna följa de 
tre läsningarna av de Birgitta av 
ängeln dikterade "lectiones", som 
hon själv nedS"kr,ev och Emn av 
hennes biktfader vändes till h
tin. - På nrntutin följa "Laudes", 
vari alla skapade varelser och 
ting uppfo1,dra.s till att sjunga 
Skaparens lov. - I en särskild 
antiphon och oration ihågkommes 
äv,en Bindtta. "Gaude Birgitta ! 
Gläd dig Birgitt,a" ! hälsa henms 
andliga döttrar henne. Varåt 
skulle hon glädja .sig 7 Först åt 
sin egen himmelslycka. Säkert 
skall hon också glädja sig åt d2 
få ännu återstående klostiien av 
Sanct Salvators orden, där hennrs 
anda ännu lever kv,ar, Glädja sig 
skiall hon även över de .strävan
den, som göras att åtei,uppväckt 
även fäderna av denna orden, i 
en, de nuvarande kyrkliga förhål
landena motsvarande regel. Helt 
visst vilar Birg;ittas öga ,också på 
Sverig1es land och gläder hon sig 
åt det mer och mer valmande in
tresset för henne oclh hennes verk 
och varje liten framgång för 
Kristi Kyrka i Norden. - Efter 
de första tidegärderna på morgo
nen hava systrarna en halvtimme2, 
•stilla betraktelse, då ,de fördjupa 
sig i återlösningens heliga hemlig
heter, innan de vid den hel. mäs
san gemensamt mottaga återlös
ningens frukter i den het kommn· . 
nionen. Efter den h. mässan och 
den därpå följande "hora tertia'' 



själ då det hel. offret frambars i 
hennes döclsnun och klockan.,; 
spröda toner tillkännagåvo, att vid 
förvandlingen jordens största 111-1 
der pågiclc "Sext" och "N on" 
avsluta förmiddagens chorböner, 
som visserligen ej längre som for
dom sjungas växelvis av munkar
na,s och nunnornas chor och ut
fylla dagen, likväl utgöra Birgit
tinersystrarnas lrnvuduppgift, väl 
en av de skönaste uppgifter att 
bedja för sig och för andra. Mån
gen bön stiger från jungfruliga, 
läppar här upp till Värlclsfrälsa

företages i eniighet med den h. r,�
gelns röreskri±t proces::;ionen till 
den i varje kloster av Birgittas 
orden befintliga öppna graven, 
där psalmen "De profundis" med 
oration bedes. Bönen vid grave11 
länkar systrarnas tankar till elen 
hel. graven i Jerusalem, cUfr Bir
gitta bland alla Palestinas heliga 
platser helst älskade att dvälja-;. 
8ystrarna l�edja, att Frälsaren, 
som själv obesmittad av död och 
förgängelse framgick ur graven, 
även måtte bevara sina brudar 
rena och obefläckade i Guds 
tjänst och en 
gång uppväcka "'" - --:::,�- f tf;"ii;., .+ilt,�,i��:� ' , _

_ -
dem till det evi- , �. _ ,  _ � ,�" 

rens tron även 
för Birgittas fä -
dernesland. för 
Sverige ocl1 dess 
katoliker. 

g·a li,1ets g·lädje. t," , , '' \ , 
Är bönen än- �-li:r��.-cc.,;. .,i•MA>_ · .t-t_ 
dad, så ljuder . tJ,...._ �_ -:;_:_���-

1

-- � från abedissans __ 'r' - , ,. 
1läppar : "Bene-

�

I ·. ·,) :J... ', . __ ' _ _  ... ' . ..  · "..,.. 
dicite" och kon- .� "-c___ 

x:��;r: }D�1�;i� �i� .--=-4J 
nus" och där- � - _ ... ' ... _, ,;o- - _  . ....  

med är elen "sto
ra tystnaden" Plan över klostret Altomiinster. 

Chorsystrarna, 
som sedan arla 
morgon timman 
fått intaga Ma
rias plats vid 
Mästarens föt
ter, utbyta den 
nu mot Mar
thas tjänande 

brutm och tillåtelse given att 
i mellantiderna och €fter för
middagsgudstjänsten tala det 
nöclvändig·a med dämpad röst. 
Tystnaden inleder alltså en dag 
i klostret, helt sinnrikt erinrancfo 
om Birgittas levnadsclag, som bö r
jade m-ed tystnad, ty hon var, som 
hävderna säga, stum intill sitt 
tredje år, då hon liksom genom ett 
Guds under på en gång erhöll ta
lets gåva. - Efter den •enkla fru
kosten begiva sig nunnorna åtr, r  
till systrarnas plats i kyrkan, där 
dera-s ordinari-e biktfacler kl. 8 
f. m. frambäT det hel. mä·ssoffret. 
Han ä r  för dem andlig fader och 
rådgivare och de se, som en gång 
Birgitta i cisterzien:c:,erpatcrn Pet
rus Olofson, i honom sin ledsa'
gancle Rafael. Den hel. mässan 
är för systrarna dagens heligaste 
och lyckligaste ögonblick och på
minna de sig därvid helt visst 
huru deras hel. ordensstiftarirnrn 
av Gud fick nåden att utandas si11 

uppgift, som redan tidigt morp;o-
nen tagit de egentliga "tjäna.nde'' 
sy,strarna i anspråik. Om många . 
handa ting hava dessa att bekym
ra_ sig, kök, trädgård, brygg'1rns 
och ladugård och allehanda arbe
ten för konventet, sömnad och 
skomakeri. Under det deras fli
tig-a händer arbeta, sysslar deras 
a;ncle med gudliga ting. De "tjä 
n ancle" systrarna veta väl, att var
je i klostrets stilla tystnad med 
helig kärlek och trohet förrättat 
arbete, huru ringa och föraktat 
det än i världens ögon 111å vara, 
genom den heliga lydnaden, som 
de lovat, bliver till en lovsång- och 
Gud välbehaglig gärning. -

Sedan chorsy-strarna avtagit 
chormanteln och profes::;ringen, 
som på vardagar endast får bäraG 
tills chorbönen är ändad, begiva 
de sig till sina skilda sysslor i 
klostret. Två systrar hava sak
ri,stian i sin vård och ansa de he-



liga kärlen och paramentenrn. 
Under fromma betraktelser och 
böner smycka de Herrens boning· 
på jOl'den, kyrkan och altaret allt
efter kyl'koårets fester. Andra 
systrar ha redan börjat städ-
ningen .a-v de olika rummen och 
salarna i det gamla minnesrika. 
klostret. Mest omtyckt är tjän
sten i sjukrummen hos de gamla 
och uttjänade systrarna. Här 
följa de Birgittas exempel, som 
älskade de _sjuka och själv vårda
de dem i Roms sjukhus. - Vid 
klosterporten uppehålla två syst
rar förbLndelsen med den yttre 
världen genom t.alegallret och 
klostervindan ( en i muren infälld 
svängbar tunna) , ,som 1nöjliggör 
för systrarna att taga einot elleT 
lämna ut föremål, utan att därvi.J 
bliva sedda. Besök få ,systrarna 
på bestämda tider mottaga i "par
latoriet" och äro därvid skilch 
från de besöka11de genom ett gal
ler i väggen. Det är dem strängt 
förbjudet att mottaga gåvor där
vid. Vid klosterport.en utdelas 
dagligen varm soppa och bröd åt 
de fattiga. Dör en syster, så skall 
enligt den heliga regeln henncd 
andel vid bordet under en må
nadS' tid utdelas till en behövan
de. -

Några systrar äro i skrädderiet 
sysselsatta med att förfärdiga el
ler laga medsystrarnas kläder, 
slöjor och de vita handkronorna 
som äro Birgittanunnornas säreg
na emblem, påminnande om Fräl
sarens törnekrona. De fem heliga. 
sårmärkena äro därpå markerade 
med små röda klädeslappar. (Se 
Credo okt. 1920.) I systrarnas ge
mensamma arbetssal klappraf 
vävstolen och snurrar spinnroc
ken. Här infattas heliga reliker 
i sammet, guld och ädla stenar, 
t'tt arbete vari systrarna äro mvc
ket skickliga och vartill de m�li
':as av många kyrkor i landet. -
Allehanda paramenter från de ri
kaste mä,sshakar till de minsbl., 
små bolnnärka1, broderas här av 
konstförfarna händer. Den gam-

la V adstenakonsten, knypplingen, 
har i Altomiinster skickliga ut
överskQr. Ett annat, med moder
k1ostrets i Vadstena traditioner 
överensstämmande arbete, är d':'t 
lwnstnärliga avskrivandet och 
utsmyckandet av chora.lböcker, 
och regelböcker. Aven binclandet 
av böckerna utföra systrarna själ
va. - Många församlingskyrkor 
anförtro åt systrarna i Altomi.in
ster tvättandet och strykningen av 
kyrkornas liimetvätt, som ju en
ligt Kyrkans föreskrift ej får 
lämnas i lekmannahänder. Kas
ta vi så en blick ut i det välvda 
klosterköket, se vi just två systrar 
vid härden sysselsatta med att ba
ka hostiema, off erbrödet i det nya 
testamentets kult. Även detta ar
bete ser Kyrkan helst anförtrott 
åt jungfruliga, gudavigda händef. 
- I klostrets konstverkstad fin
na vi kanske en eller annan begå
vad syster ,sysselsatt med att sni
da eller i vax modellera. figurer 
till julkrubban, krucifix eller an
dra bilder. 

På vår vandring i klostret hava 
vi nu kommit till "Abtei" cl ä. ab
bedissans rum. Hi:ir residerar nu 
"Mutter Priorin", ty Altomi.in
ster har sedan sin upprättelse år 
1840 enda-st en priorinna. - En 
verklig, höghclligen installerad 
abbedissa har av nuvarande Bir
gi ttakloster endast det gamla äre
vördiga Syon Abbey i England 
och detta endast sedan jnbile 
umshögtidligheten förlidet år. 
(Därom framdeles) . Mater prior
innan är allas moder. Hon svarar 
för det stora hushållets alla upp
gifter. Till henne komma systrar
na med alla sina angelägenheter 
och bekymmer, ty även bakom 
klostermuren tager man med sig 
det oroliga människohjärtat med 
arla dess sorger. För de nyinträ
dande systrarna och noviserna fö 
.reträder novismästarinnan en mo
ders ställe. Under hennes beprö
vade ledning införas kandidater
na i det stränga klosterlivets alla 
plikter och uppmuntras till Kristi 



efterföljelse, ty klosterporten är 
ingen direkt parjtdisport utan en
dast ingångeI1 till en lång arbet
sam vandring på vägen till fulr
komlig11ete11. 

· K 011 ventsklockan 'kallar nu till 
middagsmål i refektoriet. Sedan 
priorinnan välsignat Guds· gåvor, 
begär den syster, som har bords
läsningen för veckan, hennes väl
signelse och begiver sig till , n 
upphöjd plats, varifrån hon under 
de övriga systrarnas fullkomliga 
tystnad högt föreläser ur den he!. 
Skrift, den hel. regeln och ur nå
gon uppbyggelsebok. Är målti
den slutad säger · hon "Tu autem 
Domine miserere nobis" och kon
ventet svarar : "Deo gratias". Med 
undantag av de systrar, som ljud
löst passat upp vid borden, begiva 
sig alla parvis till systrarnas ka
pell för att en kvarts timme clväl
jas i stilla bön inför altaret. 

"Benedicite" säger sedan prio
rimmn och detta är tecknet, att 
man kan begiva sig till den ge-· 
mensamma rekreationen i den 
därför avsedda salen eller i den 
lummiga, gamla klo,sterträdgår
clen, där systrarnas röster ,snart 
kvittra i kapp med de muntra fåg
larna. Under oskyldigt skämt 
och prat går rekreationstimmen. 
Åter kallar klockan till tystnad 
och strängt arbete tills hon ·kl. 3 
manar till vesperbön. Enligt 
gammalt Birgittinerbruk, i såväl 
munk- som nunnekloster sjunges 
efter vespern hymnen "Ave maris 
Stella", till minne av Birgittas 
underbara räddning genom denna 
bön från elen rmperska pöbelns 
angrepp. I samband med ves
pern äger "Inclulgete" rum, syst
rarnas ömsesidiga bön om överse
ende med varandra oeh förlåtelse, 
ifall de i mänsklig svaghet felat 
mot varandra och den klosterliga 
samlevnaden. 

Efter aftonvarden kl. 6 är åter 
en halvtimmes gemensam rekre
ation, om möjligt i trädgården, 
varefter tecken gives till gemen-
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sam andlig läsning i kapitelsalen. 
På ett upphöjt altare står det kru
cifix inför vilket Birgitta skrev 
sina "lectiones" tiU ordensbrBvia
riet. En gammal ärevördig Ma
riastaty blickar 111oderligt ner på 
systraskaran. Likaså bilderna av 
Birgitta, Katharina av Vadstena, 
elen hel. Augustinus och ordern, 
saliga martyr Richard Reynolds 
samt porträtter av patres frå!1 
Altomiinster, bland dem pater 81-
111011 Hörma.n, en av ordens sista 
generalpriorer (t 1701) vars 
namn ämm nämnes med vördnad 
av Birgittas andliga döttrar och 
vars av Jesu och Marias uppenrba
relser till Birgitta sammansatta 
kalender alltjämt föreläses _;_ 
klostret. "Completorium", som 
följer på demra läsning, är den 
sista av tidebönerna och avslutar 
som aftonbön de gemensamma an
dakterna. I elen tid, som ännu 
återstår, innan aftonklockan kal
lar till vila efter dagens mödor 
och arbete, förrätta systrarna si
na pri•vata andakter. I andanom 
följande Birgitta på hennes vand
ring till Jesu lidandes platser i 
det hel. landet, uppsölm de gärna 
korsvägens bilder i kapell eper 
gångar eller, vandrande under trä
dens honor bland doftande blom
mor bedja de sin rosenkrans, som 
givits dem i novisiatet och som de 
ständigt bära vrd sin lädergörcl:11 
och vilken, som en äkta Birgitti
nerandakt är dem en1 källa till 
fromma betraktelser, påminnan
de dem om att livet i klostret 
också är en rosenkrans ,samman
satt av stora och små pärlor, 
dygdeövningar, självförnekelse, 
bön och arbete. 

Liksom dagen börjat, så slutar 
elen också vid Mästaren fot i ta
bernaklet. Tr,ött efter ·dagem 
verk nedlägger här i Frälsarens 
hjärta gudsbruden alla dagens 
mödor och offer, att Hans hjärte
blod må giva dem evighetsvärcle. 
I djupaste tystnad uppsöker syst
rarna sina celler, lyckliga i ett 
gott samvetes ro och medvetna att 



hava fyllt sin plikt i kärlek ti11 
Gud och hans heliga bud i troget 
håUande av de frivilligt avlagda 
ordenslöftena, i iver för de odöclli
ga själarnas frälsning, under stän
dig bön och offer för det egna 
landet såväl som för alla de län
der, där Birgittas döttrar ännu 
leva och ej minst för hennes or
dens hemlanlcl, Sverige. 

Dormitoriumsklockans sista to
ner förklinga, det sista ljuset släc
kes i en ensam cell. Allt är tyst, 
vila och frid, nmi1 hör endast de 
tysta stegen av den nunna, som 
ännu gör en rond för att vaka 
över eld och brand. 

En dag i nådens år 1921 är till
ända i S : a  Birgittas kloster · 
Altomiinster. 

Syster Bonaventitra. 
Orcl. S. Birg. 

Klostret i Altomiinster (Bayern) stiftades 
av elen hel. Alto för · benecliktinermunka,· 
år 752- 55. - Dä dessa flyttade därifrån, 
blev det ett nunnekloster för samma orden 
( 10!17) till dess tl�t 1497 över�ick som e;i;·,!1-
dom till B irgiHlne,rorclen, som clär grun
dade, ett clublJeJkonvent för munkar '.!Ch 
n unnor i skilcl·. byggningar mecl gem0n
sam kyrka. Klostret, som är clet enda 
kvarvarande av Birgittinerklostren i Tysk-
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land har genomgått skiftande öclen. Re
formationen lämnade clet tämligen i fred 
men clet trettioåriga kriget bragte clet svå-
ra hemsökelser, varefter clet sedan åter 
blomstrar upp - nya krigsolyckor, ny 
blomstringsticl. 1773 invigdes elen nuvs.
rancle ståtliga kJ'rkan. - 1796 infalla f,rans
männen i Bayern och brandskatta !dost
,ret - år 1800 ny vålclgästning - 1801 1mm 
elen största olyckan mecl selmlariseranclet 
av så många biskopsdömen och kloster i 
Tyskland. 1803 upphävdes klostret i A. ; 
dess egendom konfislrnracles och dyrbar
heterna skingrades, bl. a. det rika biblio
teket. Den manliga delen av orden dör ut. 
Genom konung Ludvig I återupprättades 
klostret 1840, numera endast som nunne-· 
kloster. De ännu ,kvarlevancle systrari'la 
flytta åter in, fostra: nJ•a lecl av bedjande 
offersjälar. Under obeskrivliga offer och 
umbäranden sätta de clet gamla klostret 
i stånd. - 1870 firades ordens 500 års
jubileum. Världskriget bragte de fromma 
systrarna många sorger o ch bekymmer, 
men Gud höll sin skyddande hand över 
dem. Alla platser äro nu upptagna. Pri
orinna är ärevördiga Mater Reginalda, 
som hyser ett levande intresse för Sver
ges katoliker och för ordens återvändande 
till Norden. En av systrarna har under
tecknad, som ofta besökt det minnesrika 
klostret, att tacka för ovanstående skild
ring av livet inom klostret. Om ordens 
kloster i våra dagar, se min artikel i Crado 
i oktober 1920. 

P. S t e p h. N o r d m a r k. 
Obl. S. Bl rg. 

Avbildning av den h. Birgittas pilgrimsstav (innesluten i ett silverhölje) 
samt dryckesskål, fö"rvarade i klostret Altomiinster. 
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VEIEN TILL LIVETS TRR. 
III. 

La os imidlertid gjöre et tanke
eksperiment. La os söke de mid
ler eller utveie, som kunde styrke, 
kanske redde statskirken. Av det 
foregaande fremgaar vel med til
strekkelig tydelighet, at man ikke 
tör haabe paa nogen samling om 
en ,objektiv lrrire. Statskirk(;l11 
mangl'er en samlande autoritet. 
Ingen prest eller biskop kan i 
kraft av sin geistlige stilling tne
de fr,em og byde i hele kirke1is 
navn. K'Ol1gen har selvfölgelig; 
gnmcllovsmressig og juridisk ret 
og anlecb1ing til at gjöre det. Dd 
viJicle imid1ertid falde vanskelig 
for en politisk r,egjering at fast
srette og bestemme dogmer i stats
kirken. Man kunde vel trenke sig 
kirkestriden löst ved en regje
ringsavgjörelse bygget paa en 
erkla:iring av landets bi ,Bkoper. 
Men om alle vilde böie sig för en 
slik avgjörelse synes mere end 
tviv1somt. Haab om samling paa 
dögmegrnndlag er der derfor 
ikke. 

Der kunde tmnkes ialf ald tre 
1dveie. Statskirkens troende kun . 
de haabe at der v i:l fremstaa en 
mand, der ved sine personlig s 
egenskaper vilde vrrire sterk nok 
til at samle. En slik hö,ndingf�
skikkelse vil det ikke falde let at 
finde. Saa meget mere som den 
1nand tiden krrever maatte ha en 
klar og fast lrrire. ("Ti efter streng
het lrnngrer tiden .") Vi inic1ser 
straks at en slik lrere vilde stöte 
paa megen motstand. En smidig· 
og beha:indig. mand vilde foni10-
dentlig lettere kunde samle. Men 
han vilde neppe utrette nieget mot 
vor ti,cls onder ; vi saa jo netop at 
der trreng,es en ,sterk mancl. - La 
,os forudsrette samlingsmandeu 
saa er det ikke dremed givet 
at idet vilde bringe varig hjrrilp. 
Höist kunde enigheten vare heh 
mandens levetid. - Vi ha jo set 
slike samfund, hvis forntsmtning 

var en bestemt mands personlig,� 
egenskaper, styrte sammen dagen 
efter saml'erens bortgang. 

Oberstlöitnanten antyder at 
kjcerligheten borde samle de stri.
dende parter inden statskirken. 
Er det sandsynlig, att kjrer-· 
ligheten slrnlcle vrere sterk nok 
til at frembringe en slik sam
ling? Kjrerligheten bör frern.
katde fordragelighed og tole
rance overf or motstandere, over
for personerne. Men den kan ikkt· 
utjevne de motsretninger, som nu 
splitter .statskirken. Der er ikke 
mindre forskjel i religiöse spörs
maal rnellen en "gammelteolog el
ler ortocloks" og en modernist el
ler rationalist, end i militrer hän . 
seende mellem oberstlöitnanten. 
og en militmrnegter og forsvarsfi
ende. I de ortodokses öine er 
ratiomdisterne troens fiende-:.· :  
H vo  der i1kke er med mig er mot 
mig! Kjrrirligheten ·kunde frem
bringe ov,erbrerenhet, men i kk8 
enighet, vaabernstillestand, men al
drig alliance. Ti en samling maa 
bygges paa .aandens forening. 
Samling paa et andet gnmdla,s: 
nrna i nogen utstnekning bety op--:. 
givelse av tro -og overbevisning, 
Kan man stille et ,saa stort krav. 
- Vi ser haabet om samling paa 
prot0stantisk grund svinder. 

Der gjenstar dog endnu en nt-
,vei, den kaldes gjerne via 1neclia, 
mellemveien . En av det forrige 
aai•lmndredes störste aander har 
forsökt elen. JiJn av Norges mes t 
fremraf:;ende teologer har fulgt 
elen · ve1. J olm H. N ewman 0g 
Dr. Krogh-Tonning vilde reforme
re statskirken hver i, sit land. D 0 

lempet paa de egentlige protestan
tiske tanker, ti de vilde organiser,� 
en fastere og sterkere kirke. Der
for fik reformplanerne fra först8 
stund av et katolskt pneg. De var 
ikke straks opmrerksorn herpaa. 
Det varte rneget lrringe for New
man overvanclt sin meclföclte av-



237 

sky for Rom og katolicismen. De 
s:.ikte ad en mellemvei at merme 
si gden kristne Kirke i de förste 
aarlrnndrader. Og det gik dem 
begge slik at det billede de efter · 
haamlen clannet sig av elen iclalA 
kirke, det kom mere og mere til at 
ligne og blev til slut inclentisk med 
elen katolske IGrke. Og de forlot 
begge med vemod protestantismen 
og gik over tiil Oldtidens og nu
tidens Kirke, Newman efter 15--
18 aars studium og Krogh-Ton
ning efter mere encl 25 aars viden
skaplig fors'lming. Via media 
maa före til Rom. Haab om elen 
anden lösning av elen vei er gan-
ske ubegrundet.  - Resultatet av 
vore undersökefäer er da blit : der 
gives ingen anden fremtid for 
protestantismen encl oplösning. 

IV. 
Frelsen er nu kun at söke i til 

bakenvenclen til fredrenes Kirkc. 
Det var elen katol,ske kidrn der 
förte Nordens folk ut av heclen
skapets mörke og ind i Krist,enclo
mell's lys. Den Kirke alene ka11 
nu redde Norden fra moderne he
dens'kap. Tii, det vor tid krrevee 
er Kristendomen uavkortet og 
hel - "ikke stykkevis og clelt". -� 
Vi trrenger en tro, en lmre cler 
staar haarclt imot akkordens aand. 
Vi trrenger elen Kirke, som prmker 
Kristi lmre purt og rent, den Kir
ke der enclnu den dag iidag tror 
og hekjencler Olclkil'lrens trosbe
kjendelse. I den katolske Kirke 
fo1cler vi netop den autoritet 
vi har sökt. Al kirkelig autoritet 
samles i den hellige Faders haancl . 
Naar Paven taler i hele Kirkens 
navn taler han med magt og myn
dighet. Her kjencles ikke akkorcl 
eller komprorni,s. Vi vet fra hi
storien hvorledes Kirken har op
retholclt de aandelige og religiöse 
principper paa bekostning av ma
terielle fordele. Kirken negtet 
at gi Hemik VIII skilsmisse, det 
stred mot Kristi! here. Og Eng
land var tapt tir protestantismen. 
För kort tid siden sökte ett stort 

parti katolske prester i det nye 
Böh:men at bli fritat for cölibatet. 
Pavei1 svarte nei, ty cölibatet har 
vreret Kirkens hrecler. Dernie 
ufo1,sonlighet vil kanske kostic� 
Kirken dess stilling i Böhmen. 
Og det vil sikkert före til stridig
heter, kanske forfölgelser. Men 
her grelder at "fred er ei det beste, 
ni,en at man noget vil". Og Kir
ken vil bevare sim lrere hel og fast. 
Den: vil verne om sit indre liv at 
det maa bevares frit og rent i 
Kristi aand og sandhet. 

Vi for vor del maa tro at vi 
nrermer os elen va.lgets time, som 
Dr Krogh-Tonning indvarsle1' 
ved slutning,en av sime "Livserind
ringer" : "Vi staar foran en gansl�r 
overordentlig alvorlig avgjörelse, 
et valg mellem en 'eller anden fo:rm 
av theistisk eller atheistisk lle
clenskap paa den ene sicle og lca
tolsk Kristentro som den eneste, 
der hrevder positiv Kristendom 
paa den anden side." - Naar folk 
endnu nöler med at vencle tilbake 
til Kirken, saa har det vresentlig 
tre grunde. For det förste (}r 
fordommene mot Kirken clypt 
rotfrestet i folks siml. Folk der 
ellern er varsom:me i sin dom, er 
det ikke naar det grelder Kirken. 
Her hörer man ikke först elen an
klagede. Han dömmes straks paa 
forhaand og mest,en altid i god tro. 
For det andet hokles rnange men
nesker tilba:ke av en let forstaae
lig og meget naturlig pietet mot 
elen Kirke slegten har tilhört. Mot 
dette fremholcles gjerne fra vor si
de at elen katoLskeKirke i en meget 
dypere henseencle er Freclrenes 
Kirke ; me.n denne tanke mötu 
sjelclen forstaaelse hos protestan" 
tene. Og det har vel sin naturlige 
g•runcl i den 0111strenclighet at de 
katolske forfredre er helt ukjencltr. 
Alle de slegtsminc1er man har be
varet knytter til statskirken. Selv 
har man liten, kanske ingen for 
binclefäe med elen Kirke ; man gaar 
i kirke juleclag og kanske paaslrn
clag. Men staf.skirken veclblir at 
öve en slags historisk og roman'-



tisk indflytelse over sindene. 
Denne paavirlming er ikke meget 
gjennemgripende, den er i grun
den helt umerkbar i det daglige 
liv. Det er tvivlsomt om denne art 
av trofasthet er stort andet en 
sentimentalitet. Gaar man i ki!rko 
er det ikke for at tirbede Gud, men 
for at faa en hyggelig og stem
ningsfuld stund. - Selma La
gerlöf tal er i "Jerusalem I" om 
den tiden da man "gick i kyrkan 
för att äm Gud och icke för a.tt 
bli road av en vacker predikan." 
-- Men at forla.te statskirken vilde 
föles som et brudd med ·sin slegt 
og sin fortid, som at skji:ere bort ·?t 
stykke av ,sit eget kjöd. Menn,,
sker der ho1des tilbage av denne 
grund bör erindre at det vil og 
maa koste noget at vi:ere kristen. 
Den kristne ska.I el,ske Gud ov2.c 
alt andet. Og her er det netop ved 
personlig offer anledning tir at 
vise sin kji:erlighet. Og de som 
bryter med slegtens tro og forlater 
si,n gamle Kirke - for Han s 
skyld - de vil faa 100 fald igjen , 
a1lerecle i clette liv. Jag tror, a1Lx 
konvertitter har erfaret det. 

Enclelig er der mange som ikk.) 
finder det rn1rnke11 v::ercl at bli ka
tolik, forcli, sier de, elen ene tro 
kan v::ere like god som elen anden. 
- Denne tolerante l::ere meclförer 
i verkeligheten at sandheten ikkc 
smttes höiere end lögnen. - Med 
denne s::etning vil chsse mennesk:,r 
imicllertid lmn uttrykke fölgende : 
Trosartiklenes sandhetsv::errl i 
medförer ik'ke frelse ; det •er kun 
et godt liv der kan opnaa den. -
Men, se heri er vi alle enig,?. 
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N aar vi katoliker hmvder troen.s 
objektive sandhet som en av de 
mange betingelser for at naa livets 
maal, saa er det i den betydning, 
at sanclheJten viser os veien 1il 
saligheten. Derfor h::evder vi at 
dogmer og moral, tro og liv hörer 
sammen og danner et hele. Og 
vi tror elen dag vil komme da folk 
vil incl,se at en svigtende og syn
kende tro ikke kan löfte eller frem
me folkmoralen. Men for at leve 
et . fuldkomment liv maa mtin 
bygge paa elen hele sanclhet. Tro 
ikke at ,det beror paa nogen tE
f ::eldighet at alene elen katolske 
kirke har frembragt de store hel
gener. H vilket andet r,eligiöst 
samfund kan fremvise m::end som 
elen hellige Vincent av Paul, 
Frans av Sales og sognepresten 
av Ars for at nrevne tre av d0 
störste kristne siden reformatio
nen 7 

Vi katolikker ser i tilbakeven
den til Faclerhuset den eneste 
m1ulige utvei bort fr,a elen moder
ne materialismen. Vi vet, nt 
veien til Rom ogsaa förer til Li-
vets tr::e. Vi haaber mot haab, at 
elen time snart maa komme, da 
der atter maa bli en hjord og en 
hyrde. Vi önsker dette for Guclt: 
större ::ere, og ogsaa fordi vi d9ri 
ser en lys og stor fremtid for 
Nordens folk. Og for de enkelte 
der personlig vil bli stillet foran 
det store valg: haaber vi, at 1l::1 
efter avgjörelsen urna kunna si 
som Kardinal N ewman :" J eg h'll' 
aldrig sy11Clet inom lyset." 

H e n  r i k  J. I r g e n s. 



I det gamla på katolska mimien 
så rika Strängnäs har under da 
garna 13-15 Sept. en del statskyr:

koprä:ster samlats till retraite ef
ter den hel. Ignatius Loyolas be
römda mönster. I den vackrn 
domky11kan lyste de rikliiga vax -
ljusen ned på de tjuguåtta, delta
garna.. Ja, t .  o .  m. Ma.ria:bilden 
var smyckad med levande blom
mor. - Tvenne föredrag höllos 
varje dag, tystna,d på vissa ti� 
der var föreskrivet för deltag.ar� 
nä. · Stil'la anda,ktstunder höllos 
och nattv.arclsgudstjänst var an
ordnad. Det hela var koncentr,:i
rat 'kring ,altaret mer än kring pre
dikstolen oeh var ällllnat att giva 
trötta ordets tjänare ny a:ndakt 
och iver. -

Av Sankt Olavs sista nummer 
fra,mgår, att cleUa de norska ka
tolikernas organ: nu har fått en 
ny redaktör i pastor K. Kjelstrup, 
förut sogneprrost i Arendal, ny
ligen anställd vid Sankt Olavs 
bisJmpskyrlrn i Kriistiania. Man 
'behöver inte vara alltför väl' ini
tier.ad i de kyrkliga förhål'landena 
i Norge för att med glädje konsta
tera demrn pastor Kjelstrups ut
nämning som ett "det lykkelige 
valg", ur alla synpunkter gläd
jande för hela den stridande Kyr
kan i Norden, där pastor Kjel
strup länge intagit en bemärkt 
plats. Hans mångsidiga bildning, 
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klara blick, friska energi och 
praktislm duglighet skall alltså 
nu komma den lmto1ska pressen 
till godo, som icke minst häruppe 
i Nordens l'änder så väl behöver 
kvalificerat folk. För ett fram
tida systematiskt samarbete bor
gar också elen nyutnämnde nor
sme redaktörens utpräglat skand: 
naviska uppf1:1,ttning. Att Creclel;; 
lyckönskan i betraktande av des
sa omständigheter blir särskilt 
varm oeh understruken torde så-
1 unda icke kunna förvåna. 

I Fribourg i Schweiz ha under 
denna·somma.r ett flertal stora mö
ten och kongresser hållits. Först . .  
öppnades elen 19 juli en interna
tionell förnamling av representan
ter för de katolska 1stuclentföre
ningarna världen runt. Därunder 
har birdats ett internationellt se
kretariat för nämnda föreningar 
med ändamål att vara ett ständigt 
föreningsband mellan dem. Dess 
sät,e small vara i F'ribourgi Schweiz. 
Det internationella studentmötet 
sände till påven följande tele
gram: "Representanter för värl
dens katolska studentföreningar 
förenade till möte i Fribourg, vil
ka grundat ett internationellt s,p .. 
kretariat för de katolska ,studen
terna betyga Hans Helighet På
ven Benedictus XV sin djupa 
vördnad och barnsliga undergi .  
ven:het och bedja om den aposto
liska välsignelsen över ana dess 
arbeten." Från Rom lrom följand0 

svarstelegram: "Den He1ige Fa
dern, :som mottagit hyllningen 
från de i FTibourg förenade ka
tolska studentema, önskar det nya 
internationeHa sekretariatet lyc
ka och framgång och giver med 
faderligt hjarta den apostolislrn 
välsignelsen." 

ETT TACK FRÅN FINLAND. 
Hel. Lekamens Gille och cles;. präses 

'lHtt' från Föreståndaren för elen kato]ska 
mi,ss-i<onren j Finland fått mottaga följande 
b.rev : H. Herr Kyrkoherde. 

Härmed ber jag fä tacka kyrkoherden 
och medlemmarna av Hel. Lekamens Gille 
för bönen för elen ,1rntolska missionen i 
Finland (meningen för augusti månad). 

Må Guds· välsignels,e, som härigenom necl
lrnllacles över Finland i ännu rikare mått 
falla den svenslm missionen och Sveriges 
katoliker till del I Mecl vänliga hälsningar. 

Högaktningsfulit 
Mgr. Dr J. M. Bucl,x. 

Katolska kyrkan , Helsingfors.  
H-fo,r.s. 30-8-21. 
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1. Lördag. S :a Maria in Sabbato. 
2. Siindag. Tjugonde eftei• Pingst. 

(I högm. Rosenkransfesten.) 

17. 
18. 
19. 

Måndag. S :a Hedvig. Änka. 

3. Måndag. Ferialclag, 20. 

'!'isdag. St. Lukas. Apost. Evang. 
Onsdag. St. Petrus de Alcantara. Bek. 
Torsdag. St, Johann-es Cantius. Bek. 
Fredag. St. Hilarion. Abbot. 
Lördag. S :a Maria in Sabbato. 
Söndag. Tjunntredje efter Pingst. 
Måndag. Ferialdag. 

4. Tisdag. St. Francislrns av As9isi. Bek. 21. 
5. Onsdag. St. Placidus rn. fl. martyre,i\ 22. 
G. 'rorsclag. St. Bruno. Bek. 23, 
7. Fredag. S :a  Birgitta. Änka. Sveriges 24. 

'1'isdag. St. Chrysanl.lrns et Daria. 1lrnvuclskydclshelgon. 25. 
(Jesu hjärtas fredag. )  

8 .  Lörclag. Rosenkransfesten. 
9. Söndag, Tjuguförsta efter Pingst. 

(I högrn. S :a Birgittas fest.) 
10, 
11. 
12. 
13. 

Måndag. St. Franciskus Borgia. Bek. 
Tisdag. } Dagar. inom oktaven av S :  a 
Onsdag. Birgittas fest. 
Torsclag. St. Edvarclus. Konung. 

14. Fredag. Oktavdagen av S :a Birgittas 
fest. 

15. Lörclag. S :a 'l'eresia. Jungfru. 
"16. Söndag. Tjuguandra eftei• Pingst. 

Martyrer. 
26. Onsdag. St. Eva,ristus. Påve. J\Iartyr. 
27. 'l'orsdag. Vigildag till Apostl. Simon 

och Judas· fest. 
28. Freclag. St. Simon o. Juclas. Apostlar. 
29. Lörclag. S :a Maria in Sabbato. 
30. Söndag. Tjugufjärde efter Pinnst. 

(Mässan ifrån fjärde sönd. efter 
Trettondagen.)  

31. Måndag. Vigildag till Allhelgona
dagen. 

På altaret måste vicl elen hel. mässan I får enclast tjäna det prakt-iska, s--yftet att 
ovilllwrligcn finnas ett för p.t'äs·ten synligt . s,ki1rugra mörkret i kyrkan. (Undantag f.rån 
k r u s  i f i x  (undra;ntagancles då sakramen- dessa förie.skrifter ha måst göras under 
tet är utställt). Detta skall antyda att det nödtider, då vax -0ch olja ej kunde er
pä alta1�et fra,mburmt offret intet annat är !hällas·.) - Liksom på Gucls anordning i 
till sitt väsen än korsets heli.ga offer. det heliga temiplBt i Jerusalem lamporna 
V a x 1 j u  s r n på alta:ret påminna oss om på deIJJ sjuarmade ljusstaken alltid måste 
Kristus som ett världeTIIS ljus, som upp- brinna så måste alltid utan avb.l'Ott d e n 
IJ'ser alla, som tro på honom. En gång s. k. ,e, v i g a l a m p a n  b•rinna framför 
nödvänd!iga av p,ra:ktiska skäl ,i de mörka tabernaklet för att påminna orm den i 
underjorcliska grarvka,mrarna, påminna oss Sa:k,rnmentet n'äiJ."Va·'i:ande Frälsaren och 
ljusen nu om de för.sta krist:nas iver i sin uppfordra oss till tillbörlig andakt och 
gudstj änst, då de på mörka, faruppfyUda tillbedja:n. I större ky,r'1rnr, såsom kate
platser under förfölje!sie,rna•s tid måste ctral- och klosterkyrkor söka vi förgä
förrätta clellJ heliga tjänsten. Ljusen tjäna ves, eftBr den eviga lampan framför hö.g
vicla,re till Guds fö.1,härligancle och till aru- altai,e,t, av den, anledningen, att Sakra
dakten,s höjande. - Beträffande Jjus,ens mentet icke förva-ra,s clär utan pä nä.got 
antal rfinnars, även föreskrifter. Huru rnijn- föt' enskilcl andakt lugnare ställe, ett s ido
g:a ? Ju flera dess bättre, dock vid en altare eller llillinclre kapell (sal,rarnents
stilla mässa minst två, likaså v,id utde1ning kapell) för att icke utsätta,s för en ens 
av den h. Kommurn,ipnen. - Vid en högi- oavsiktlig vanvörclnad t. ie,x. vid i cke sak
mli!ssa eller vid exponerandet av det Allra- ramentala funkt-ioner ( munkarnas bre
h1eligaste minst sex. - Vid biskopens viarlJöner, precJlikan och dylikt ) .  Under 
stilla mässa om möjligt fyra. Des,sa före- cle tre rsista dagarna av dJ'rnmelveclrnn 
-s:1crifna, litur,giska ljus måJstie vara av före på.sk avläg,smas Sakramentet även frän 
vax. Stearinljus· kun;na sedan · ytterHgare högaltaret 1och förvaras på ett sidoaltare 
användas• i clelmrati.onssyfte. Elektriskt re,ller .i ,ett sidokapell, som kallas elen h. 
ljus ä,r enligt de  l.iturgiska stränga före- graven. 
skrjfterna b annlyst från själva altaret och S. N-k. 

På grund av tryclwri1eLs f!J,ttning har de tta n :r tyvät'r b livit något försenat, v,arför 
anhålles om öycrseencle. 

Linkoln Bloms Boktryckeri, Stockholm 1921. 
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K Y R K L I G  K A L E N D E R  
November 

1 .  Tisdag. Allhelgonadagen. 
2. Onsdag. Alla själars dag. 
3. To1,sclag. 3 :dje dagen inom Allhelgona

oktaven. 
4. Fredag. St. Carolus. Bisk. Bekännare. 

(Jesu hjärtas <fredag. )  
5. L örclag. Åminnelsen av de  helgon, 

vilkas lcvarlev•e>r änrtu ffnnas ikv·ar 
i Uppsala domkyrka. 

6, Söndag, Tjugufemte efter Pingst, 
(I högm. Alla Helgons fest.) 

7. Måndag. 7 :de dagen inom Allhelgona
oktaven. 

8. Tisdag. Oktavdagen till Allhelgona
dagen. 

9. Onsdag. Minnet av invigningen av S. 
· Salvatorsbasilikan i Rom. 

10. Torsdag. St. Andreas Avellinus. Bie.k. 
11. Fredag. St. Martinus. Bislcop. Bek. 
12. Lördag St. l\färtinus I Påve, l\Iartyr. 
13. Söndag, Tjugusjätte efter Pinnst. 

(Mässan från 6 :te . Söncl. efter 
Trettond.) 

14. Måndag. St. Josaphat. Bisk. Martyr. 
15. Tisd,ag. S :a Gertrud Jungfru. 
16. Onsdag. Fer.ialdag. 
17. Torsdag. St. G1,e,gorius·. ThaumathlH'

gus. Bisk. Belc. 
18. Fredag. Minnet av invigningen av St. 

Petrus och Paulus basilikorna ) 
Roin. 

19. Lördag. S :a Elisabeth. Änka. 
20, Söndag. Tjugusjunde efter Pingst. 

(Sista i kyrkoåret . )  
21. Måndag. Prresentatio. B. M. V. 
22. Tisdag. S :a Crecilia. Jungfru. Martyr. 
23. Onsdag. St. Clemens Martyr. 
24. Torsdag. S-t. Johannes a Cruce. 
25. Fredag. S :a Catharina. Jungf. Martyr. 
26. Lördag. St. Silvester. Abbot. , 
27. Söndag, F(irsta i Advent, 
28. Måndag. Ferialdag. 
29. Tisdag. Vigildag till apost. St. Ancl1,eas 

fest. 
30. Onsdag, St. Andreas. Apm.,tel. 

KYR KLI GA KU N G e> R ELS E R  
St, Erik, 

Torsdagen cien 13 ,okt. Sedvanlig andakt 
till Alt. h. Sakrament kl. 8 f. m. 

Onsdagen den 2 november. Alla själars 
dag. - Stilla mässor kl. ½ 8 och 8 f. m. 
Högtid!. Reqviemsmässa med predikan kl. 
9 f. m. 

KL ½ 8 på kvällen korsvägsanclakt och 
bön för alla avlidna. - -

Fredagen den 4 nov. Jesu hjärta-andakt 
kl. ½ 9 f. m .. - Rosenkransandåkt med 
predikan kl . ½ 8 e .  m .  

Söndagen elen 6 nov. Alla Hel�ons· fest. -
Högmässa kl. 11 med 'predikan. Aftonsång 
kl. 6 e. m. 

Torsdagen elen 10 nov. Sedvanlig Sakra
mentsandakt kl. 8 f. m. 

Lördagen den 19 nov. S :a Elisabeths 
fest. Högtidlig mässa med sång kl. 
½ 9 1. m. 

- Skoln.iässa om vardagarna kl. ½ 9 f. m .  

- Uncler oktol;Jer Rosei:tkransbön v id  · skol
mässan å tisdagar, torsdagar och lördagar. 

Obs !, Den s tilla hel. mässan hädanefter 
även å söndagarna kl . ½ 9 f. m. -

S :a  Eugenia, 
Torsdagen elen 13 okt. Sedvanlig andakt 

till Alt. hel. Sakrament kl. 8 f. m .  
Onsdagen den 2 nov. Ana själars clag. 

Rekviemsmässa kl. il f. m. Aftongudstj änst 
kl. ½ 8 e. m. · · 

Fr"eclagen den 4 nov. J•esu hjärta-andakt 
kl. 8 f. m. -

Söndagen den 6 nov. Alla Helgo·ns fest. 
- Högmässa med predikan kL 11 f. m. ,-
Aftonsång kl. 6 e. m. 

Torsdagen den 10 nov. Sedvanlig Sakra
mentsandakt kl. 8 · f. m. 

Lördagen elen 19 nov. (S :a Elisabeth . )  
Högtidlig mässa med sakramental välsig
n elsie. kl. 8 . fm. 
Skolmässa varje onsdag kl. ½ 9· f, m .  

Helga Lekamens Gille. 
Rosenkransandakt med predikan fredagarna den 7 okt. och 4 nov. i - St. Eriks· 

ky11ka kl. ½ 8 e. m. - Gemensam hel, Kommunion för medlemmarna av Rosen
. kransbröclraskapet, Helga Lekamens Gille och Maria kongr,e,gati,onen ,söndagen den 2 

okt. kl. ½ 9 f. m. i St. Erik. 
1 

Kommunionmening : Oktober : Vår högvördige Biskop. November : D e  arma' sjä
larna i skärselden. 

Reli[Jionsundervisningen i St, AnS[J8l'S sal 
tager sin början tisdagen elen 18 oktober kl. 8 e. m. Tillträde till fö1,edragen är 
fritt föe varj e av Katolska Kyrkans heliga sanningar intresserad. Anmälning till 
cleltagancle t.orde ske före c)en 15 okt. till någon av prästerna vid· härvarande katol-
ska l,yrkor. S. Nordmark. 

Pastor. 
L--------�--------� 
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4 FREDSGATAN 

f\LLM, 71 87 

--, 

Hos VaktmästarP.n vid S:ta Eugenia Kyr, 
ka, Norra Smedjegatan 24, Stockholm, 

finnes till salu ett antal exemplar av 
CORMERYS 

.Thomas a Kempis 

Kristi efterföljelse 
Från grundtexten översatt av 

0. ]. V. ER.ICSSON. 

Obs.! Nedsatt pris Kr. 5; 
Passa tillfället ! Endast ett fåtal ex, kvar. 
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S T O C K H O L M 

Framkallar 

K o p i e r a r  

F or s f a r a r  

CONCORDlfi CflTHOLICfl 

Föreningslokalen, Biblioteksgatan, 29, hålles tillgänglig för Concordias 'medlemmar 
söndagar kl. 1-3 e. m. och torsdagar efter kl. 7 e. m. I läsrummet finnas talrika in, 
och utländska tidskrifter utlagda: De närmaste programmen äro: 

Allmänt sammanträde torsdagen den 13 oktober kL 7,so e. m. 
a. Föreningsangelägenheter. 
b. Intryck från en resa i Tunisien med skioptikonbilder av ordföranden. 
c. Notarien Ivar Sjöfors: Prolog ur Pajazzo, Leon:cavallo. · · Aria (Dank sei Dir, Herr"), Händel. 

Supe och kaffe kr. 3: 50 
Besök i Storkyrkan,' söndagen den 16 oktober kl. l,1ö e. m., varvid kyrkans konst, 

skatter vi�as under sakkunnig ledning. Det under de sista åren restaurerade märkliga 
skulpturverke_t S:f Göran och draken är nu åter uppsatt i kyrkan. Samling vid in, 
gången från T rångsund. 

L Stockholm i oktober 1 921 .  S T Y R E L S E N. 

Linkoln Bloms Boktr. A.-B .. Stockholm 192!. 


