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UR SAINT FRANC::OIS DE SALES' 
SKATTKAMMARE. 

Lyon, 9 december 1622. 

Tusen tack sänder jag till 'eder 
min högtälskade dotter,· eller när� 
mare bestämt till edert goda hjärta, 
för den glädje det bereder mitt sinne 
genom att skänka mig så sköna prov 
på sin tillgivenhet. 0 Gud, hur lyck
saliga ära icke de människor vilka 
frigjorda från hovlivet me'd dess 
många tomma hövlighetsformer få 
framleva sina dagar i frid vid den 
Korsfästes fötter! Visst är, att jag 
aldrig låtit mig imponera av väri
dens fåfänglighet, men ingenstädes 
förefaller den mig tommare än bland 
hovets mask.stungna ståt. 

Kära dotter! Ju längre jag hinner 
fram på detta jordelivets väg, desto 
föraktligare förekommer det mig, 
och dess mera åtråvärd blir mig den 
saliga· evighet, efter vilken vi träng
ta och som uteslutande skulle vara 
föremål för vår kärlek. Låt oss så
lunda endast leva för det eviga, vil
ket allena förtjänar att kallas liv, ty 
i jämför.else med det .är hela denna 
världens storhet blott en ömklie1 
död, 

M 

Av hela mitt hjärta är jag, min 
kära dotter, eder uppriktiga vän ... 

Det sista brev sorn den he

lige kyrkoläraren skrev, nio 
dagar före sin död. 
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FÖRSVARSPREDIKAN 
I ANLEDNING AV ANGREPP MOT KATOLSKA KYRKAN 

HALLEN I S:TA EUGENIA KYRKA I STOCKHOLM 

DEN 18 NOVEMBER 1923. 

En · annan grund kah ingen 
lägga än den, scm är lagd, 
och den är Kristus Jesus. 
1 Cor. 3: 11. 

I evangeliet liknar vår Frälsare 
himmelriket eller sin Kyrka vid ett 
senapskorn och en surdeg. Gerioin 
den förra liknelsen vill han åskåd. 
liggöra, huru hans rike, i början så 
,litet, ,kommer att utveckla sig liksom 
till ett träd, som sträcker sina gre
nar åt världens alla håll och saml,u· 
folken under sin behagliga skuggd. 
På vilket lysande sätt har icke lrn
tolska Kyrkan besannat denna lik
nelse! Liten i början, när apostlar
ne, följande sin mästares uppdrag, 
gingo ut i världen och predikade 
evangeliet, har hon århundrade från 
århundrade växt och rälrnar,fpr 
.närvarande, utbredd! över hela jor
den; ungefär 300 millioner medlem
mar. 

I liknelsen om surdegen skildrar 
Frälsaren förnämligast sitt rikes 
inre kraft. Liksom litet surdeg sa 

småningom genomsyrar en hel mjöl
Jiiassa, så skall livets frö, som Fräl
·saren lagt i sin Kyrka, under år
hundradenas lopp med sin sanning 
och sin nåd genomtränga, förnya. 
och förädla mänskligheten. Ock�å' 
detta har hos katolska Kyrkan på 
ett påfallande sätt gått i fuUbordan. 

Vi, mina trosbröder, hava all or
sak att glädjas över att vi tillhöra 
denna Kyrka. 

På senare tiden har man i 'tidnin
gar mer än eljest läst yttranden av 
framstående män i svenska kyrkan, 
vilka äro missledande i vad katols
ka Kyrkan beträffar. Så lästes för 
något mer än två månader sedan i 
en Stockholmstidning: » Vi fortsätta 
�postlarnas, fornkyrkans och me
deltidens kristenhet med minst lika 
stor rätt som Rom, och vi bekänna 

varje söndag i högmässan och där
emellan vår tro på och vår tillhörig
het till den enda heliga katolska 
(allmänneliga) Kyrkan». Och förra 
måndagen stod i en annan Stock
holmstidning att läsa: » Vår moder
kyrka är den apostoliska katolska 
(allmänneliga), från vilken Rom i 
så väsentliga stycken avvikit, att hon 
blivit mindre apostolisk evangelisk, 
än de flesta av våra sekter, ja, så att 
det är frågan, om hon icke lagt en 
annan grund än den, som är lagd, 
Jesus Kristus, eller en grund vid �i
dan av den enda». 

I läggen märke till, m. å., att så
dana ord innebära en förolämpande 
beskyllning mot vår Kyrka. Så får 
då ingen taga illa upp, att jag i dag 
tager ställning till denna beskyll
ning. Detta är icke ett provoce
rande angrepp, utan har endast be
tydelsen av ett avvärjande mothugg. 

Jag vill framhålla de viktigaste 
stycken, som. . höra till den sanna 
kristenqomens väsen, för att I sko
len kunna bedöma, o.m. . det är ka -
tolska Kyrkan, som. avvikit från de<,
sa väsentliga stycken, eller om. det ej 
fastmer är andra religiösa samfund, 
som avvikit därifrån eller befrämja 
ett .sådant avvikande. .I förstån nog, 
varför jag har valt till te:id aposteln 
Pauli ord: »En annan grund kan 
ingen lägga än den, som är lagd, 
och den är Kristus Jesus». 

Lyssnen till mina ord! 

I. 
Jag frågar först och främst 

iÄr tron på Kristi gudom. en väsent
lig del i kristendomen?» Svaret kan 
icke lyda annat än ja, ty med tron 
på Kristi gudom. står och faller hela 
. kristendomen. 

I omisskänneliga ord har nämli
gen Kristus, såsom evangelierna: in-



tyga, gjort anspråk på att erkännas 
som Guds sanne Son, som Gud av 
samma väsen med Fadern. Han har 
också givit stöd åt detta sitt anspråk 
genom en mängd ovederläggliga 
under och genom högtidlig edlig ut
sago inför domstolen, för vilken 
han gått i döden. Har han icke 
talat sanning, så vi1ar kristendom� 
en på en osanning och hänger i luf
ten. 

I den apostoliska tiden trodde 
man på Kristi gudom. Den som 
skulle tvivla därpå, behöver blott 
bläddra i aposteln Pauli brev till 
romarna, till kolosserna, till filip
perna, till ebreerna, samt i· den hel. 
Johannes' evangelium, till vars för
fattande förnekandet av Kristi gu
dom givit anledning. Krisms är 
Gud. Denna sanning är framför alla 
andra den grund, som Kristus har 
lagt. 

Huru ser det då ut med tron på 
denna sanning hos de protestantisk� 
religiösa samfunden, i synnerhet i 
våra dagar? Denna så väsentliga 
sanning får i ord och skrift dragas 
i tvivelsmål, ja, helt enkelt förnekas 
och hånas, utan att de, vilka det 
ålåge att till folkets gagn stävja så
dant ofog, hava ens ett ord av ögil
lande. De kunna till och med iblanJ 
väcka skenet, som om de gillade det. 
Det-ta förekom för flera år sedan 
här i landet, då en mycket högtstå
ende person i svenska kyrkan be
ledsagade en dylik skrift med ett 
förord. 

Helt annorlunda är det i katol�ka 
Kyrkan. Allt ifrån kristenhetens 
början har hon med allt eft_er: 
tryck tagit läran om KnstI 
gudomliga nahlr i försvar. mot alla 
angrepp och brännmärkt den mot
satta läran såsom irrlära. Och i 
detta hennes tillvägagående har till 
den dag i dag är icke inträtt någon 
förändring. År det då katolska Kyr
kan, som avvikit· från tron på en så 
väsentlig kristen lära, eller är det 
icke fastmer de protestantiska krist
na samfunden, som avvikit därifrån 
eller åtminstone ofta hava gynnat 
och gynna ännu sådant? 
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Il. 
En annan väsentlig del i · kris

tendomen är tron på allt, vad Gud 
har uppenbarat, vare sig i Gamla 
Testamentet genom patriarkerna och 
profeterna, eller i Nya Testamentet 
genom Kristus och hans apostlar. 

För att sätta alla människor ända 
till tidernas slut i möjlighet att med 
ofelbar visshet lära känna det som 
måste tros, har vår Frälsare stiftat 
ett synligt rike, en Kyrka och i den
na Kyrka tillsatt en ofelbar läromyn
dighet. Grundad på apostlarne med 
Petrus i spetsen som högste lärare 
skall denna läromyndighet enligt 
hans vilja intill världens ände fort
bestå i deras rättmätiga efterträdare. 
Sådan är den grund, som Kristus 
själv lagt, sådan var den tro, som re
dan den apostoliska tiden bekändt' 
sig till. 

Apostlarne betraktade sig såsom 
av .. Kristus tillsatta och med hans 
auktoritet utrustade förkunnare av 
hans lära. Bevis därför äro apost
larne Petri och Johannes' ord inför 
Stora. Rådet, som ville förbjuda dem 
att predika: »Dömen själva, om det 
är rätt 1nför Gud att lyda eder mer 
än Gud.» (Ap. G. 4:19.) De sade 
så, emedan deras mästare hade be
fallt dem att lära alla folk. Bevis 
därför läi:nnar a,posteln Paulus, som 
börjar nästan alla siira brev med or
den: » Paulus, apostel genom Guds 
vilja», eller också »Paulus, apostel 
icke av människor eller genom nå
gon människa, utan genom Jesus 
Kristus och Gud Fadern». På detta 
sätt vill han dokumentera sin rät
tighet att förkunna Kristi evange
lium. Bevis därför lämnar slutligen 
det utslag, vilket de omkring år 50 e. 
K. i Jerusalem till avgörande av en 
stridsfråga församlade apostlarna 
fällde: »Den Helige Ande och vi ha
va funnit för gott att icke pålägga 
eder någon vidare börda än dessa 
nödvändiga stycken: att I av
hållen eder från det, som bli
vit offrat åt avgudar, från blod, 
från det, som blivit kvävt och 
från otukt. » (Ap. G. 15:28, 29.) Så
som I sen betraktade apostlarne sig 
såsom av Kristus sända och med 



hans auktoritet utrustade lärare. De 
kristna församlingarna åter motto
go qpostlarne� 1ära :i denna menin!-{, 
vilket äen hel. Päulus intygar i 1 :sta 
brevet till tessalonikerna: )) Vi tacka 
oa vlåt�igen G1.1d, .att 1

1 .då t :inottogen 
Guds ·ord,' som I hörden av oss, 
anammaden det 'icke 'såsom män
niskors ord, utari, 'vilk,et det i san
ning är, såsom' orda� Gud. )). (1 Tess. 
2:13.), . . . ' . . 
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Vad särskilt Petri högstaläromyn-· 
digbet angår, så intyga flere känd� 
händelser, att Petrus ansåg sig själv 
som högste lärare och som sådan 
erkändes .även av d.e andra. Vid va
let av Mattias till apostel i nattvards
salen i J erusaJem. före den Helige 
Andes ankomst. är det Petrus, SOJll 

presiderar. Ef.ter den Helige Andrs 
ankomst förkunnar Petrus på ping:,t
festen som den förste evangeliet och 
omvänder 3,0.00 åhörare. Petrus 
upptager den första hedningen,. hö• 
vidsmarin�n Cornelius, i Kyrkan, se
dan han av Gud i en syn fått upp
lysning, att tiden är. inne att för hetl
ningarne förkunna evangeliet. Del 
är �ckså Petrus, som vid det u'yss� 
omnämnda lcyrkomötet i Jerusalem 
uppträder såsom ledare. 

Vad i deii apostoliska tiden all
mänt troddes om den av ·Kristus i 
Kyrkan tillsatta läromy1:1digheten 
med Petrus 1 spetsen, det var också 
i de omedelbart följande århundra
dena . den allmänna övertygelsen. 
Man var då också övertygad om, 'ltl 
Petrus och hans medapostlar enligt 
Kristi vilja skulle i läromyndigheten 
hava efterträdare. Redan då anto�s 
allmänt, att Petri efterträdare var 
biskopen av �om eller påven och att 
apostlarnes efterträdare voro de m�rl 
biskopen av Rom i förening stående 
hiskoparna. Icke så få historiska 
dokument stå till förfogande för att 
leda detta i bevis. Jag får dock in
f.luänka mig till att omnämna ett 
historiskt bevisat faktum, som styr
ker åsikten, att redan i den allra för� 
sta kristna tiden biskopen av Rom i 
sin egenskap av Petri eft'erträdare 
erkändes som Kyrkans överhuvud 
och högsta lärare. _ , 

Ännu före.sJutet av 1:.sta århun� 

dradet vände sig den av aposteln 
Paulus grundade församlingen i Ko
rint till påve Klemens I, Petri tredje 
efterträdare på biskopsstolen i Rom. 
för att bilägga utbrutna tvistigheter. 
I närmare belägna församlingar fun -
nos · biskopar att tillgå, som hade 
varit apostlalärjungar, och enli�t 
historieskrivaren Eusebius levde då 
också ännu aposteln Johannes. Lik
väl anlitade församlingen i Korint ej 
dessa till avgörande av tvistig
heterna, , utan vände sig till på
v,en · Klemens, och denne gav 
utslaget icke i bedjande, utan befal
lande ton och fordrade, lydnad för 
sina anvisningar. Folket lydde utan 
tvekan och höll hans brev så i ära, 
att det ännu under många år. upp
lästes vid gudstjänsten. Vilket . slå
ende bevis för, att redan i den äldsla 
tiden påven i .Rom erkändes som 
Petri efterträdare i den högsta kyrk
liga läromyndigheten! 

Det är också ett historiskt fastsla
get faktum, att samma uppfattning 
under hela medeltiden rådde i hela 
katolska Kyrkan. Vem har då. av
vikit från denna väsentliga, ytterst 
viktiga lära, katolska Kyrkan eller 
de samfund, som på 1500-talet utgått 
ur henne samt förkastat den kyrk
liga läromyndigheten, sådan Kristus 
har anordnat. den, 9ch därmed lagt 
en annan gl'und, än den som Kristus 
har lagt? 

III. 

En tredje väsentlig del i kris
tendomen är läran om de heliga 
sakramenten. Dem instiftade Fräl, 
saren, 7 till antalet, såsom medel, 
varigenom de troende förnämligast 
skulle få sig meddelad den till .salig
het nödvändiga nåden, både bistån
dets nåd �ch den heliggörande n�
den. 

Låtom, oss .en stund undersöka 
vem som avvikit från denna så vik
tiga lära och vem icke. 

Om dopet är ingenting att säga, 
emedan även . våra i tron från oss 
skilda bröder, Guc,l sJrn lov, hava bi� 
behållit det. · · . . 

Jag påpekar. då först J:,iekräftelsern; 
sakrament. I Apostlagärningarna 



läser jag · i 8 :de kapitlet, att Petrus 
och Johannes reste till Samarien för 
att meddela dem, som mottagit Guds 
ord och låtit döpa · sig, den Helige 
Ande. De lade händerna på dem, 
och de fingo den Helige Ande. Gt
tryckligen tillägges, att dessa ännu 
icke hade fått den Helige An
de, utan voro endast döpte i 
Herrens Jesu namn. Apostlarne 
an vände således ,ett yttre tecken, 
som skulle verka nåd, och det
ta ett annat än vid dopet, vilket 
innebär, att de ansågo den företagna 
handlingen för ett sakrament. Apo
steln Paulus gjorde sedan detsamma. 
Helt naturligt handlade apostlarne 
så, emedan Frälsaren hade anord
nat, att ett sådant yttre tecken skulle 
begagnas för att på särskilt sätt med
dela den Helige Ande. Ty apost
larna ägde av sig själva ingen makt 
att med ett yttre tecken förknippa 
inre nåd. 
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Följande apostlarnes bruk använ
de man både i fornkyrkan och un
der hela medeltiden, även, i Sverige, 
samma yttre teckien och ansåg det 
som ett sakrament. Därom vittna 
i synnerhet de heliga kyrkofäderna 
.och kyrkoläratne, för vilka jag låter 
blott en · tala, den helige Augustinus, 
som säger : » Krismats sakrament 
(han menar bekräftelsen) är lika he c 

ligt som dopet. )> 
Hos protestantismen har detta 

sakrament råkat i glömska. På sin 
höjd talas ännu om konfirmation 
(betyder bekräftelse ) ;  men den har 
endast betydelsen av en slutexamen 
och skall vara ett slags intyg, att 
läsbarnet äger tillräcklig religions
kunskap. Med sakrament har den
na ceremoni ingenting att göra. 

Jag övergår till altarets heliga 
sakrament, som också kallas, natt
viuden. I synagogan i Kafar
naum hör jag Frälsaren dagen efter 
den första underbara brödförölmin 
gen inför en stor folkmängd i apost
larnes och andra lärjungars närvar�1 
högtidligen förklara, att han skall 
giva oss sitt sanna kött att ·äta och 
sitt sanna blod att dricka ; och hellre 
vill han låta sina lärjungar, som ta
git anstöt av hans ord, ja, även apost-

larna avfalla från sig · än · åte1;
taga sitt löfte. Ungefär ett år s·enare 
ser jag Jesus vid nattvarden i Jenisa
lem aftonen före sin död inför sina 
apostlar taga bröd och kalken rned 
vin i sina heliga händer och hör ho . 
nom säga: l> Tagen och äten, detta ar 
min lekamen. 'Dricken ana· härav, 
ty detta är mitt blod, det Nya Testa
mentets, som skall · utgjutas för eder 
och för många till syndernas förh'i 
telse. Gören detta till min åmin
nelse. » 

Enligt dessa Jesu klara ord vid 
båda tillfällena är det ha<ns sanna le
kamen, år det hans sanna blod han 
skänker oss. Så · skänkte oss vår 
Frälsare i sin stora kärlek till oss i 
altarets heliga sakrament sin sanna 
närvaro bland oss i våra kyrkor un
der brödets gestalt ; han skänkte oss 
det Nya Förbundets oblodiga offer 
i den h1eliga mässan ; han skänkte 
oss i den heliga kommunionen sin 
sanna heliga lekamen och sitt sanna 
heliga blod, 

På grund av Herrens otvetydiga 
ord både i synagoga,n i Kafarnaum 
och i nattvardssalen troddes detta 
i den apostoliska tiden, i fo1·rikyt
kans och medeltidens kristenhet; 
även i Sverige. 1\fan fann sin tröst 
och glädje i att i sina kyrkor kunna 
frambära åt den i brödets gestålt i 
tabernaklet ve1•ldigen närvarande 
Frälsaren sin hyllning, i tillbedjan, i .  
tacksägelse och åkallelsebön. Man 
var hänryckt av den tanken, att man 
vid nattvardsgången i den heliga 
kommunionen kom i den innerligac 

ste förening med sin Frälsare genom 
att bliva delaktig av hans sanna kött 
och hans sanna blod. Man visste, att 
i den heliga mässan Kristus genom 
den ställföreträdande prästen p .. \ 
oblodigt sätt förnyade korsoffret fö1· 
att tillägna oss dess förtjänster. Man 
visste, att han i detta dyrbara oi'fer 
skänkt oss det bästa sättet att brin�a 
Gud vår hyllning. Vi beundra ännu 
i våra dagar den mängd storartade; 
konstfullt ttppförda katedraler, som 
medeltiden skapat. Det var tanken 
på Kristi sanna och verkliga offer 
och . närvaro i altarets heliga sakra
ment, som inspirerade våra av levan-



de tro genomträngda förfäder, när 
de bragte så stora offer, som dessa 
katedraliers uppförande krävde. 
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Och vad har protestantismer1 
gjort av den upphöjda läran om det
ta sakrament? Man talar ännu om 
nattvardsgång. Det ligger mig fjär
ran att vilja såra deras religiö'ia 
känslor, som i sina kyrkor begå natt
varden. Men jag skulle gärna veta, 
om de äro fullt övertygade om, att 
die då verkligen bliva delaktiga av 
Kristi sanna lekamen och blod, så
som en katolik är det, när han går 
till Herrens heliga bord. Dock där
med må vara huru som helst, sä
kert är, att ingen protestant tror, att 
Kristus i deras kyrkor under brö 
dets gestalt är verkligen närvarande 
och kan besökas. Ingen protestant 
tror, att Kristus i deras kyrkor i mä<;
san på oblodigt sätt offrar sig för 
att förnya korsoffret. Och varav 
kommer detta? Därav att de så kal
lade reformatorerna på 1500-talet 
kastat denna tro över bord och där 
med övergivit den grund, som Kris
tus har lagt. 

Vad skall jag säga: om botsakra 
mentet eller bikten? .Jag hör deu 
uppståndne Frälsaren på aftonen av 
själva uppståndelsedagen till de i 
nattvardssal1en församlade apostlar
na 'säga. »Såsom Fadern har sänt 
mig, så sänder ock jag eder. Motta
gen den Helige Ande. Vilka I för
låten synderna, dem äro de förlåtna, 
och vilka I behållen dem, dem ära de 
behållna. » Kyrkohistorien bär vitt
ne om, att fornkyrkans och medelti 
dens kristenhet, även i Sverige, på 
grund av dessa ord var övertygad\ 
om, att Frälsa11en instiftat bikten. 
Och man fann sin tröst i den tanken, 
att man genom en ångerfull bekän
nelse av sina synder inför Kristi 
ställföreträdande präst vart åter för . 
sonad med Gud, när man genom 
synden övergivit honom; att maru då 
icke längr,e var skyldig till helvetets 
straff, utan hade genom den heliggö
rande nåden åter blivit Guds barn 
och vän med anspråk på himmelens 
arv. 

Även detta så nödvändiga och pa 
samma gång så tröstrika nådemedel 

har av dem, som på 1500-talet vänt 
den katolska moderkyrkan ryggen, 
kastats över bord, så att deras an
hängare hava blivit och fortfarande 
ära berövade den grund, som Kristus 
genom botsakramentet har lagt. 

Jag kunde å samma sätt närma
re förklara för Eder, huru fornkyr
kans ,och medeltidens kristenhet 
även i Sverige betraktade ock
så sista smörjelsen, prästvignin
gen och giftermålet såsom av Kri�
tus instiftade sakrament, menjagmå 
ste fatta mig kort. Stöd för denna 
tro funno de till en del i skriften: 
för sista smörjelsen i aposteln Jakobi 
ord : » Ar någon bland eder sjuk, han 
kalle till sig kyrkans präster, och de 
skola bedja över honom och smörja 
honom med olja i Herrens namn, 
och trons bön skall vara den sjuke 
till räddning, och Heri;.en skall upp · 
rätta honom, och om han är i syn
der, skolai de förlåtas honom. » ( Jak. 
5 : 14,  15 . ) För prästvigningen som 
ett sakrament syntes dem aposteln 
Pauli ord till sin lärjunge Timoteu<; 
garantera :  i> Jag förmanar dig att 
återuppliva den Guds nådegåva, som 
är i dig genom mina händers pålägg
ning.» II Tim. 1 :6. Ett stöd för sin 
tro, att också äktenskapet i Nya För
bundet är ett synligt tecken, som ver
kar inre nåd , alltså ett sakrament, 
tyckte de sig finna i de högstämda 
ordalag, med vilka samme apostel 1 

Efeserbrevet (Kap. 5 :22-32) talar 
om äktenskapet, i synnerhet i orden : 
»Denna hemlighet är stor, men jag 
säger i Kristus och i Kyrkan. ii Dock 
bortsett från dessa skriftens ord an
såg man i fornkyrkans och medelti
dens kristenhet, även i S VJerige, sista 
smörjelsen, prästvigningen, och gif
termålet som sakrament, förnämli
gast på grund av, att denna lära ha
de från släkte till släkte fortplantat 
sig. 

Beträffande äktenskapet vill jag 
ännu hänvisa på ,en ytterst viktig 
punkt. Krist,u,s har enligt tre evan · 
gelisters och aposteln Pauli ord åter
ställt äktenskapets oupplöslighet, så 
att en skilsmässa med rättighet till 
ett annat gifte aldrig kan komma i 
fråga. Av vilken välsignelserik be-



tydelse är icke detta för det mänsk · 
liga samhället, isynnerhet för famil
jelivet! Och vilket fördärv måste 
icke tvärtom den motsatta åskåd-. 
ningen medföra! Katolska Kyrkan 
har i alla tider energiskt förfäktat 
äktenskapets oupplöslighet och hell
re låtit ett helt land avfalla från sig 
än visa sig eftergiven i denna punkt. 
Be, is därför lämnar England under 
sin konung Henrik VIII. Annorlun
da står det till hos protestantismen. 
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,Tag har icke kunnat framhålla 
alla i kristendomen väsentliga styc · 
ken. Men det kan ovederläggligt le
das i bevis, att katolska Kyrkan, un
der alla århundraden har varit och 
är alltjämt i alla .sina läror, 
som angå tro och seder, i full 
överensstämmelse med Kyrkan i de 
första kristna tiderna. Detta är icke 
fallet med de protestantiska religiösa 
samfunden. 

Så kan jag gärna överlämna åt 
Edert omdöme, om det är berättigat 
att säga, såsom en framstående man 
i svenska kyrkan gjort: )> Vi fortsät
ta apostlarn2s, fornkyrkans och me
deltidens kristenhet med minst lika 

stor rätt som Rom. » Eller såsom 
en annan yttrat sig i måndags: » Vår 
moderkyrka är den apostoliska ka
tolska (allmänneliga), från vilken 
Rom i så väsentliga stycken avvikit, 
att hon blivit mindre apostolisk 
evangelisk, än de flesta av våra sek
ter, ja, så att det är frågan, om hon 
icke lagt en annan grund, än den 
som är lagd, Jesus Kristus, eller en 
grund vid sidan av den enda. » 

Det är således katolska Kyrkan, · 
som städse bevarat den grund, som 
är lagd av Jesus Kristus, och man 
bör tvärtom rikta beskyllningen att 
hava lagt en annan grund mot dem, 
som göra katolska Kyrkan denna 
förebråelse. 

Ett ord· återstår ännu att tillägga. 
Låt oss glädjas, mina bröder i tron, 
över att vi tillhöra den katolska 
Kyrkan såsom Kristi Kyrka. Men 
låt oss även vara angelägna om att 
genom vår uppbyggliga vandel visa 
oss som hennes värdiga medlemmar. 
Amen. 

D :  r E. W e s s e l, 
Kyrkoherde. 
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SAMMANFATTANDE SLUTORD. 

Petrus eller Pctri? Ett helt år ha 
vi nu hört dem diskutera och dispu
tera i Credos spalter. Och vi ha tyd
ligen märkt, att mellan dessa båda 
mäns teologiska uppfattning är, ett 
svalg befäst. 

Vem var först och främst Petrus? 
En lärjun:ge till det människoblivna 
Ordet, till Jesus Kristus, som om sig 
själv vittnade, att han var sann 
Gud, som förvandlade vatten till vin, 
gick på havets böljor, med sitt all
maktsord stillade stormar och ovä
der, som botade otaliga sjuka och 
uppväckte döda, som med ett ord 
fick Guds eget insegel satt över sin 
sanningsförkunnelse. 

Och vem var Petri ?0 En lärjunge 
till doktor Mårten ·Luther, vilken 
framträdde som en av Gud sänd pro
fet, som fått myndighet attJörkunna 
en ny slags kristendom, att sönder
bryta tusenårig kyrklig .hävd och 
ordning och sätta upp sig själv som 
ett ofelbart läroorakel för hela kris
tenheten utan att med ett enda un
der, ett enda tecken styrka berätti
gandet av all denna oerhörda för
mätenhet, denna exempellösa an
språksfullhet. 

Vem kallade Petrus till hans kyrk
liga ämbete, vem beklädde honom 
med hans höga myndighet? Var det 
inte Mästaren själv, som en gång lo
vat honom: »På denna klippa skall 

jag bygga min Kyrka», och som i 
uppståndelsehärlighetens majestät 
sedan uttryckligen gav honom upp
draget : » Vakta mina lamm, vakta 
mina får» (Joh. 2 1:15 ff.)? Och 
vem kallade sedan .Petri att uppresa 
sig mot den av Kristus själv kallade 
Petrus? Var det doktor Luther eller 
någon annan stor het från Witten -
berg som utvalde honom till apostel 
i den nya kyrkan, eller var det han 
själv, som tog sig denna myndighet? 
Härom veta vi intet. Liksom så 
mycket aµnat i hans system är den
na centrala fråga insvept i ett oge
nomträngligt dunkel. Därför då vi 
höra ' »P.etrus, Jesu Kristi apostel» 
vända sig . till , de kristna församlin
garna och i pögtidliga ordalag ön
ska: »Nåd och frid föröke sig hos 

· eder!» (1 Petr. 1: 1) verkar detta en
dast mäktigt imponerande: Helt an
norlunda känna vi oss berörda, då 
»Olatms Petri Stocholms Råådz Sec
retarius» i sitt föga upphöjda »Swar 
vppå ochristelighit sendebreff» fram
träder med liknande apostoliska 
fridshälsningar. Vore saken ej så 
bittert allvarlig, skulle man �narast 
inför dylika imitationer känna sig 
frestad att draga på munnen. 

Ja, mellan Petrus och Petri är ett 
svalg befäst ; den motsats som repre
senteras av dessa båda så likalydan
de ord kan aldrig utjämnas. Petrfa 



315 

kyrka är som . bekant både osynlig 
och ohörbar. Petrus visar så föga 
förståelse för denna luftiga byggnad, 
att han t. o. m. i ett apostoliskt brev 
sänder en hälsning från »den medut
korade Kyrkan i Babylon» (1 Petr. 
·5 : 13) , varmed hart troligen menar 
det av Petri så avskydda Rom. Pe
trus är den kyrkliga ordningens och 
laglydnadens apostel. Han uppma
nar med kraft och värme »de äldste» 
att »vakta Guds hjord» och »ha 
vård» (1 Petr. 5:2) om densamma. 
Och han påminner ej mindre all
varligt de kristne om » de bud, som 
I haven fått av edra apostlar från 
Herren och Frälsaren » (2 Petr. 3:2). 
Om Petris kyrkliga ordningsregler 
ha vi redan mer än tillräckligt talat. 
Vem som helst ger han rätt att pre
dika, vem som helst ger han rätt 
att avlösa ; de kyrkliga ledarna skall 
man endast lyda, då »the seya oss 
gudz ordh fore» d. v. s. då de före
draga de lutherska läromeningarna. 
Den helige Petrus har den största 
vördnad för Bibelns auktoritet ; i 
hans brev finner man de viktigaste 
texterna, som vittna om den Heliga 
Skrifts gudomliga ursprung, men på 
samma gång riktar han sig bestämt 
mot Peiris. godtyckliga bibeltolkning 
på egen hand och har ganska allvar
liga ord mot » de okunniga och obe
fästade» som förvrida Guds eget ord 
» till sin egen förtappelse» (2 Petr. 
3: 16). Den ofelbara sanningens 
vårdare talar profetiskt om irrlärare, 
som »locka med stolta och fåfänga 
ord» (2 Petr. 2:18) och lova män
niskorna »frihet» (2 Petr. 2 :19 ). 

Gå vi sedan in på Petris nya läror 
om den allena saliggörande tron, så 
finna vi också dem på det bestäm
daste motsagda av Petrus. Kan man 
överhuvud tänka sig något mera hår
resande för en lärjunge av doktor 
Luther än Petrus' uppm8'ning till de 
troende att »genom goda gärningar» 
göra sin »kallelse och utkorelse sä
ker» (2 Petr. 1:10) ? 1  Ej heller den 
lutherska värdeminskningen av sak
ramentsbegreppet finner någon åter
klang hos Petrus, som skriver till de 
kristna, att liksom Noe och hans fa
milj rädd!;lqes undan syndaflodem 

fördärv genom den frälsande arken, 
så » frälsens nu även I genom ·dopets 
bad» (1 Petr. 3:21). Ja, sålunda stå 
de mot varandra, som oförsonliga 
motsatser, aposteln från Bethsaida 
och magistern från Örel)ro. När den 
ene säger ja, säger den andre nej, 
då den ene bygger upp, river den 
andre ned, där den ene församlar, 
förskingrar den andre. 

Och hur olika gestaltade sig ej 
deras levnadsbana l Petrus bar kor
set i Mästarens fotspår. · De mäkti
ga i landet voro hans förklarademot
ståndare, han fängslades, gisslades. 
förföljdes och beseglade slutligen sitt 
bekännarliv med en ärofull martyr
död. Men så kunde han också från 
sitt livs slutstation, världshuvudsta
den Rom, blicka tillbaka på en ena
stående segerbana. Tusen och åter 
tusen hade han omvänt från heden
domens styggelser och tröstlöshet till 
levande och lyckliggörande kristen
tro. Petri däremot utförde sin livs
gärning i fred och ro under den hö
ga överhetens nådiga beskydd ; en
dast en gång stördes hans behagliga 
apostolat av den kunglige härska
rens' vrede, men något martyrskap 
nådde han aldrig. I stället fick han 
tillbringa en trist och gråkall lev
nadsafton, varifrån han kunde blic
ka på ett liv av krossade illusioner. 

Hur beklämmande lyder ej hans 
egen skildring av det religiösa till
stånd, som han framarbetat i Sveri
ge: » Tron är utsläckt och kärleken 
förkolnad, och världen synes för 
ondska och arghets skull icke kun
na längre ståndande bliva, utan hon 
måste nu snart genom eld förgången 
varda, såsom den förra världen för
gicks genom vatten. » Sålunda ted
de sig alltså för honom· själv på 
gamla dagar hans med så stora för
väntningar och så storslagna löften 
påbörjade kyrkoförbättring. 

Petrus eller Petri? I århundra
draden har denna fråga dryftats av 
svenska teologer och filosofer. En
dast flyktigt har Credo kunnat sys
selsätta sig med denna seklernas di
skussion. Vi vilja nu endast kasta 
en ännu flyktigare avskedsblick på 
de båda disputerande svenska par-
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tierna . såväl Petrus' parti som på 
.Petris. Vem kommer härvid icke 
att tänka på den bekanta tavlan av 
Jlellqvist, där Peder Galle och Olaus 
Petri stå och strida mot varandra 
med ordets vapen. Hur förhåller det 
sig då med herr . Peder, 1520-talets 
representant för det unga, genom 
påvligt brev grundade Upsalauni
versitetet? På den ifrågavarande 
tavlan gör h.an en slät och löjlig fi
gur. Och så som denna ter sig Pe
trus' hela parti i Sverige, icke blott 
för våra i antal så oerhört överlägs-
na protestanter utan också för åt
skilliga skygga och förskrämda sven
ska katoliker, som endast känna 
motsidans tryckande övermakt men 
icke blivit medvetna om vår egen 
latenta styrka. . Ty det är en säker 
sak. Peder Galle står icke ensam 
mot Petri. Han har . på sin sida ett 
stort och imponerande parti, ej blott 
de män som omvände Sveriges folk 
till den kristna tron, ej blott dessa 
som: under århundraden kämpade 
mot hedendomen i karga, mörka 
bygder, ej blott sankt Ansgar och 
sankt Sigfrid, sankt Eskil, sankt 13ot
vid och alla deras följesvenner. och 
medhjälpare. Ända från sankt 
Eriks regering till Gustaf Vasas, fin
nes knappast någon stämma i hela 
Svea rike, som icke ställer sig på 
Petrus' sida i den stora religionsde
batten. Här höra vi som i en har
monisk kör kristna mystiker som 
Petrus de Dacia och den heliga Bir
gitta, dogmatiker som Magister Mat
tias kyrkoledare som Jakob Ulfsson ' 

0 d och Kort Rogge. . Men. ocksa un er 
senare tid finna .vi många kyrkliga 
märkesmän, som fastän nominellt 
anslutna till Petri dock i verklighe
ten visa sig stå betydligt närmare den 
redige, ordningsälskande Prtrus. Vi 

behöva blott tänka på Johan III och 
hans liturgister, 1600-talets myndi
ga »ortodoxa» teologer, 1800-talets 
schartauaner och lundensiska hög
kyrkomän för att icke tala om vår 
tids svenska ritualister, vilka ofta 
medvetet kä'Illna sig mera besläktade 
med Petrus än med Petri. 

A andra sidan ha vi inga anled� 
ningar att invagga oss i några ljusa 
säkerhetsdrömmar. Striden är hård 
och kommer länge att kräva mycken 
ansträngning och uthållighet, ty Pe-
1ris parti är kanske mäktigare i Sve
rige än i något annat europeiskt 
land. Här ha vi en till stor del mo
dernistisk statskyrka, som knappast 
längre bekänner sig som kristen, här 
finna vi en mängd stridande sekter, 
här möta vi en tyst men enei;giskt 
arbetande otro, som är fientligt 
stämd mot all religion. En väldig 
övermakt representera sålunda våra 
motståndare, vi äro få, fattiga och 
förtalade. Men vi styrkas av segern 
som övervinner världen, vår tro, den 
ofelbara sanningen, som har stått 
obesegrad av århundradens lärostor
mar. Och därför äro vi inte alls räd
da för Petri och alla hans vänner ur 
olika läger. 

Petrus eller Petri? DeI1 gamla 
tron eller de nya läromeningarna? 
Den tusenåriga Kyrkan eller de mån
ga kyrkosamfunden från i går eller 
förrgår? Den välbegrundade san
ningen eller de lösliga särmeningar
na och de flyktiga lärovindarna? 
Subjektivism1en eller objektivismen? 
Petrus eller Petri? Inför detta stora 
avgörande ställes också Sveriges 
folk. Och av dess val kommer fo
sterlandets framtidsöde innerst inne 
att bero. 
B e r n d t D a v i d A s s a r s !> o n  
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KYRKAN. OCH KONSTEN. 
• I , , I / 

Den skörd av konstföremål, som 
bergats undan den lutherska revolu
tionen och det därtill hörande bild
stormandet är försvinna�de lite�1 
och dessutom illa medfar�n. 

Vi få dock trots allt vara tack
samma: att något återstår av dyr
bara mmnen från vår konsthistorias 
katolska tid. 

Huru såg den konst ut, som mani-· 
festerade sig under de sekel, då Kyr . 
kan - Kyrkan i hestämd form sin
gularis - var den bestämmande 
faktorn i alla konstföretag - meil 
ett ord, då vår heliga katolska Kyrka 
alltid utgjorde grundtemat i tidens 
ledande tanke. En dåtida konstnär 
hade helt andra vägar att sträva 
fram på än nutilldags. 

Förr i världen var konstadepten 
hänvisad till de tradionella föreställ
ningar, som gått i ai'v från släktled 
till släktled, och då Kyrkan var den 
som ledde kulturen både till vardags. 
och helgdags, blev i stort sett allt 
konstskapande av liturgisk art. 

Verket, som såg dagen .skulle i de 
flesta fall tjäna ett kyrkligt ändamål . 
Kyrkan först och Kyrkan sist - till 
Kyrkan skul1e allt det bästa·, del 
högsta, men i så fall uttalat på ett 
kons,tspråk, som passade inom den 
religiösa ramen. 

Inga störande inslag, intet nyhets
makeri av profan art fick förekom
ma, även oni de olika konstutövartw 
till sitt psyke voro ganska åtskilda. 

Kyrkan, som ju sedan urminnes 
gärna tillåtit och uppmuntrat 
bibelläsningen, �ladde sig alltid åt 
konstens framställningar av den he
liga skrift, blott dessa överensstäm
de med dess (Kyrkans ) begrepp -
men blott inom denna ram hade ori
ginaliteten sitt berättigande. Med 
ett ord konsten ville vara och blev 
en lovsång till Gud. Det är därför 
vi i konsten före reformationstidf'I1 
så sällan se själva konstverken sig
nerade - namnet betydde föga ·� 
verket och blott detta skulle tala -
till Guds ära. 

Så kom den lutherska revolutiu� 
nen ·och strök ett. str.eck över den o .. 
antastbara auktoritetsprinc;ipen och 
gjorde denna beroende och under
ordnad det respektive landets fur
ste, och i stället för den absoluta 
auktoritete.n sattes självforskningen 
som norm. Allt det som hände in
om den heretiska världen, fick följd . 
riktigt sin avspegling i den yttre 
världen. 

Konsten önskade ej längre tjäna 
Kyrkan i de länder, där lutherdo
men drog, förhärjande fram. J vårt 
land blevo människorna upproriska 
och hatfulla mot sin moder Kyrkan, 
och de gamla foesker, som framställ
de helgonens liv försvunno under 
den vita kalkens liksvepning. Kyr
kornas · interiörer vitmenades, hel" 
gonbilderna sletos ned från sina pie
destaler ! 

Triumfkors·et - det krusifix med 
vår Frälsares bild, s·om hängde över 
ingången till korabsiden, rycktes ned 
och' a1It stuvades in som skräpgods 
på vindar, i skrubbar och uthus hö · 
rande till kyrkobyggnaden. 

Nu var konsten fri, tänkte man, 
liksom samvetstvånget var sprängt, 
skulle också konsten - fri från 
Kyrkans ok - gå en ny utveckling 
till mötes. Ja, det blev en ny ut
veckling men i splittringens tecken 
- nu signerade man äresnålt varje 
arbete, huru föga · betydande det än 
var. Konsten blev profan från att 
hava varit liturgisk-religiös. 

Konsten blev pittoresk småkonst, 
stafflikonst från att hava i sin hög
sta potens hava varit kyrklig monu
mental konst, införlivad med själva 
väggen till byggnaden. Därmed bör
jade ett jäkt att avslöja fenomenet 
- det illusoriska, att framställa del 
materi:ella stoffet, och man 
glömde innehållet - iden. 

Och så inträffade det, som näs · 
ian alltid sker efter en subjektiv  
expansion av stora mått, nämligen 
övermättnad, trötthet - indolens, 
Allt var prövat. Konsten för kon-
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stens egen skull orkade ej längre 
stimulera vare sig konstnärerna el; 
ler allmänhefen. Innehållet sakna
des. I de flesta länder saknas ännu 
i regel ett djupare innehåll i konsten. 
Man gräver fortfarande i samma 
grunda fåra. Konsten har kommit i 
misskredit. Men vid sidan av detta 
famlande ha sammanslutningar bil 
dats och röster gjort sig hörda för 
ett pietetsfallt tillvaratagande av de 
spillror av liturgisk och religiös 
konst, som daterar sig från tiden fö-
1;e reformationen. 

Både bland enstaka konstnärer 
och bland grupper med ett gemen
samt religiöst ideal ha konstutövare 
sökt sig tillbaka till en tid, då kon 
sten tjänade Kyrkan. Våra konst
historici ha ej tv,ekat, att då det gäl
ler kyrkobyggnader och deras ut 
smyclming höja ropet: Tillbaka till 

. ursprunget. Fram med det av reli
giös konst, som vårt land har att 
bjuda på. Tillbaka - om ej föl 
Rom - så åtminstone till de for
mer, under vilka Romakyrkan ar, 
betar. 

Och nu stego de fram från �i.na 
förvisningsorter, från kyrkvindar, 
skrubbar och uthus : en ärevördig, 
men skamfilad skara av Kyrkan-. 
hjältar. 

Nu kommo åter till heders de av 
lutherdomen exkommunicerade -
en här av . Kyrkans heroer , efter en 
400-årig fångenskap, klädda i 
sprucken förgyllning och trasiga 
draperier, med spräckta glorior, of
ta med stympade lemmar, martyrer 
i dubbel måtto, och befolkade pi\ 
nytt våra kyrkor. 

Det är behovet av en konkret 
kyrka - icke blott kyrkan som ide, 
som osynligt samfund, vilken i kru· 
si fixens, martyrernas och helgon ·  
bildernas skepnad, d å  de n u  efter 
detroniseringen åter - om blott pro 
forma - insättas i sina forna rät
tigheter - det är behovet av en 
konkret kyrka, med en sakrameu
tal innebörd, som åter gör sig känn
bar. 

Förbi vår blick skrida de med 
triumfkorset i spetsen - en rad av 
Kristi efterföljare - ett fantasiens 

tåg av kungagestalter och världens 
store, av bekännare och martyrer i 
alla åldrar - män och kvinnor än
da ned till tiggarna, till Guds fatti
ge från Assisi, alla prydda med he
lighetens gloria, alla med samma 
mål: att åter få spela sin roll i 
världshistoriens största drama, 
upprepat i .det heliga mässoffret. 
Det räcker ej längre med blotta or
det, med blotta texten - detta ha 
våra vedersakare nogsamt märkt. 
Kristi lidandes historia är ej endast 
ett läsdrama för icke analfabeter. 
Skådespelet måste åter bli kou
kret, och innehavare av huvud
rollerna - Kyrkans heroer - stiga 
in på den kyrkliga scenen, .en efter 
en, där församlingen, komparserna, 
blott väntar på att få ,understödj:i 
deras tal med kör av böner. 

Kyrkohistoriens populära regis
sör - den katolska almanackan -
ropar upp dem · dag för dag under 
det kyrkoåret framskrider. 

Vilken festivitas - vilken tradi
tionens glans låg ej fördold och 
dock uppenbar i den gamla agen -
dan, den gamla almanackan. I 
vårt eget land, de stora skogarnas 
och den bittra ensamhetens la'nd. 
hur väl förstod ej Kyrkan att giva 
innehåll, dramatiskt innehåll åt 
den tomhet, den övergivenhet som 
tryckte individen. Men för den dra
matiska aktionen höves aktörer. -
En efter en tala de, de forna lands
förvista - de gyllne helgongestal
terna. Var och en är en Kyrkans 
troshjälte, en triumfator -I 

Först skrider fram med ojämför
ligt benådat behag den ärorika 
alltid rena Jungfrun Maria - Kristi 
moder - följd av den långa raden 
av furstar och martyrer : Petrus, 
Paulus, Andreas, .Jakobus och Jo
hannes. Deras fysionomier med 
själiska s ärdrag fylla oss med per
sonlig glädje, så kommer tvivlaren 
Thomas, så en ny Jakobus jämte 
Filippus och Bartholomeus. 

Den oöverskådliga kolonnen av 
mässans heroer · slutar med pestens 
helgon Kosmas och Damianus -
och alla andra helgon -I 

Sveriges egen heliga Birgitta 



skymtar i den långa raden omstrå
lad av ljus, Men alla dessa äro 
blott förebådare! Förebådare till 
Honom, som skall komma! Och en 
gång - vi hoppas det - en gång 
skall till sist Konsekra:tionens kloc· 
ka ljuda i Sveriges kyrkor - under 
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vinterns långa mörker och somma
rens korta glädje, då Han, den var0 

aktige, Han smn är, har kommit 
och allt Sveriges folk under tacksam 
rörelse böjer sina knän och sänker 
sitt huvud i tillbedjan. 

L e n n a r t N y b l o m. 

PÅ FRANSKA VALLFARDSORTER. 
II. PARAY� LE MONIAL OCH ARS. 

. Allhelgonadagen, på morgonen 
öppnade Kristian fönstret i hotellet, 
dit han kommit den föregående af
tonen, och såg ut över den lilla sta
dens smala stenbelagda gator. Mitt
emot stod en 1700-talsbyggnad av 
värdigt utseende i gråsten med ett 
högt skiffertak, tydligen ett klosteL 
Vid sidan därav befann sig ett kapen 
från samma tid med en modern, go
tisk fasad, på vilken i stora bokstä
ver följande -0rd lyste: » Dans cette 
chapelle N otre Seigneur apparut a 
Ste Marguerite Marie». (I detta ka
pell visade sig Vår Frälsare för den 
heliga Margareta Maria.) Några 
minuter därefter var Kristian inne i 
kapellet och fann där samma rika 
utsmyckning s-om i La Salette : väg
garna voro fyllda med votivgåvor, 
till större delen metallhjärtan och 
från taket hängde silver- och guld
lampor. Här återfann han även 
�amma fromma folkskara och vid 
altaret stod den offrande prästens nu 
välbekanta gestalt i mässhake. Men 
här var tystnaden om möjligt ännn 
djupare och vördnaden större än vid 
La Salette -och, då, vid den . silver
klara klockans ljud, prästen höjde 
hostian för att tillbedjns och män
nen, kvinnorna och barnen böjde ;;i
rra huvuden i gemensam, andaktsfull 
dyrkan, grät Kristian - han tyckte 
sig vara i himmelen. Mässan tiil 
alla helgons åminnelse var slut; 
prästen hade, efter den tre gånger 
upprepade bönen: » Cor Jesu Sacra
tissimum», lämnat det altare, inför 
vilket Margareta Maria knäböjt i 
txtasen. Kristian hade nu tid att 

se sig omkring. De föremål, som 
särskilt väckte hans inti,esse, von> 
altartavlan, på vilken Vår Frälsare 
visar sig för helgonet och säger: » Se, 
mitt hjärta, som så älskat männi
skorna», och Margaretas eget rika. 
skrin, uppsatt i helgedomen, vari 
hon själv vilar. Den grova kloster
dräkten är utbytt mot mjuk sammet, 
lärftslöjan mot en annan av finaste 
linnetyg. Stackars lilla helgon, för� 
hånad och missförstådd. sjuk och li
dande; till och med efter döden tyck 
tes hennes fiender segra över helllne 
och det blev Benediktuc; XV förbe
hållet att nära 20D år efter hennes 
död resa henne till helgonvärdighe0 · 

ten. Hon själv brydde sig föga om 
människors omdömen, ty hennes 
hjärta var upptänt av J.rinnande kär
lek till den ende Herre, hon någonsin 
velat tjäna. 

Vägen är ej lång från kapellet, · 
där Margaretas syner och extaser 
ägde rum, till den gamfo benediktin
kyrkan i Paray från det tionde år
hundradet, mu ombyggd av Pius IX 
till en Jesu Hjärta basilika. Den 
stora, korsformiga byggnaden med 
det höga åttasidiga tornet och · spi
ran, vilka förråda dess cluriiacensi
ska ursprung, befinner sig i ena hör -
net av den lilla staden, bredvid en 
fridfull å, kantad med popplar, som 
vid tiden för Kristians besök av hös
tens trollstav hade förvandlats till 
glänsande guldknippen. Då han 
från kyrkan gick öv:er till klost 
ret, tog han, likt de flesta pil
grimerna, vägen genom den gotiska 
bågporten, på vilken , oro snidade 
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lätt igenkännliga m;ugueriter. Man 
skulle kunna tro det vara en älsk
värd ingivelse av någon arkitekt, 
som ville hedra helgonet : men denna 
portgång . stammar senast från 1300-
talet och den heliga Marguerite-Ma-
rie levde på 1600-taJt.t. Den som 
vill, må häri se tillfällighetens spel 
genom tiderna - kamke b}ott ett 
annat ord för - Guds finger. 

Nära kyrkan - allt ligger nära i 
Paray - finnes ett intressant euka
ristiskt museum; som: återger bilder 
ur Vår Frälsares dolda liv , igenom 
seklerna. Detta m:useum står ty
värr under överinseende av en gan
'ilrn sträv och ovänlig dam, vars be
kantskap Kristian redan gjort på ho
tellet. Han återfann henne nu, med 
nycklar i handen, och hörde henne 
fn'\.ga en annan besökare, om han 
vore katolik och på hans häpna 
svar : ))javisst, MadamC')) ,  torrt för
klara:. )) det är bra, ty, om Ni ej vore 
det, kunde jag omöjliqt visa Er. mu
seeh . Kristian, som formellt ännu 
var en kättare, darrade �v oro, men 
den stränga dari1en, som sett honom 
i samspråk med en präst, vågade siJ 
ej på en direkt fråga, som kund� 
hava blivit ödesdiger. Hon nöjde 
sig med, att var gång hon nämnde 
protestanter i sitt . vandrande före
drag, låta några mindre smickrande 
tillnamn undfalla sig, (1ch såg för
stulet på Kristian, för att . se vilkd 
intryck de gjorde. Till sist kunde 
han icke härda ,u,t längre och för
sökte slå till reträtt, i det han mum
lade en ursäkt ; men museidamen 
frös till honom med att �äga: ))Tänk, 
Ni hade tid att komma från Gre� 
noble på cykel hit, och Ni har ini'.! 
tid !ltt höra på mig n1,1. )) 

Trots denna mindre angenäm:i 
episod hade· Kristian fått ett intryck 
av frid och skönhet i Paray, då han 
lämnade det allhelgonadagen och 
cyklade i den kyliga no, emberluften 
under guldskimrande lövtak. Alla 
kyrkogårdar, som han. for förhi, 
tycktes hava slagit ut i blom och 
varje grav, om än så ringa, glödde 
med en rikedom av härliga krysan
temum, gula, skära och kopparröda. 
Ty det var den dag, då hela Frank-

rike förenar sig i att hNlra de döda 
och då till och med republikens äm
betsmän, prydda med sina trefärga
de skärp, deltaga . i de offentliga 
gudstjänsterna och hålla tal på kyr
kogården bredvid den något besvä
rade kyrkoherden. Kristian fortsat, 
te genom det grönskallde, skogb•.!· 
vuxna Charollais, uppåt mot den h:i
ga, blåa bergskedjan, som skiljer 
Loires flodområde frå:l . .Saones. Hal'l. 
intog en lunch, beståendP av en ome
lett, ost och en ffaska gott Burgun
dervin i en liten berg�.by på halv'l 
vägen. Då han kom ned i Saom�
dalen, tyckte han sig varn i en anmtn 
provins, ett land, övero;:'Ulat av vita 
hus, med flata röda tak, av sluttandP, 
vingårdar, som längta efter vårsole·1 , 
ett land som bär Söderns drag och 
som påminner om Pro, ence liksom 
Charollais påminner om Normandie. 

* 

Kristian åhörde vespern för de 
döda i en högvälvd kyrka i en bv 
på den breda och gyttjiga Saones 
stränder. Han hade hoppats att nå 
fram till en annan kyrka innan ve"
pertid, den berömdaste ;1v alla land.,,_ , 
kyrkor, som förestods av mön�tret 
för alla kyrkoherda.r, den salige Cu
re d' Ars. Men då Angelustimmau 
slog, hade han gått vil-:,e mitt i e n  
stor, sank äng, dit en förrädis,i:. 
landsväg• hade bragt hunom. Från 
när och fjärran hörde han alla trak
tens kyrkklockor ringa, men de tycl_,;.
tes håna hans försök atf hitta räUa 
stigen. Han tänkte redan på att vän
da och taga genaste vägen till Lyon, 
om · icke en lycklig tilifällighet eller 
hans skyddsängel ord1 .. nl så, att han 
gick fel väg, vilken blev den räU.1 
för honom, så att han hamnade 
mitt på torget i Ars. En ansenlig 
byggnads ojämna konturer skym
tade på den öppna platsen: den kun
de ej vara annat än deu ombyggd,l 
kyrkan. Han försökt� öppna en av 
de otaliga dörrarna, men alla voru 
låsta och, eftersom det var för sent 
att skaffa en nyckel och han var 
tvungen att fortsätta sin färd, så fick 
Kristian nöja sig med att knäbö.ia 
på en stentrappa utanför en av dr! 
många dörrarna och därifrån anro,-
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pa den milde, g:,mle munnen, som 
verkat därinne, om h,ms förböner. 
Vid utkanten av byn dig den unge 
mannen, då han begav sig iväg, en 
staty med en palm i sin hand,resaisig 
i mörkret, just vid ett hörn, där två 
,.,ägar korsade varandra. Han knä
böjde igen och upprepade sin bön, i 
tron att statyn förest�llde le Cur,i 
d'Ars. Icke förrän han återkom en 
snöig decemberdag upptäckte haa, 
att det var inför le Cures käraste 
helgon, S :ta Filomena, den lilfa. 
jungfrumartyren från katakomber
na, som han den gången böjt knä. 

Kanske hade bon fön•nat sina b:j
ner med den helige prästens, ty d:i 
Kristian återkom till Ars fanns intet 
tvivel kvar i hans själ, - han stod 
i begrepp att bliva katolik. Det wr 
dagsljus denna gång : kyrkan var 
synlig och dörrarna stt,do vidöppna. 
Men dei var dock ick� hans dröm
mars kyrka, vars bild t an sett med 
andliga ögon den mörka natt, då han 
bedit på dörrtröskeln. Den lilla, 
åldriga kyrkan, där le Cure verkat, 
har blivit berövad sitt kur ; och bliVIt 
ett bihang till den nya kyrkan, som 
är en ful, rund byggna,f , till sitt yU, 
re lik en biograf eller ett turkiskt 
bad, men som överträffor de exem
plar av sådana arkitektqralster, som 
Kristian förr skådat, i l:e msk vedec 
stygglighet. De ord a\ Huysman.�, 
som han läst i sammanhr,ng med n.1-
got annat, men som pasrnde på dett.J. 
fall, korsade hans h iäma. » Cet eff
royable appetit de laidenr, qui de;;
honore maintenant l'F1,1lise - ,�a 
finit par ne plus etre n::,turel . »  Ocil 
det ser verkligen ut, som om djävu
len, då han ser sig ben iken på si lt 
egentliga syfte, toge en småakti� 
hämnd genom att förvr!da och för
störa de verk som människan reser 
till Guds ära, på de platser, där Han 
vunnit stora segrar och där Hans 
fiender lidit de svåras f t, 11:ederlagen · 
Vad kan eljest förklara det faktum 
att fromma och hedervärda männi
skor tro sig göra Gud en tjänst, d;l 
de riva ned de vördnansvärda mu

rar, som Hans helgon hava invigt 
med sitt arbete, och ersätta dem med 
hemska underverk av modern, dålig 

sniak. Kristian var tacksam, att d� 
heliga vandalerna i Ars i sitt from
ma nit åtminstone skorat mittskep
pet av le Cures egen, l]driga lilla 
kyrka. Här var allt som på Vian
neys tid: den groft tillskurna, lantli
ga predilrntolen, från vilken han låtit 
höra de enkla predi :mingar, vilka 
ägde mera makt att röra hjärtan 
än B oussuets mäktiga ihktoner eller 
Lacordaires silverklara röst ; den se
nare erkände att den eTJlde lantprä!,!� 
ten överträffade honom ; den primi
tiva korsvägen, inför v1iki>n han led
de sin församlings and,,ktsövninga-r, 
den snidade biktstolen. där han hör
de bikt, någon gång adc,-ton tiI)1mar 
i sträck, och själva he1i-{edomen, det 
forna högaltaret (nu förvisat till ett 
sidokapell ). där han läsle sin mässa 
och såg sina ljusaste v11:-1oner. I en 
av sidoskeppen till den 1 1ya kupol 
kyrkan, stod Kristian �Hila betagen, 
ty, under altaret, utsträckt i en rikt 
sirad »chasse», såq km vad SO!H 
tvcktes vara den sovar.de gestalten 
iv Vianney själv, klädd i talar, rök
lin och röd stola. På c�et tärda an
siktet låg det vackrast" uttryck och 
det uiest änglalika leende, Kristia,1 
någonsin sett. Han kär. de att detta 
måste vara en verklighetstrogen bit.i 
av le Cure d'Ars, troligm ett avtryck 
av ansiktet efter döden, 1y ingen sta
ty och intet porträtt, hau fått se, ha· 
de fångat hela skönhden av detta 
leende. Ett i sanning uuderbart be
vis på, vilken prägel det osynliga, 
det övernaturliga kan Sc!Ha på mate
rien. Det grova och fr.1. ade ansiktPt 
av en trött gammal man, av ring:\ 
börd och enkelt levnadH ätt, obildad 
och okunnig om vad dl'lma världen 
tillhörer, bar redan under livstiden 
en återglans av det him111.elska ljuset 
Orsaken därtill var, att »han icke 
längre levde, men Kristm levde i ho 
nöm». Då Kristian betraktade detta 
ansikte, kom han ih'.\.({ det ställe i 
bibeln, där det heter, �;tt » Stefam 
förföljare pJötsligt finqn se hans an
lete varda som en änV,els » .  

Ett häpnadsväckandf' faktum år 
do<"k, att den vithårige l elige gam1e 
mannen i drag och ge!ltalt tycki-s 
hava haft stor likhet med någon -�å 
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vitt skild från honom som bespotta
ren i Ferney. Men denna egen
domliga tillfällighet tjånm endast ti ll 
att framhäva den utpräglade skillna 
den i deras ansiktsuttryck. Helgo
nets leende och c)nikel l�s hånskra.U 
äro sannerligen så olika som kärle!,. 
och h::tt, som himmel och helvet�. 
- Vianney och Voltaire - der,....s 
hem lågo på Frartkrik(;s jord, enda-,t 
ett - par mil ifrån varandra ; deras liv 
voro åtskilda av blott el t halvsekPL ; 
den som hånade underverk och den 
som utförde dem; vill, en av de1u 
äger det största inflyi:mdet - vil 
kens sak skall segra? Ingen frågar 
detta, som sett den djupa friden i k 
Cures ansikte; ingen kan tänka si� 
materialismens triumf, mm i dett.1 
förandligade ansikte skadat ett före
bud till det kommande livets härlig
het 

» Herr kyrkoherde, fragade honom 
en gång en av hans fi',rsumlingsbor, 
»hur kommer det sig, att man knap
past kan höra Er, då Ni ber, · oca 
att Ni talar så högt, då Ni predikar?, • ·  
»Orsaken är, genmäld'" han, att d:1 
jag predikar, vänder ,iog mig pfta 
till döva eller sovande människor. 
men då jag beder, har ,mg med den 
gode Guden att göra, som icke ifr 
döv.»  Kristian kom il,åg denna lt1-· 
la anekdot, då hnns bl:('}{ vilade på 
le Cures ansikte; han mindes även 
att en av hans trogmiste lärjung.u 

' beskrivit huru hennes egen andli�p 
fattigdom blivit uopenLarad för hec.

i • ne, då hon en gåniz så1� Je Cures ble
i ka, tärda drag vid altarlågans sken 
, och den lysande blick han fäste pa 

tabernaklet, med ett ut,;1yck av lyc 
ka, som det. är omöjlig'. att återgiv .t . 
»Man skulle kunna tro» sade ·denna 
goda kvinna, » att han :;er Vår Fräl
sare» .  Med ett ai .nat ::h Frankrike"> 
barn, den saliga Therese de l'Enfant 
Jesus, kunde le Cure d ' Ars hava 
sjungit: 
»Je puis tout obtenir, lorsque daw, 

le mystere, 
je parle coeur a coeur avec mon 

divin Roi. 
Cette douce oraison ' tout pres d 11 

sanctuaire, 
voila mon ciel a moi. » 

Med överfullt hjärta lämnade Kri, 
stian den stilla kyrkan Då han fär
dades genom det dystra vinterlanrl
skapet och snön sakta föll runt h'J
nom, då vägen gick nedåt i SaonP
dalen öch vid skymningens inbrott 
Lyons ljus kommo närmare, tycktes 
le Cures milda gestalt vnra vid sidaa 
av honom och viska i hans öra de 
ord, som v:_oro slutsumman av hans 
filosofi : 
»Aimer et faire aimer Dieu, o quel 

bc!:1heur. » 
( » Älska Gud och förmå andra att 

älska Honom, vilken lycka. » ) 
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CREDOS BÖCKER. 
Cl. Lagergren: Mitt 

livs minnen. Stockholm, 
P. A. Norstedt & Söner, 
1923. 

Den andra delen av markis La
gergrens levnadsminnen har i pres
sen fått samma lovord som den för
sta delen. Vad som gör den för
tjänt av att omnämnas i Credo iir 
den u.tmärkta skildringen av Roms 
historia vid tiden för dess intagande 
år 1870 och den utomord�tligt väl
gjorda skildringen av påven Pius 
IX. Det är med största intresse 
man följer }:iändelsernas gång i den 
na för påvarnes världsliga makt så 
avgörande tid. Med rörelse läser 
man om Pius' IX :s lidanden och in
tages ovilJkorligen av denna stora 
personlighet. Markis Lagergren 
förmår som ingen annan att göra 
skildringen levande och därigenom 
fängsla läsaren hela tiden, ävensom 
genom sitt vårdade, vackra språ"k. 
- Man skulle önska att denna bilJ. 
av en av påvedömets vackraste ge 
stalter vore lättare tillgänglig för 
en större läsekrets än fallet nu kan 
bliva i den ett rätt högt pris betin
gande boken. 

Berättelsen om Roms intagande 
och skildringen av Pio nono förtjä
nade att utkomma separat för att 
kunna glädja vidare kretsar av så
väl " katoliker som protestanter. 

S. N o r d m a r  k. 

Rosenregn. Katholsk 
Forlag. K0benhavn, 1923. 

Den saliga Theresia av J esusbar
net, vars levnadshistoria kort berät
tades i en artikel i Credos november
nummer, sade mot slutet av sitt liv, 
att hon efter sin död villa låta ett 
regn av rosor falla ned över jorden. 
I himlmelen ville hon genom sin för
bön _utverka oss här på jorden sär
skilda'nåtlegåvor och välsignelser. 

Redan genom sin självbiografi. 
))En själs historia» har hon verkat 
mycket gott, många omvändelser äro 
sålunda att tillskriva läsningen av 
denna bok. Snart efter den saligas 
död började man också åkalla hen
nes förbön och hålla novenor till 
hennes ära. Och det visade sig att 
hennes löfte om »rosenregnet» var 

.· att lita på. Hon blev en verksam 
förespråkerska inför den Allsmäk
tiges tron. 

I föreliggande bok » Rosenregn» 
äro samlade en hel del berättelsm· 
om de underbara bönhörelser, den 
andliga och lekamliga hjälp, de un
derverk, som det lilla helgonet ut
verkat åt dem, som anlitat hennes 
förbön. Det är särskilt rörande att 
i avdelningen » Under Krigen» läsa 
breven från skyttegravarna, från of
ficerare och soldater, som däri be
rätta om den hjälp de genom <len sa
liga Theresia uppnått. Många äro 
de amputationer, som genom hennes 
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mellankommande undgåtts, många · .. , I 
och svår� .. de �idanden, som �W.nPm: . 
hennes hJalp· lmdrats och botats . . : . .  

I förordet till boken meddelas ock
så att klostret, från vilket Theresia 
av Jesusbarnet utgick, fått från de 
of!i�erare och soldater, som kän� sig . 
sta 1 tacksamhetsskuld till den lilla 
systern, :mottaga ri;irande bevis på 
tacksamhet och hängivenhet. . ·  

Det är en uppbygglig läsning bo- · · 
ken om »rosenregnet» erbjnder. Un
derverk och underbara bönhörelser 
givas ju från ovan för att styrka oss 
i tron, befästa oss, uppelda oss, in
gjuta hos oss nytt liv och ny iver. 
Att höra eller att läsa om sådana 
underbara bönhörelser bringar även 
välsignelse, det är i hög grad 
trosstärkande och uppbyggande. 

»Rosenregn» är indelad i tre hu
vudavdelningar : » Under Krigen» ,  
Helbredelser» och »Forskelligt» .  Den 
avslutas med böner avsedda for en 
nio dagars andakt till den heliga 
Treenigheten i avsikt att uppnå nå� 
degå vor genom den saliga Theresias 
av Jesusbarnet förbön. 

Boken är vackert utstyrd, tryckt 
på gott, glättat papper och försedd 
med åtskilliga vignetter samt helsi
desillustrationer å planschpapper. 

P. L .  

Kimer I Klokker. 

··· , Ärntligen en katolsk jultidning 
häruppe i höga Norden, där vi äro 
vana att vid juletid endast mötas av 
publikationer, som med all sin 
granna utstyrsel och sitt roande in
nehåll dock mera erinra om hednisk 
midvinterfest än om kristen jul. 
Det är våra norska . tros fränder, 
som resolut gripit verket an, och det 
mogna resultatet av deras oni'sorgs
fulla förarbete ha vi nu fått i jul
tidningen »Kimer I Klokker». 

Förutom vackra julbetraktelser 
och fromma julsånger finna vi i 
detta präktiga häfte bidrag av så
d_ana representativa namn som Sig
r�d Undset och Fredrik Paasche, 
vilka båda hämtat sina motiv från 
Norges stora, katolska tid. Julens 
alltid lika outtömliga evangelium 
belyses i denna verkliga jultidning 
från olika håll, den är med ett ord 
lika uppbygglig som intressant. 

Ej blott Norges utan hela Skan
dinaviens katoliker ha i detta jul
häfte fått en urnder många år efter
längtad julgåva. Att man redan av 
den stämningsfulla omslags 1nålnin
gen får en försmak av »Kimer I 
Klokkers »• alltigenom kristna och 
katolska karaktär förstå vi lätt då 
vi höra, att den är utförd av 
vår uppburna konstnärinna Gisela 
Trapp. 

A. 
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BÖNEFÖRENINGEN FÖR DE NOR� 
· DlSKA FOLKENS OMVÄNDELSE. 

Den fromma förening, som ge
nom Hans Helighet påve Pius X 
grundats i stiftet Saint Maurice i 
Clervaux den 8 mars 1910, har till 
ändamål att genom förbönens makt 
arbeta för de skandinaviska och 
finska folkens återvändande till den 
katolska tron. 

Kanske kunde någon som läser 
dessa rader undra över att en sådan 
institution blivit upprättad i ett klo
ster, vars innebyggare vigt sitt liv 
åt bön och betraktelse och som åt
minstone i regel icke sysselsätta sig 
lil!ed apostoliskt arbete utåt. Det 
har ju sin riktighet, att en munk 
har valt en levnadsform, som fri
gjort honom från förbindelsen med 
världen och som uppfylles av bön, 
bot ·och arbete. Om de troget bru
ka dessa trenne helgelsemedel, höja 
de sig mer och mer upp på det and
liga livets vägar, upp mot den na -
turliga fulländningen av deras heli
ga stånd, mot den kristna helighe
tens bergstoppar; Men allt under 
det de sålunda arbeta på sin helgel
se för att för varje dag mer. och 
mer ntärma sig det eftersträvade må
let : föreningen med Gud i helig kär
lek, begränsa de ingalunda sina be- · 
mödanden till egen andlig fördel, 
nej, deras önskningar gå högre, de 
vilja efter likna Mästaren som en 
gång sade : » Pro eis ego sanctifico 
meipsum, ut sint et ipsi sanctificati 
in veritate» ( Och jag helgar mig 
själv för dem, på det att även de må 
helgas i sanning ) Joh. 17 : 19. 

Ja, vilket är i korta ord en munks 
ideal och högsta önskan? .Är det 
icke att få lämna sig helt åt Gud för 
att arbeta för hans ära, Kyrkans 
framgång, ·själarnas frälsning? Må
ste ej bön och bot i förening beteck
nas som ett apostoliskt verk fram
för alla andra, då ju detta måste 
föregå handlingens apostolat sär
skilt genom att nedbedja utsända:nr
det av arbetare i Herrens vingård, 
icke minst på missionsfälten, där 

han genom sina prästers förkunniel 
se för de i tron skilda folken tolkar 
Kristi, sin gudomlige Stiftares lära. 

Men bland dessa talrika missions
fält finnas några speciella, som be
nediktinerna i Saint Maurice med 
förkärlek betrakta och som de bed
ja för med synnerlig värme, och det 
äro de, som den Heliga Stolen 
har grundat · i de ·skandinaviska 
länderna: Danmark, Sverige, Nor
ge, Finland och Island. I · sin 
ärorika ordenskrönika ha: de icke 
lämna,t de sridor ,obeaktade, som 
förtälja om den store bernedik · ·  
tinern, från Corbie, sankt Ans · 
gar, om honom som i hörsam
het mot både den klosterliga lydna
den, och sitt eget hjärtas röst under 
det �iond� seklet gick ut att predi
ka evangeliet både för Danmarks 
och Sveriges folk. Också som bi
skop bevarade ju denne Nordens 
apostel med största trofasthet den 
klosterliga andan. » Foris aposto
lus, intus monachus » (Till det yttre 
en apostel, till sitt inre liv en 
munk), säger om hornom en gam
mal krönikeförfattare. Och ännu i 
vår tid sade Dom Gueranger, · åter
ställaren av benediktinerorden i 
Frankrike och förste abbot av So
lesmes, om sankt Ansgar » att hans 
gestalt är en av de skönaste i vår 
orden». 

Den högvördige abboten av Saint 
Maurice i Clervaux Dom Paul Re
nandin delade sin andlige fader 
Dom Guerangers vördnad för Nor
dens apostel. Är 1909 hade han 
glädjen att kunna besöka Corbie till 
följd av en älskvärd inbjudan. ,I den 
gamla abbotskyrkan, där munkarna 
under så många århundraden för
kunnat Guds lov kunde han t. o. m. 
hålla en högtidlig pontifikalmässa.  

Under sitt besök i denna kloster
liga minnesvärld visade sig abboten 
av Clervaux mycket gripen av tan
ken på de heliga män som givit 
Corbie dess glans ; klarast lyste dock 
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sankt Ansgars minne. Han ville 
åter genomläsa dennes levnadshe� 
skrivnh;1g på själva de orter, där det
ta stora helgon tillbragt sin barn
dom och sin ungdom, från vilken 
han gått för att begiva sig till Nya 
Corbie, i Saxland, i detta nya klo
ster, som Försynen bestämt till me
delpunkten för bildande av aposto
liska arbetare, som skulle förkunna 
evangelium för de skandinaviska 
folken. Efter att åter ha genom
gått denha hjältesaga, som täljde 
sankt Ansgars mödor och prövnin
gar under arbetet att vinna dessa 
folk för Kristus och lägga den för
sta grunden till det stora omvändel
severket i Norden greps Dom :Re
nandin av iver att föreviga minnet 
av den store munkens och apostelns 
storslagna livsverk genom ett åter
upptagande av detsamma inom bö
nens värld. Han anhöll sålunda 
hos den Heliga Stolen om tillåtelse 
att i sitt kloster få upprätta en bö
neförening för de skandinå\riska 
ländernas (Danmark, Island, Sverh 
ge och Norge) omvändelse. Hans 
Helighet Pius X besvarade denna 
hänvändelse på .det gynnsammaste 
sätt. Genom. ett brev av den 8 mars 
1910 behagade han upprätta i ah, 
botstiftet Clervaux den föreslagna 
fromma föreningen, som han rikta -
de med stora indulgenser, vilka sär
skilt kunna vinnas på festdagarna 
för sankt Ansgar, sankt Knut, sankt 
Olav och sankta Birgitta, de nordi
ska folkens skyddspatroner. 

Genom ett reskript av den 15  
april 1921 utsträckte den Heliga 
Stolen föreningens verksamhet ock-'. 
så till Finland och gav densamma 
tvenne nya skyddspatroner, sankt 
Erik och sankt Henrik. 

Varje katolik kan bliva medlem 
av föreningen, de behöva endast an
mäla sig till inträde hos ledningen i 
Clervaux, dit de sända sitt fullstän� 
diga. namn, som sedan blir inskrivet 
i klostrets böcker; Ej heller påtaga 
sig medlemmarna några betungan
de förpliktelser: de bedja blott dag
ligen ett Ave för de skandinaviska 
folkens omvändelse, de glömma 
också i sina andra böner och övri-

ga goda verk ick.e denna mening. 
De tillrådas också att bönfalla Guds 
barmhärtighet för de barn av Nor
dens 

. 
länder ,som vistas i _skärsel

den, 
Alltsedan denna fromma förening 

grundats, ha munkarna i Clervaux; 
arvtagarna av de stora apostoliska: 
traditionerna från saJ11kt Ansgar, 
Wala, Autbert, Gislemar och Wit
mar, vilka alla tillhörde deras or
den, icke en dag försummat att ge
nom sin bön, som är deras särskil
da uppgift i Kyrkans arbete, arbeta 
för sina nordiska bröders återvän
dande · till det gamla fädernehem
met. 

Och tusentals katoliker uti i värl
den ha eldade av samma niit låtit 
inskriva sina namn i detta bönens 
apostolat, en nödvändig kraftkälla 
för missionärernas förkunne1'se. Vi 
ha medleill\mar i flera olika euro
peiska länder, särskilt i Holland och 
Frankrike, ja t. o. m. i Amt.rika. och 
Asien, så exempelvis de franska 
trappistnunnorna i Japan. Och al
la dessa upplyfta dagligen sina hjär
tan i bön, i samma den kristna kär
lekens ärende. För närvarande står 
mediemssiffran på över 20,000. Ock · 
så flera skandinaviska konvertiter 
hava_ anslutit sig till vårt böneför
bunrl. 

Alla dessa brinnande böner skola 
ej förgäves ha stigit mot himlen, 
därom ära vi förvissade. DeJ11 hann
härtige Guden kommer till följd av 
dem utan tvivel att skänka sin nåd 
åt 1r..Jånga själar, som i sanning sö
ka hans ära, ljus och kraft som en 
dag kan föra dem in i den sanna 
KyrkaJ11s hamn. Om också det än
nu ·skulle dröja någon tid tills tim
man slår för de nordiska folkens 
omvändelse, så skola de kristna som 
särskilt betrakta detta som sin hjär
tesak icke därför bli nlli.sströstande. 
I stället skola de minnas de ord, som 
Hans Helighet påven Leo XIII en 
gång riktade till Mgr Fallize som ny
utnämnd apostolisk vikarie av 
Norge : 

» Mod, . min käre soul Det kan 
väl hända, att de nordiska folkens 
återvändande till den katolska Kyr-



kan ärinu länge kunde låta vänta på 
sig. 
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Men då eni gång de nordiska län
derna med sin intelligenta och ener
giska befolkning, vars hjärtan äro 
som det öppna havet däruppe, väl 
här åter funnit vägen till den heliga 
Kyrkan, skola de bliva hennes stolt
het och hennes glädje. » 

Till sist kunna vi icke underlåta 
att peka på .ett faktum �om särskilt 
förbinder den lilla staden Clervam .. 

med de nordiska länderna. Den be
römmer sig av att vara den plats 
där pater Manderscheid föddes, han 
som förde drottning Kristina till 
den . katolska tron och sedan blev 
hennes biktfader. Minnet av denne 
vördnadsbjudande man väckes till 
liv av en bild med hans drag, i en 
av de stora glasfönstren på stadens 
församlingskyrka. 

D o m  Cl a u s e  
Ilöneföreningens högste ledare. 

- , . -

rån Credos torn 

Under det sista året ha,r den Heli
ge Fadern utgivit mer än 21 millio
ner lire till kärleksverksamhet bland 
de av kriget hen.isökta folken. Däri 
äro dock ej medräknade de millioner 
som påven skänkt till de hungrande 
ryssarna och till de folk i Österlan -
det, som bragts till nöd genom det 
sista grekisk-turkiska kriget. Vilken 
världslig regering har i denna om
fattning uppoffrat sig för den lidan
de mä-nskligheten! 

I slutet av oktober sände Pius . XI 
150,000 lire till Kardinal Bertram, 
biskop av Breslau, för att hjälpa de 
tyska katolikerna. I det brev, som 
han sände med denna gå va, talade 
han tröstens ord: » Underlåt ej att 

mana de dina, att de trots de stora 
svårigheterna ej skola fälla modet 
utan desto fastare lita å den gudom -
liga försynens godhet, ju svårare 
nöd och dyrtid bliva. Om ocksa 
vårt hopp om bättre tider, på grund 
av Guds outgrundliga rådslut ännu 
en tid förbliver ouppfyllt, skall det 
likväl en gång realiseras, då Gud ser, 
att den rätta stunden kommit. Att 
den måtte komma snart, därför bed
ja vi, och sända av hela vårt hjärta 
vår apostoliska välsign,else till Eder, 
Edra präster och Edert folk som Ull · 

derpant på himmelsk hjälp och tec
ken på vår faderliga välvilja. » 

-En internationell konnnitte, i vil
ken Kardinalvikarien Pompili är 
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ordförande, har sänt ett upprop till 
hela världens katoliker för att in
�amla gåvor till en votivkyrka för 
freden i Rom. Den skaU invigas till 
Jesu heliga hjärta. Mitt · emot hög
altaret skall ett minneskapell för al
la i världskriget stupade byggas. Den 
Helige Fadern har i ett till Kardinal 
Pompili riktat brev gillat och anbe
fallt denna plan: )>Ett av de vackra
ste bevisen på de kristnas fromhet 
efter det fruktansvärda världskriget 
är utan tvivel tanken, att här i Rom 
bygga en Jesu hjärta-kyrka såsom ett 
storslaget votivtempel. Den nya 
helgedomen skall resa sig på den 
mark, som genom apostlarnas och 
martyrernas blod invigts till den ka
tolska världens centrum, för att lik
som i en mäktig syntes av kärlek fö
rena alla människors tankar, dera5 
tårar och förhoppningar om en bätt
re av freden och broderskärleken 
uppburen framtid. Framför det al
tare, där den gudomliga hostian lå
ter sina omätliga skatter av kärlek. 
utströmma, skola alla av kärlek upp1· 
fyllda hjärtan samlas för att uppoff -
ra sig för världens försonande_ och 
renande»: ·  

· · 

Den 1nya ·. kyrkan skall byggas i 
kvarteret 'Piazz� d'årini i' Rom. 

� ,  . ' ; ' 

Påven har utsänt en ny encyklika 
,,Ecclesiam Dei» ,  som handlar om 
Je österländska kyrkornas återföre
ning med den romerska. 

I Rom följer man med spänt in
tresse det koncilium för den ryska 
ortodoxa kyrkan, som i december 
hålles i Moskva. Förhållandena mel
lan den ryska ortodoxa .kyrkan och 
den katolska Kyrkan kommer. att 
bero av den hållning, som det högre 
ryska prästerskapet och framförallt 
patriarken Tichon intager. Ryska 
tidningar ha meddelat, att patriar
ken har för avsikt, att, . när han be
friats från ,sin fångenskap, samman-
träffa med. representanter för den 
katolska Kyrkan för att . förhandla 
om möjligheterna för en försoning. 

I Italien ha1: Mussolini hållit sitt 
löfte att återinföra religionsundervis
uingen i folkskolan. En reform har 
nämdigen införts i det italienska skol, 

väsendet, errligt vilken » alla barn 
skola undervisas i den kristna läran, 
såsom den framställes i den katolska 
traditionen».  

I Rom har påven nyligen i ·  audiens 
mottagit 2,000 unga män, som till
höra den romerska avdelningen av 
den katolska italienska ungdomsrö
relsen. Därvid höll han ett tal, i vil 
ket han bl. a. uppmanade Italiens 
unga katoliker att vara pionärer i 
församlingarna och den katolska ak
tionens förtrupper. Deras program 
kunde sammanträngas i tre ord :  
»Bön, handling, offer». 

I det genom fredsslutet med Italien 
införlivade Syd-Tyrolen har befolk
ningen protesterat mot införandet 
av det italienska civiläktenskapet. 
>>Vår protest skall bringa till uttryck, 
att vi nu liksom förut avvisa och för
döma, att staten avldäder äktenska 
pet de_ss religiösa karaktär, ty efter 
vår katolska livsuppfattning anse vi 

. endast det kyrkliga äktenskapet som 
en rättmätig och för hela livet bin
dande form · för förbundet mellan 
man och kvinna.» 

I FrankriJce har domstolen i Saint
N azaire nyligen dömt tidni•ngen »Po
puläire ,, . till böter på grund av föi'o
lämpning mot· det katolska präster
skapet. Denna tidning hade nämli
gen anklagat prästerna för att med 
andliga medel utöva ett tryck på för
äldran11a för att de ej mer skulle låta 
�ina bar:p_ gå i statsskolorna. 

I Lisieux i Normandie har i kar-
meliterklosfrets kapell för · första 
gången firats · en gudstjänst till ära 
för' den saliga Therese de l 'Enfant 
Jeshs. En ofantlig mängd fyllde 
kyrkan, bland vilken i de fräni1sta 
bijnkarna märktes konung Manuel 
av Portugal med sin drottning. Den 
apostoliska nuntien i Paris Mgr Ce-
retti, läste mäs�an. 

Under de sista åren hai·' e1� bety
delsefull ändring inträtt i Englands 
hållning mot det påvliga Ro:rii. E lt 
uttryck för detta faktum är en arti
kel, som för kort tid sedan lästes i 
Times, vilken lugnt och lidelsefritt 
rliskuterar frågan om den engelska 
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statskyrka,m; återförening med Rom. 
Times undersöker, om det primat, 
som Kristus givit Petrus och hanr, 
efterträdare, är » de jure divino » ,  och 
de konsekvenser, som följa därav. 
Artikelförfattaren hyser intet tvivel, 
att Petrus varit beklädd med biskop
lig värdighet och att han lämnat siu 
makt i arv till sina efterträdare. Han 
berömmer ·även de strävanden, som 
gå ut på att förbinda den anglikan� 
ska kyrkan ined Rom. Han går" ån� 
nu längre och förklarar, att denna· 
förening steg för steg kommer att 
förverkligas . . . · . ' . .. · 

Den stora . ind1.1stristaderi Birming- .· 
barn har nu för första gången valt 
en katolsk »Lord Mayor» ,  M. Wil

liams, vilken är känd för sitt stora 
intresse för den katolska P.ropagan" 
dan i England. 

I Syd-Amerika trycker den katol
ska religionen allt mer sin stämpel 
på det offentliga livet. Så har det 
t. ex. nyligen bestämts, att en jätte
stor Kristus-staty skall resas på top
J)en av det 700 meter höga berget 
Corcovado, som dominerar den väl
diga havsbukten vid Rio-de-Janeiro. 
Stoden skall gjutas i brons, den skall 
vara 35 meter hög och dess piedestal, 
som bildas av bergets spets är 12 
meter. 

Osservatore Romano meddelar, att 
i Santiago i Chile, för att fira 600-
ärsminnet av den helige Thomas av 
Aquinos kanonisation, en St. Tho .. 
mais-akademi skall upprättas. Den 

skall främja studiet av dellk,,itolsk:t 
filosofien och belysa dess. förhållan
de till de naturvetenskapi'iga öch ·ma
tematiska vetenskaperna. · ·: 

Den nyupprättade staten' Syd:�lio
desia i Syd-Afrika har ti1(si1;1 förste 
statsminister valt en katolik. 

' _; , 

I Betlehem har ,en fri katolsk sko
la öppnats . . Den är .eri frukt av. de 
ansträngningar, , som den katolska 
engelska kvinnorörelsen:. gjort-för att 
sprida den kaJolska . civil�sationen i 

, det Heliga landet. .Den nya skolan 
· har provisoriskt invigts av .;en fran
ciskansk missionär. Dess högtidliga 
öppnande skall nästa år äga · rum i 
närvaro av Kardinalärkebiskopen av 
Vv estminster, som med engelska pil
grimer skall företaga en vallfärd till 
Palestina. 

Lloyd Georg1e har nyligen i en bap · 
tistkyr_\rn i London hållit ett anfö
rande, vari för,ekommer följande 
märkliga ord: » Under medeltiden 
va1· Kyrkan en institution som mild
rack yåldet, förmedlade . medlidande 
åt alla sidor och bistod de sjuka. 
blinda och lemlästade. En brutal 
omvältning har sedan förstört hela 
denna inrättning utan att sätta något 
r..nnat i dess ställe. O.et nittonde år
hundradets individualism är blott ett 
grymt och cyniskt surrogat därför, 
vari kärleken till guldet trampar var
je mänsklig känsla under fötterna. » 



1 
Vivat Jesus! 

Det är intet annat n amn un
der him;nelen givet åt män
niskorna, i vilket ·yj skola 
frälsas. Apg. 4:12. 

Den helige Frans av Sales förde 
ofta på sina läppar €it ord sm;n .  yar 
ägnat att i hjärtat väcka glädje och 
tröst, skänka mod och kraft. » Vi
\at Jesus», det var den helige man
nens ständiga valspråk. »Må Jesus 
leva» - det var hans första mo�
gonhälsning, det var på aftonen efter 
arbetsfylld dag hans sista suck. »Le
Ye Jesus», det var i brev hans häls
ning till vänner för att i glädje ön
ska lycka eller i sorgen visa sitt del
tagande. » Förlora ej modet, vi ha 
intet att frukta, så länge vi kunna 
säga att Kristus lever.» · 

På ingen av årets dagar passa 
dessa den helige Frans av Sales ord 
bättre än till Julens heliga fest, då 
vi fira minrnet av vår Frälsares fö
delse i tiden och köttet. Han som 
år evighetens konung och !de him
melska härskarornas Herre. · Genom 
alla sekler från den första heliga 
julnatten går samma jubelrop: 
»Kristus lever» och genljuder i hiln
lens omätliga rymder bland de eviga 
höjdernas saliga andar - » Kristus 
lever» så ljuder de saligas jubelrop 
i avlägset eko för de arma själarna i 
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skärselden. · Och alla böner, som i 
helig juletid från de kristnas läppar 
på jorden stiga mot Allfaders tron 
smälta tillsammans till en enda ju
belsång vid minnet av Återlösarens 
födelse : »Vivat Jesus - Må Jesus 
leva! » 

Vad' skall väl denna önskan på 
juldagen betyda?  Kristus i går 
och i dag förbliver alltid densam
ma i evighet. » Vivat Jesus», denna 
vår önskan kan i hans liv intet för
ändra, kan ej göra honom rikare, ej 
lyckligare eller giva. honom större 
ära och härlighet, ty han är den 
oändlige, Han är den mäktige, full av 
vishet och kraft, i vars namn alla 
knän skola böjas, deras som ära i 
himlen, på jorden och under jorden . 
- Men dock ännu är detta ej fullbor
dat, ty ännu finnas många av dem 
på jorden, som blott ogärna för 
Kristus böja sitt knä, eller göra det 
blott på hån, eller vägra att alls gö
ra det. - » Vivat Jesus» betyder där
för som vår julhälsning intet annat 
än att Kristus, Gudamänniskan, må 
bliva åter känd blarnd mänskorna, 
må bliva alltmer älskad och tillbedd 
av dem, som bära hans namn, men 
bland vilka tyvärr nu finnas många 
som vägra Honom den skyldiga till
bedjan som Guds enfödde Son. -
Denna önskan :rhåste varje sann kris
ten hysa. 
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I de unga kristna · församlin
garna i Galatien, som hade att 
tacka den helige Paulus för trons 
nåd, listade sig fiender in; som sökte 
vända de kristna från den helige 
Pauius, genom a:tt beskylla · hon öm 
för att förut hava varit en den krist
na Kyrkans förföljare. De påstodo, 
att han ej menade det så allvarligt 
med Kristus och ej heller av denne 
vore kallad till apostel, varför det 
,evangelium, som han förkunnade Pj 
vore äkta. En sådan förebråelse 
måste i högsta grad smärta den store 
apostelm Skulle km icke mena det 
uppriktigt med sin Frälsare, då han 
skriver : »Vad som syntes mig vin
ni11g det har jag för Kristi skull hål
lit för skada och håller m, allt för 
skada för den allt överträffande 
kunskapens skull om Jesus Kristus, 
min Herre, för vars skull jag avstått 
från allt och aktar allt för smuts, på 
det jag må vinna Kristus. » 

Nej en sådan oberättigad förebrå
else kunde han icke lämna obesva
rad. Därför sände han i sin berät
tigade smärta sitt · underbart vackra 
herdebrev till galaterna, vari han sä
ger. »Bröder, vad jag skriver Eder, se 
vid Gud jag ljuger icke. Med Kris
tus är jag fästad vid korset, jag le
ver dock icke jag utan Kristus lever 
i mig, han som har älskat mig och 
utgivit sig själv för mig. Mina kära 
barn, vilka jag på nytt med smärta 
föder till dess Kristus vinner gestalt 
i Eder. Från mig vore fjärran 
att berömma mig av något annat än 
av vår Herres Jesu Kristi Kors ge
nom vilket världen är korsfäst för 
mig och jag för världen.» 

Så kan endast den tala, som vet sig 
vara ett med Kristus, ett med Ho
nom till sinnelaget, ett till anden, ett 
i strävande, ett i kärleken. -

Endast i sådana hjärtan är julfrid 
och julglädje. I <;ådana hjärtan är 
Herrens födelse, där Guds kärlek 
brinner och lågar liksom i den helige 
Pauli hjärta, då han utropar: »Jag 
lever, dock icke jag utan Kristus le
ver i mig.» Jag lever genom den he
liggörande nåden, lever i tro, hopp 
och kärlek; i .tron .på min återlösare, 
i hoppet om hans förlåtelse i kärle-

ken till hans lidande. · Jag lever g,e-· 
nom tron på hans lära, i hoppet på 
hans löften, i kärleken ·till hans he
liga sår . .  Jag lever, dock icke jag 
- icke jag den, gamla människan 
med sina synder, sina lidelser, sin 
orättfärdighet, icke den gamla rn.än
niskan med sitt lättsinne, sin likgil
tighet, sin andliga tröghet. - Jag 
lever dock icke jag, utan Kristus le
ver i mig. Kristus hans· sanning, 
hans nåd, hans kärlek, hans tåla -
mod, mildhet och godhet, håns 
barmhärtighet, hans saKtmod, hans 
renhet och hans fver för Guds ära; 
»Jag lever dock icke jag, utaru Kris · 
tus lever i mig. » 

Vid krubban i helig juletid vilja 
vi lära känna den Kristus, som skall 
leva i oss, lära känna honom i hans 
allomfattande, offerrika kärlek. · Där 
skola vi sedan omgestalta vårt gö
rande och låtande, vår handel och 
vandel efter hans förebild, på det att 

. Kristus i oss må pånyttfödas och . ta
ga gestalt . .  

Huru skall detta ske? Huru skall 
Kristus i oss vinna gestalt ? Konung 
David beder i sin ånger och i själens 
smärta »Ett rent h1ärta, 0 Gud, ska
pa i mig ·och förnya den rätta anden 
i mitt inre.» Se där det sätt, på vilket 
,lulens fest, Frälsarens födelse, skall 
kunna firas, så att Kristus kan ge
staltas i oss, i det vi bedja Gud att 
ersätta vårt gamla befläckade, syn
diga hjärta med ett rent hjärta och 
giva oss i stället för den jordiskt sin
nade anden, den rätta andPn, som är 
riktad mot himlen och söker det. 
som ovantill är, men ej det, som på 
jorden är. 

Så gå vi till Frälsarens krubba 
och knäböja inför det gudomliga 
barnet i levande tro på hans All
makt, som kan som julgåva · skänka · 
oss ett nytt, ett rent hjärta och den · 
rätta anden. 

Med detta förnyade s1nne vilja vi 
sedan omfatta vår Frälsare, med 
detta nyskapade hjärta älska vår 
Frälsare. Ju mer vi lära känna Je
sus, desto mer skola vi ocl-.så älska 
honom. - Förbannelse uttalar den 
helige Paulus över dem, som icke 
älska Frälsaren, som sagt : » Jag har · 
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kommit för att sända eld ifrån him
melen och vad annat vill jag, än att 
den brinner. » 

Var äro väl i våra dagar de hjär� 
tan som låta sig värmas av denna 
den gudomliga kärlekens eld? Värl
den är så kall och kärlekslös. � 
Vad har blivit av den eld, som Fräl
saren en gång tänt i mänskornas 
hjärta? Den tyckes hålla på att 
slockna, » ty det är ju domen som går 
över mänskorna» ,  säger Jesus själv, 
»att ljuset är kommet i världen 
och att människorna mer älskade 
mörkret än ljuset, ty deras gärningar 
voro onda. »  Därför vilar över värl
den den svåra förbannelsen, som fol
kens apostel uttalat övier alla dem, 
som icke älska vår Herre Jesus Kris
tus. Förbannelse alstrar ofrid, tve
dräkt, synd, nöd och förtvivlan. Där
för så litet lycka på jorden, så föga 
välsignelse och ingen frid, emedan 
där finnes så litet tro och kärlek. 

Under denna förbannelse skall 
världen och med henne var och en 
f!å under, som icke begiver sig till, 
fridsfurstens krubba och där inför 
gudamänniskan Jesus Kristus i öd
mjukhet knäböjer i tro, hc;ipt>' " och 
kärlek. Eller, sägen själva, har man 

· icke redaw försökt alla medel för 
att göra världen och människorna 
lyckliga och stilla deras oroliga hjär
tans längtan efter frid. Jo, allt, men 
vad har man ernått därmed, med 
allt arbete, alla kostnader ? Intet. 
Världen är olyckligare, människor
na missnöjdare, ofridenJ större på 
jorden. Alla försök ha slagit fel och 
varför? Emedan man ej gav Gud 
äran.  Utan att från jorderu äran sti
ger till Gud i höjden, sänker sig hel
ler ingen frid till människornia på 
jorden. - Frälsning från ondo kan 
blott komma från Frälsaren, hjälp 
kan blott komma från barnet i krub
ban. Till Guds som, som för oss bli
vit människa, måste mänskligheten 
begiva ,sig, om den vill finna rädd
ning. Till Honom, fridsfursten i 
stallet i Betlehem, måste vi skynda 
om vi vilja finna friden, som ej värl
den, kan giva. 

Stallet i Betlehem måste bliva Ju
lens centrum, om julfrid åter skall 

råda i världen, i hemmen och i hjär
tat. Tron på .Jesus Kristus, som Guds 
son och världens Frälsare kan en
�amt taga bort forbannelsen, som lig
ger över jorden, » ty det är intet an
nat namn under . himmelen givet åt 
människorna i vilket vi skola fräl
sas . »  

Må därför Kristus leva. Må han 
leva i våra hjärtan och tillväxa i oss 
och vinna gestalt, att vi varje jul i 
s,anni,ng kunna säga: »Jag lever, , 
dock icke jag, utan Kristus lever i 
mig. » 

S. N o r d m a r k . 

Stjärnan i natten. 

Så grå är dagen och så dyster natten, 
kring mig sig hopa sorger, oro, strid. 
Som ökenuandrar'n törstar efter 

vatten 
så längtar också jag, min Gud, till 

fl'id, 

0, lyssna till mig, hör pd mina 
böner. 

Låt nattens mörker bytas utav ljus, 
att dter din hugsvalelse jag röner 
och himmelen kan se frdn jordens 

grus. 
* 

Du hör min bön. Så underbar en 
stjärna 

går upp föl' mig att visa vägen hem. 
Se julens stjärna mina steg vill 

värna, 
i hen1nes glans jag skådar .Betlehem 

I hennes ljns min Frälsare jrcg finner, 
jag vid hans krubba lqcklig faller 

ner. 
Mitt hjärta glädjen, friden återvinner 
när därom Jesusbarnet rätt jag ber. 

P. L. 

Krabban och krucifixet. 

Av M 0-d e r  M a r y  S a l o m  e. 
Vad kan en krabba ha att göm 

med ett krucifix, tänker du säkert. 
Men den historia jag nu skall berät
ta är sann, den är en händelse, ur 
den hel. Franciskus Xa".,erius' liv, 
och hans liv är fullt av under. 
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En dag var Franciskus jämte sju 
& v sina följeslagare stadd på en sjö
färd mellan de moluckiska öarna. 
Den brännande solen stod rätt ovan
om deras huvud, det lugna, djupa 
havet omgav dem. Men medan de 
seglade över de instängda vattnen i 
uärheten av Baramara uppstod en 
fruktansvärd storm. Båten i vilken 
S. Franciskus befann sig kastad(�,; 
hit och dit för varje ny våg, ty det 
var en lätt farkost, föga skickad att 
stå emot en storm. D,e infödda rod
darena gåvo allt förlorat, ehuru de 
voro vana vid hårt väder. Men 
Francis.Ims lösgjorde lugnt det kru
cifix han alltid bar på sitt bröst. Han 
lutade sig över båtkanten och dop
pade krucifixet i det ·sjudande vatt
net. Ögonblickligen stillades stor
men, vinden avstannade, vågorna 
lade sig till vila och ovädret var 
förbi. 

När Francislms rätade upp sig föll 
krucifixet ur hans hand, gled ned i 
vattnet och försvann bland vågorna. 
Den helige mannen blev djupt be
drövad och kunde icke trösta sig 
över förlusten av · sin största, jordi
ska . skatt. Men det tjänade till intet , 
at t stirra ned i vattruet. Resan .foft . < 

sattes. Under tjugufyra timmar fär
dades patern och hans lilla följe Yi
dare, allt mer och mer avlägsnande 
sig från det ställe där olyckan sk:ett. 
Slutligen landade de på öru Tale:::a, 
och han gick några hundra steg inåt 
land. Nu skall jag ord för ord citera 
ett ögonvittne till miraklet, en av de 
sju följeslagarne som var med Fran
ciskus då han förlorade krucifixet. 

» Vi sågo båda en krabba komma 
upp från havet, bärande det ifråga
varande krucifixet upprätt och sta
digt mellan sina klor ; djuret banad<! 
sig väg till Franciskus, vid vars sida: 
jag befann mig. Patern knäböjd�, 
c,ch krabban förblev alldeles orörlig 
tills han borttagit korset, då de11 
vände om och snart försvann ur vår 
åsyn i havet. Efter att upprepade 
gånger ha kysst sin återfunna skatt, 
kvarblev Franciskus i samma ställ
ning, med armarna. korslagda över 
bröstet, en dryg halvtimme försänkt 
i bön, varuti jag glatt förenade mig 
med honom, uppsändande tacksä
p;elser till vår Herre Jesus Kristus 
för detta säregna mirakel. Sedan 
reste vi oss upp och fortsatte vår 
väg. » 

Ser du vilken omsorg vår Herre 
har om sina kära ! Franciskus hade 
övergivit allt av kärlek till vår Her
re, och vår Herre drog försorg om 
honom i allting. Vi veta ju att vi 
icke äro förpliktade att tro på dylika 
underverk - icke absolut förplik -
tade ; men för mig är det den lätta
ste sak i världen att tro, när ett un · 
derverk som detta uppenbarar för 
oss vå� ' Herres omtänksamma kär
lek. Jag spårar däri samma Mästa 
res hand, som vidrörde den lilla flic
kan och sade » stå upp » ! och »giY 
henne att äta» ! Ack, kära vännPr, 
vi tjäna en god Husbonde ; låtom oss, 
blott förtrösta på Honom, så skall 
Han nog alltid stå oss bi i detta liv 
och det tillkommande. 

Övers. av K a r i n  A n  t e  I I. 
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FRÅN · VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR 

J osefinahemmet, 

Det av deri ädla dr�ttnfng Josefina stif
tade hemmet för katolska ålderstigna i hu
vudstaden kunde den 1 oktober fira 50-års
dagen av sitt bestående. Festen högtidlig
hölls med helig mässa tidigt på morgonen 
vid: drottningens forna resealtare, som nu 
tjänstgör som altare r Josefinahemmets lilla 
kapell, där kyrkoherde Nordmark i anled
ning av. dagens minne höll en betraktelse 
över den kristliga kärleken, därvid teck
nande en bild även . av den alltid så kär
leksfulla furstinnan. På eftermiddagen var 
för hemmets pensionärer en extra festlighet 
anordnad i det med dro ttningens porträtt 
i olja prydd�, nu särdeles festligt smycka
de mottagningsrummet. Hemmets direktör 
d :r  Josef Miiller höll ett varmhjärtat anfö
rande till de gamla och talade om änke
drottningens avsikter vid grundandet av 
detta hem. 

Måtte alltid den ädla drottningens anda 
fortleva i denna katolska anstalt, som åt 
våra garn.la vill skänka en lugn och fridfull 
levnadsafton. 

St. J osefsföreningen 

hade sitt novembersammanträde den 1 1  
november, under talrik anslutning av sina 
medlemµiar. Programmet bjöd denna 
gång bl. a. på förevisning av levande bil
der, dels från kardinalsbesöket i somras, 
dels från Lourdes och från kyrkliga fester 
i Sevilla. Söndagen den 18. november 
samlades en stor gmpp av föreningsmed
lemmar samt några församlingsme.dlem
mar i St. Josefskapellet å kyrkogården, 
där kyrkoherde Nordmark förrättade bön 
vid framlidne kyrkoherde D :r IGeslers, 
föreningens stiftares, grav i kryptan. På 
hans dödsdag sjöngo skolbarnen i St. 
Erili: på ett förtjänstfullt sätt en rekviems
mässa. 

Söndagen den 9 december höll med. 
� lud. J. Adams-Ray ett mycket intressant 
föredrag , över Röntgenfotografering och 
,han demonstrerade e tt fyrtiotal utmärkta 
ljusbilder. - Föredragshållaren bjöd se? 
nare även på några sångnummer. Sång 
och deklamation avlöste varandra. Januari
sammanträdet, som tillika blir den sedvan- _ 
liga julfesten, är förlagt till tisdagen den ' 
15 januari. 

Concordia Catholica 
hade allmänt sammanträde torsdagen den 
22 november å föreningslokalen. Efter fö
reningsangelägenheterna vidtog musik av · 
en stråkkvartett av amatörer. Sedan tog 
H.  H. Bis'rnpen till orda, rii,tande sig i ett 
varmh :ärtat tal till föreningrns mångårige 
ordförande, ingenjör Edv. Blom, · ti!l vilken 
han överräckte det påvliga utmärkelseteck
net ,Pro ecclesia et ponlifice» såsom ett 
tack för de förtjänster denne nedlagt för 
föreningen och församlingen. 

De näTvarande Jöreningsmedlemmarna 
gåva livligt• . tillkänna sitt instämmande i 
hyllningen, och föremålet tackade, djupt 
rörd ,  för utmärkelsen. 

Efter ytterliga.re åtskilliga sång- och mu
siknummer följde supe och ett cordialt 
samkväm, från vilket man sent och ogärna 
bröt . upp. C-y. 

Malmö. 

Ungdoms[ öreningen Sankt Arild. 
Söndagen den 25 nov. liade den katol

ska ungdomsföreningen Sankt Arild, bildad 
av pastor Overschie, sitt första samman
träde i församlingens prästgård, Kanalga
tan 2. Pastor Overschie framhöll i ett kort 
anförande föreningens ändamål · och upp
gift att · bereda ungdomen tillfälle till säll
skaplig samvaro genom föredrag, musik 
och annan underhållning. Härefter fatta
des beslut om att föreningen s1mlle sam· 
manträda två gånger i månaden, och aU 
dess medlemmar en gång varje månad ge, 
mensamt skulle mottaga den hel. K om
munionen. Vidare beslöts att en vallfärd 
om sommaren skulle företagas av förenin
gen till det bekanta kapellet i Sankt 
Arilds läge nära Hälsingborg. Därpå hrills 
ett föredrag om Sankt Arild av kand. Eke
lund, vilket med spänd uppmärksamhet 
åhördes av de unga. Senare delen av sam
manträdet ägnades åt sällskaplig underhåll
ning, varunder den mest otvungna och an
genäma stämning rådde. Kl. 8 på kvällen 
avslutades sammanträdet, efter det att vm· 
och en lovat att troget uppfylla sina plikter 
som församlingsmedlem. Vi tillönska pa
stor Overschie, som med så stort intresse 
åtagit sig ungdomens sak, en välsignelserik 
framgång och hoppas att den nybildade 
föreningen från en ringa bö1 ian skall växa 
till ett starkt stöd för Malmö katolska 
ungdom. 

B e r ti I E k e I u n cl. 

Utmärkelser . .  

Utmärkelsetecknet »Pro Ecclesia et p on
tifice» har av påven tilldelats författarin
nan Helena Nyblom i Stockholm och gre
.yinnan Alexandra Sparre å Kronovall samt 
ii1genjören Edv. Blom i Stockholm och di· 
rektören H. BuePbank i Malmö. 

På sin SO-årsdag den 7 december har 
författarinnan Helena Nyblom av konun
gen tilldelats medaljen Litteris et artibus 
samt erhållit samfundet De Nios pris för 
litterär verksamhet. 

Mariakongregation för män 
har grundats i Stockholm. Stiftelseakten, 
som inleddes och avslutade.s med bön och 
sång, ägde rum i S:a Eugenia kyrka tisda
gen den 13 november under ledning av 
pastor A. Meyer, som erhållit Hans Hög-
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. vördigliet, Biskö�1e�S' be�yndiga�dti �tt 'va- ' ,  munione� - 3:� -s'öidagen .: i :-vårj��;å��d .. i, ; 
ra .den nya kongregationens pr2ses. � det Sa Eugenia kyrka . .  I februari äger . .den för-

. tal, pastor Meyer höll Jilr de församlade, _ sta högtidliga ripptagl)ingen av ni�dlem- · 
utvecklade hitn, närma;re de ,käl, som- gjor, . mar . rum. Alla upplysnmgar iu;1.gåel)\.(e '' 
de e!l kongregatio1_1 ,för män inom Stock- kongregationen Jäm_nas me.d s törsta l:)eted-
holms församlirig sa önskvärd: Mariakon- villighet av dess Preses och interimsty-
gregationerna blevo från början stiftade för relsens ledamöter herrar Te;:id. Kellner, 
män, särskilt för unga studerande. Under Edvin Sandqvist och Anders Ohrnberg. 
sin första stora tid under nära 200 år 
framstodo de som· en männens samman
slutnin g, vilken gjorde en storartad insats 
i motreformationens kamp för den katolska· 

, Kyr'rnns sak. Vidare· är Maririko11grega� 
, tionernas organisation på ett särskilt sätt 

lämpad för män, speciellt för unga män. 
Därtill kommer, att män i vår tid mer än 
någonsin förut äro i b.ehov av en potense
rad religiositet, ty varje ärlig man måste 
erkänna omöjligheten av all i våra dagar 
leva ett rent liv utan en sta1 k och innerli g  
religiös idealism. Den betydelse Marias 
vördande i detta avseende äger, ligger i öp
pen dag. 

Vid stiftandet ingingo ett tjugotal män i 
kongregationen, vars namn är »Regina 
Confessorum».  Andakter komrna att hål
las 2 :a  måndagen och gemensamma kom-

Pastor Erik Benelius' 
80-årsdag firades under församlin gsmerl
lcmmars s tora deltagande måndagen den 
17 dec. med en stilla mässa i S :ta Eugenia
kyrkan. Många församlingsmedlemmar gra
tulerade personligen eller genom skrivelser 
och telegram.  Även 'många värdefulla gå
vor, ,en ri'rt cicelerad romansk kalk med 
inskription, ett mo<:lernt fint bundet Miss11le 
Romanum, ett Superpelli cium, en altarduk 
med vackra spetsar, blommor och fruktkor
gar överlämnades till jubilaren, som upp
levde dagen i full andlig vigör och kropps
Ug hälsa. Det är att h�ippas att pastor Be
nelius efter 44 års tjänstgöring i Jiatolska 
församlingen i Stockholm ännu många. år 
kan verka i församlingens tjänst. 
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Lördag. Vår Frus tidegärd. 
Söndag. Första i Advent. 
Måndag. S t  Franciskus Xaver. Bek. 
Tisdag. Sl. Petrus Chrysologus. 

Bisk. Kyrkolär. 
Onsdag. Ferialdag. 
Torsdag. St. Nikolaus. Bisk. Bek. 
Fredag. (Vigildag.) St. Ambrosius. 

Bisk. Kyfkolär. (Jesu hjärtas fre
dag.) 

16, Söndag, Tredje i Advent. 

17 .  
18. 
19. 

20. 

21 .  

Måndag. Ferialdag. 
Tisdag. Ferialdag. 
Onsdag. (Kvatemberfastedag). 

rialdag. 
Fe-

Torsdag. (Vigildag till apost. Tho
mas fest.) Ferialdag. 

Fredag. (K vatemberfastedag). St. 
Thpmas apostel. 

8. 

9, 

1 0. 

11 .  
12 .  

Lördag. Marias obefläckade avlel- · 22. 
ses fest. 

Lördag. (Kvatemberfastedag) . Feri-
aldag. 

Söndag. Andra i Advent. 23. 
(I högm. Marias obefl. avi.) 24. 

Måndag. Inom oktaven av Marias 

Söndag, Fjärde i Advent, 
Måndag. (Vigilfastedag). Julafton. 
Tisdag. Juldagen, Vår Herres Je-

obefl. avi. 
25' 

su I{risti födelse. 
Tisdag. St. Damasus I. Påve. 
Onsdag. Inom oktaven av M. obefl. 

avi. 

26. Onsdag. St. Stephanus, protomar-
tyr. 

13. 
14. 

Torsdag. St. Lucia. Jungfru. Martyr. 27. 
Fredag. Inom oktaven av M. obefl. 

Torsdag. 
Fredag. 
Lördag. 
Söndag. 
Måndag. 

St. Johannes Evangelist. 

avi. 
15. Lördag. Oktavdagen av M. obefl. 

avlelse. 

Till liturgiska böcker i vidsträcktare be
tydelse kunna vi räkna Evangelieboken 
(perikopboken) , som innehåller de delar 
av de heliga evangelierna och epistlarna 
som vid gudstjänsterna å sön- och helg.
dagar föreläsas å land·ets språk före pre
dikan. 

Slutligen det romerska Breviariet (nam
net betyder samling av förkortade böner 
och läsningar) . Det är prästens officiella 
bönbo',, som innehåller de böner och läs
ningar han som präst (enligt sina löften 
vid subdiakonatsvigningen) är under an
svar av svår synd förpliktad att dagligen 
vid vissa dagens timmar läsa. - Dessa 
»hora,e diurnae» kallades i medeltiden i 
Sverige för » tidegärden» .  - Även ordens
folk, munkar såväl som nunnor äro för
pliktade till sådana tidegärder, till bre
viarläsning, olika för de olika religiösa 
ordnarna. - Ett · ovanligt vackert sam
mansatt Breviarum är vår heliga Birgittas 
för Sanct Salvators orden (Birgitlineror
den) som ännu bedes och sjunges i de 
kvarvarande klostren efter Birgittas heliga 
regel. 

28. 
29. 
:io 
31 .  

Menlösa barnens dag. 
St. Tomas. Bisk. Martyr. 
Inom Juloktaven, 
St. Silvester I. Påve. 

Kanske förvånar det mången, att vi vid 
uppräknandet av de liturgiska böckerna 
ej nämnt böckernas egen bok, den heliga 
Skrift. Detta av den orsa',en att den 
heliga Skrift i sitt hela omfång ej an
vändes vid de liturgiska funktionerna 
utan endast delar av densamma, sam
mansatta för kyrkorådets olika tider till 
lämpliga sammanställningar (,Tfr. t. ex. 
mässans olika delar, som ju till stor del 
äro skriftställen. likaså är Breviariets 
största del tagen ur Bibeln.) 

De liturgiska böckerna äga för vår tro 
en stor betydelse som historiskt-dogma
tiska dokument. I dem ligger nämligen en 
del av den muntliga överlämningen, arvlä
ra.n (traditionen) nerskriven. - I de li
turgiska böckernas föreskrifter spegla 
sig den äldsta Kyrkans tro och lära. I 
dem finna vi t. ex. traditionsbevis för 
nattvards1ärah, för uppfattningen av gil
tigheten av utdelandet av kummunionen 
under en eller båda gestalterna. Likaså 
läran om mässoffret, samt läran om bö
nen för de avlidna o. s. v. 

S.  N.-k. 

Linkoln Bloms Boktryckeri A.-B., Stockholm 1923. 


