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BREV FRÅN BISKOP BRASK TILL
PÅVEN HADRIANUS VI.
Eders Helighets förseglade
brev, överlämnat till mig genom
den högvördige Fadern Doktor Jo
hannes Gothus, den Heliga Stolens
apostoliske delegat för den svenska
kyrkoprovins·en, haT jag mottagit
med den tillbörliga ödmjuka vörd
naden. Dess ord om utrotandet av
den lutherska irrläran uppväckte i
mig dlen innerligaste hjärtats glädje,
då jag av d!em kan se, att Ed'ers He
lighets huldhet har värdigats ägna
trägna omsorger också åt dessa un�
clanskymda hörn av Eders Helighets
vingård.
Med smärta måste jag tills.tå, att
nämnda ilTlära, som likt ogrä� upp
skjuter ur marken i Tyskland, också
har sänt sticklingar, vilka slagit rot
i detta land. Genom dess inflytan
de hava många styggelser bedrivits
i dessa trakter, nämligen våldfö,ran
de på Kyrkans ägodelar och Kyr
kans tjänare för att icke tala om det
förvägna helgerånet att halshugga
biskoparna av Skara och Strängnäs,
gudfruktiga och den Heliga Stolen
varmt hängivna män. Då jag allt-

så måste frukta den svenska Kyr
kans förtrarmpande och - man
kunde befara detta - slutliga stänc
diga förslavandle, allt under det att
d'et är min plikt att här försvara
den rättrogna Kyrkans sanningar
och den romerska stolens, heder, har
jag kraftigt satt mig till motvärn
för att så långt mina krafter tillåta
bekämpa en så vådlig smitta i dessa
trakter. Och änskönt jag härför
har uppbjudit all min förmåga och
all min flit, har jag dock i saknad
av behörig auktoritet utanför mitt
stift icke kunnat uträtta så mycket
som nöden kräver, ända till dess
ovannämnde
·dloktor
Johamres,
Ed�rs Helighets sändebud, meddelat
mig mera myndighet. Men denne
var genom trängande göromål och
plötslig avresa förhindrad att träffa
någon överenskommelse med mig.
Likväl skall det icke fela, att, i det
fall jag från Eders Helighet motta
ger bemyndligande angående nämn
da irrlärns utrotande också utanför
mitt stifts gränser, jag med största
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hängivenhet kommer att utföra
Eders Helighets alla befallningar.
Och om detta icke sker i tid:, har
man den största anledning att be
fara inge. nting mindre än under
tryckandet av hela vår tro och av
lydnaden för den Heliga Stol,en en fruktansvärd fara för alla troen,
de kristna i dessa bygder.
Dessutom, Helige Fader, emedan
jag tillföljd av den långa tid, som
nästan aUa biskopsstolaT i detta ri
ke stått obesatta, likt en ensam
sparv på tafoet förutom ålderdomens
skröpligheter måste uthärda otaliga
mödor, omsorger och bekymmer, så
räcka icke mina krafter till för en
så omfattande herdeverksamhet. Må
sålunda Eders Helighet värdigas att
medi den Heliga Stolens sedvanliga
huldhet faderligt sörja för, att den
na kyrkornas farliga faderlöshet
snart måtte bringas att upphöra. I
synnerhet gäller detta biskopskyr
kan i Åbo, vilken så att säga ligger
i gapet på de schismatiska ryssarna,
belägen som den ä,r nära gränsen
till Ryssland. Åt vem skulle detta
biskopsämbete lämpligare och säk
rare kunna anförtros än åt ovan-

nämnde doktor Johannes, Eders;
Helighets sändebud.
Men E·ders Helighet själv värdi
gas den allsmäktige Guden länge
bevara lycklig och okränkt för ett
gagneligt ,regimente.
Åt vilken jag med sonlig hängiven
het i största ödmjukhet anbefaller
mig.
Linköping i Herrans år 1523 den
adertonde dagen i månaden juli un
der mitt sigill
Eders Helighets hängivnaste tjänare

Johannes,

biskop av Linköping.

Till <lien heligaste Fadern och Her-
ren i Ifristus, Herr Hadrianus, ge
nom Guds synnerliga försyn högste
Överherde över den romerska lik
som över hela <lien allmänneliga
Kyrkan, min nådigaste Herre.
Anm. Doktor Johannes Magnus sändes
som påvlig legat till Sverige våi·en 1523,.
men uträttade såsom sådan blott föga.
De i ,brevet omtalade biskoparne av Ska
och Strängnäs avrättades vid Stockholms
blodbad. Då 1520-talets stora kyrkokamp·
började; funnos endast tvenne biskopar
i Sverige, Johannes av Linköping och den
åldrige och svage Ingemar av Växiö.
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UR ENGLANDS -KYRKLIGA VÄRLD.
DEN AKTUELLA ÅTE:RFORENINGSFRÅGAN FRÅN
KATOLSK SYNPUNKT.
För Credo
av E cl m u n d L a n g t o n.
Kristenhetens återförening är en
tanke, som ligg,er i luften just nu,
men ingenstädes har denna lika loc
kande som svårlösta fråga diskute
rats med större entusiasm än i Eng
lat1d, de tusen stridande sekternas
landl. För en katolik kan natlm:
ligtvis ordiet återförening e1_1:dast vara liktydigt med de revolterande
kyrkosamfundens underkastelse un
der den Heliga Stolen, från vilken
· anfingen de själva ,eller de samfund,
som clte i sin tur ha, avskilts från,
fordom ha blivit lösslitna eller lös
ryckta. Ä andira s1dian finner man
protestanter, som, endast önska kri
sten återförening i form av en mer
eller mind11e löslig förbindelse mel
lan de otaliga »reformerade» kyr
korna. En tredje uppfattning råder
emellertid bland elen anglikanska
kyrkans högkyrkliga klerus. Dess
1nedle, mmar vilja icke veta av ordet
protestant. De förkasta Luther,
Calvin, t. ·O. m. Cranme1:. De göra
anspråk på att få räknas som präs
ter i ett samfund, vilket i förening
med Rom och Moskva bildar elen
enda, heliga, lmtolska Kyrkan. Dess
sa s. k. angiokatolikier erkänna ej
t. ex. en luthersk prästvigning som
giltig. Och samtidigt som de känna
sig stötta över att vara uteslutna
från mottagandet av den romersk
katolska Kyrkans sakrament, skul'le
de själva säkerligen säga nej, oni t.
ex. ,en svensk ltutheran ville gå fill
deras nattvard, ifall denne ej först
vore villig att åter konfirmeras en
ligt (naturligtvis lika krafflös) ang�
likansk rihls. Angl·okatolikerna ha
emellertid förskaffat sig ett infly
tande, som ej står i rimligaste pro
portion till deras antal, åtminstone
bland lekmännen. Anmärknings
värt är, att dre t. o. m. lyclrndres för
må den engelska kyrkans biskopar
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art officiellt förklara på den pan
anglikanska · Lambethkonferensen
år 1920, att »den gudomliga Försy
nens mening omöjligen ka:n anses
uppfylld i någon form av återför
ening, vilken icke också innesluter
Västerlandets stora latinska Kyrka,
med vilken Englands historia varit
så nära förbunden i det förflutna
och med vilken den ännu alltjämt
är sammanknuten med så många
band av gemensam tro och geme111sam traid1Hion. » Biskoparna tillade
visserligen, att varje steg framåt i
clien riktningen för närvarande var
hindrat genom svårigheter som de
>>icke själva hade skapat ej heller
kunde avlägsna», men de betygade
också, att »närhelst den romerska
Kyrkan skulle förklara sig villig att
förhandla om villkoren för återför
ening», så skulle de vma färdiga
»att hälsa dylika förhandlingar väl
konn1a».
På oss katoliker gör det onekli
gen ett besynnerligt intryck att här
mottaga en maskera,d1 uppmaning
till ett köpslående med! vår heliga
tro eller en vink, att vi av ett kristet
samfund, som frivilligt har sönder
brutit bandet med ModerkyI1lrnn,
kunde tänka oss något annat än
fullständig underkastelse under Pc
tri stoL Men å andra sidan återgiva
de. ovan citerade uttalam:1ena en nog
så märklig förskjutning åt höger i
moderat anglikansk uppfattning,
villren allfidi har lidit under »en
nästan sjuklig skräck för Ron1c», föi·
att citera en levnadsteckning av den
nu avlidne biskop Hicks av Lincoln.
Fader Vince1U nfac Nabb, en framstående skotsk dominikanerpater,
ser i detl'a märkl�ga steg det första
teckrnet efter r,eformatioi1en, att de
anglikanska auktoriteterna officiellt
önska att åtminstone börja förhand-
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lingar med: den Heliga Stolen. Bi
skoparnas förklarring, att i själva
verket skilsmässan mellan Canter
bury och Rom icke är deras verk är
sann i den meningen, att det var på
kronans och ·ej på Kyrkans eget ini
tiativ som Ecclesia Anglicana en
gång blev »lösryckt från varje för
bindelse med det större kyrkosam
frund på andra sidan sjön, till vilket
hon hörde». Ingen allvarlig histori
ker lrnnde våga påstå, att det var
Rom, som då framkallaid:e brytnin
gen. Den oroliga tid, då Englands
heresiarker, Henrik VIII och hans
dotter Elisabeth, sutto på tronen,
blev ingalunda störd genom några
utmanande proklamationer av på
vens öve, rhöghet eller genom för
k.unna111:det av några nya dogmer.
Den engelska Kyrkans avskär, ande
från enhetens medelpunkt var för
att tala rent ut blott en medveten
och hänsynslös revolt från den en
gelska kronans sida, som på iden ti
den (omkring 1533) smyckade ett
vidunder av snikenhet och härsk
lystnad, som icke kunde tåla nå
gon makt, som stod över hans egen,
icke ens den som innehades av
Krisfi ståthållare på jorden, vilken
haii. likväl förut uppträtt och försva
rat i sin bok om Luther. Men lik
som sålunda Englands brytning med
Rom till sin upprinnelse var en det
borgerliga samhällets åt'gä11d1, så har
man anledning att vänta, att denna
rent yttre, officiella och kollektiva
skilsmässa kommer alt avslutas ge
nom en process av liknande slag
som den som inledde densamnm.
Det är därför fader :Mac N abb med
en hoppfullhet, som annars skul'le
verka överdriven, hälsar de första
glimta,rna av en officiell önskan
.från statskyrkobiskoparnas sida att
återknyta. de gamla förbindelserna
med Rom.
Men i en kyrka, som är hänvisad
till »den gyll, ene medelvägen" och
som yves över sin måttfullhet och
rymlighet, kunna biskopar aldrig gå
mycket långt i sina uttalanden. Den
nuvarande ärkebiskopen av Canter
bury är berömd för den taktfulla

olydlighel, som utmärker hans a\'
göranden. l kyrkliga kretsar i Eng
land har man ännu icke hunnit
g1'ömma hans uttalande med anled
ning av den bekanta händelsen i Ki
kiuyu (Centralatrika), där en låg
kyrklig biskop till högkyrkliga kol
legers fasa utdelade nattvarden till
i·ena sekterister. Doktor Davidsons
uttalande vid detta tillfälle gick ut
på att han inte hade något emot
att detta hade hänt för en gångs
skull, men att dret kanske på det
hela taget vore bättre, om det ej npp1,epaides i framtid:1�n! Nej, för att
finna bestämda och ytterligtgående
åsikter måste man vända sina ögon
från biskoparnas bänk till "Den
Engelska Ky1ikounionen» (The Eng
lish Church Union), det band, som
framförallt sammanbinder de ang
likanska präster och l1ekmän, vilka
häst· kunna framhållas som såda
na, som hava katolska böjelser och
omfrutta de flesta av vår Kyrkas Hi
ror. I London kan man t. o. m. på
träffa anglikanska kyrkor, där sön
cJragsfö1;middagens gudstjänst till det
yttre är omöjlig att skilja från den
romerska mässan, där rökelsekar
svängas, mässkrud användes (van
ligen gol'isk men emellanåt också
romansk) och där bikt är allmänt
bruk. De anglikaner, som hylla dy
lika kyrkobruk och som bekänna
största delen av de dogmer, som de
framsprungit 1rnr, äro i besittning av
en livlig och temperamentsfull tid
ning, » The Church Times", och le
das av en ärevördig lekmannapåve,
Lord Halifax. Denne ädling, som
nu närmar sig sitt åttiofemte år, är
i kyrkJiga kretsar mest känd som
upphovsmannen till den rörelse för
pä,vligt erkännande av de anglilqm
ska vigningarna, som avslutades
med deras definitiva ogiltighetsför
klaring genom Leo XIIl:s bulla
"Apostolicre· Cnrte.» Han har nu i
sin höga ålder gj01i sig förtjänt av
vår tacksamhet genom pnbliceran,
det av ett "Rop efter återförening",
i vilket han öppet uttalar sin varma
önskan att s,e Canterbnry återför
enat med Rom och i vilket han inta-
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liker och anglokatoliker trots
vara ganska svåröverstigligt.

ger en mera försonlig ställning till
oss än rtågon anglikan i liknande re
presentativ ställning före honom
har gjort.

allt

Lord: Halifax skrift är av intres
se icke blott som ett symptom p å
anglikanernas
alltmera växande
Lord Halifax erkänner praktiskt
längtan efter försoning med Rom
taget i sin broschyr, att ,d,en helige
utan ock.så ,emedan den med egen
Petrus av Firälsaren fick sig anvi
domlig klarhet belyser den under
sad en särskild ställning eller pri
liga anglikanska mentalitet, som
mat, vilken sedan innehades av bi
kan förmå lärda män att i bästa tro
skoparna av Rom. Och fastän den
na slutsats icke synes en katolik i både förw·änga historien och van
ställa allmänt kända sakförhållan
särskilt häpnadsväckande, så är den
den så kraftigt, att d'e vilja göra en
lilk väl märklig nog i munnen på
kyrka till katolsk, som envar också
en högkyrklig anglikan, vai�s lösen
deras egna med-anglikaner betrak
är : »Katolsk, icke romersk.» För
ett ögonblick kunde mången ärevör
tar som protestantisk. )) Securus j11dicat orbis terrarum >> ; ·en så bevis
dig högkyrkoman nästan få den fö
ligen falsk historisk teori skulle
reställningen, att den vördade pre
aldrig kunna vinna allmänt erkän
sidenten för Engelska Kyrkounio
nande. Hur besynnerligt verkar deit
uen, sekundierad av själva Church
exempelvis ej att höra en man med
Times, hade gått över till fiendeläg
lord Halifax' intelligens påstå, att
ret. I själva ve, rket skulle för mån
enligt den engelska kyrkans upp
gen anglokatolik t. o. m. en sådan
fattning det heliga mässoffret in
sanning som ofelbarhetsdogmen icke
genting annat är än ett offer, som
utgöra någon allvarlig stöteste11!1
Kristus själv frambär åt sin hiln
Vad finns då kvar, som förmår hålla
melske Fader under brödets och vi
lord Halifax och hans meningsfrän....
nets gestalter, ,då man samtidigt
der utanför Kyrkans port. Ack !
minnes den välkända passagen i de
Det är auktoritetens gamla förar
Trettionio Artiklarna (den anglikan
gelseklippa, som ligger kvar och
ska kyrkans bekännelseskrift) , som
kommer de flesta av dem att snava.
brännmärker >)mässoffren >> som
Ty i sitt förgudande av den person
» hädiska fabler och farliga s,vek»
liga privatmeningen är vrurje ang
eller den rubrik, som ärnm står
likan - han må vara så högkyrk
lig som helst - lika protestantisk
kvar i den anglikanska lmmmunionsom den argaste ·sekterist. Om på
ordningen, uttryckligen förnekande
ven nu endast ville använda sig av
Kristi v,erkliga närvruro i nattvarden,
sin ofelbarhet i trosfrågor för att
emedan Herrens lekamen icke kan
förkumm, att de ogiltiga anglikan
finnas samtidigt både i himlen och
ska vigningarna äro giltiga, har
under de sak.ramentala tecknen. Det
man anledning att förmoda, att
kan omöjligen vara lo1�dr Halifax
hans ofelbarhet utan minsta knot
obekant, att man inom engelska
s'kJulle erkännas aV det högkyrkliga
kyrkan kan påträffa både präster
England. Men olyckligtvis för de
och biskopar, vilka icke blott för
anglikanska vigningarna är detta
neka den katolska h'anssubstantia
just vad påven aldTig kan göra. Och
tionsläran, som han tyckes bekänna
lord Halifax, :vilken för att citera
sig till (det göra de nämligen nästan
hans återföreningsrop hellre ville dö
alla), utan t. o. m. uttala tvivel om
än förneka de anglikanska sakra
Kristi kropps verkliga uppståndel
mentens giltighet, sätter med andra
se. Somliga av dessa, som äro yt
or,d sina personliga tycken högre än
terligtgåend'e modernister i sin för
den mans auktoritet, som enligt
kunnelse, äro ytterligtgående kato
hans eget medgivande är sankt Pe
licerande i sin praxis. Sålunda kän
tri efterföljare. Så synes det svalg,
ner artikelförfattaren mycket väl en
som iinnu gapar mellan riktiga katoviss prästman i Oxford, som kallar
1
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sig själv katolik och är en mycket
eft<ersökt biktfader, men som samti
digt, fastän han själv »icke skulle
ha lust » att förneka Kristi överna
turliga födelse, diock icke skulle
drömma om att påtvinga andra den
na lära som trosartikel. D et är1 vä}
sant, att lordJ Halifax och med ho
nom likatänkande betrakta sådana
lä,rare m, e;d fasa, men han har lik
väl icke någon rätt till att sätta lik
h etstecken mellan sin egen uppfatt
ning och engelska kyrkans.
När
allt kommer omkring, är det hans
partigä11gare, som äro nyhetsmaka�
re, ty ända tills Oxfordsrörels• e'll
började för hundra år sedan, fun
nos inga » anglokatoliker » , och om
-de också numera äro tålda och t. o .
m . väl sedda i vissa kretsar, s å äro
moderrnisterna, vilka numera kalla
sig » djupkyrkliga » ( ! ) , detsamma,
och dessa ha va sålunda åtminstone
lika mycket rätt att uppträda som
talesmän för hela: det stora angli
kanska samfundet.
Om vi blott kunde få de högkyrk
liga anglikanerna till att s' �uclera sin
historia med samma fördomsfrihet,
som både vi och deras sträng,t pro
testantiska landsmän äro i besitt
ning av, så skulle de omöjligen lrnru-
na annat än lämna det Egypten,
som de med så mycken jämmer ännu bebo med den underliga inhillningen, att det trots sin uppenbara
brist på · mjölk och hornung likväl
ver'kligen är det utlovade landet. Vi
rome'rska katoliker bliva i England
ofta anklagade för aU alltid lyssna
tillbaka på den: anglikanska reformationstidens röster, men som nyligen en artikelförfattare i tidskriften
The Mon'th påpekade, kan » en flod'
omöjligen upprirnna från en höjd,
som ligger högre än dess källa. D en
engelska stats.kyrkan kan omöjligen
bekänna de biskopars tro, som hennes egna biskopar jagade på porten,
ej heller kan ett barn av drottning
Elisabeth bliva en dotter av Rom. »
Icke ens elen högsta grad av sympati och imitationsförmåga kan förvandla en tjänare till »elen protestantiska religionen, som g·enom lag1

beslul upprättats » till en kalolsl�
präst.
Det skulle inte ens den
lutherske ärkebiskopen av Uppsala
orka med. I förbigående torde an
märkas, att den engelska kyrkans
fäde1· ingalunda hängåvo sig åt de
il1usioner, som deras andiiga söner
i våra dagar föräJ,skat sig i. » Av hela
vårt hjärta avsky, förkasta och h ata
vi edra stinkande, smu'lsiga, anti
kristliga vigningar » skirev en en
gelsk kyrkoman år 1 580 till samtida
parpister. > Jag håller före » , sade den
dåvarande biskopen a:v Durham
( och hans nuvarande efterträdmie
Dr Henson skulle säkert h1stämma i
hans ord ), » att den biskop som nu
är och hans, företrädare icke voro
av samma religion i åtskill'iga punk
ter, ej heller gjordes dle1 till biskop
på samma sätt. » I detta enda ut
talande skulle denne prelat från EN
sabeths dagar tyckas hava givit upp
de moderna högkyrkomännens h,e(la
striclsställning, då han erkänner, att
en föränclring vel'ldigen ägde rum
just viclJ den tid, då de förneka. en
sådan. Men han var i tillfälle altt
på nära håll ,s e vad vi nu b etrakta
på avstånd, och det synes i högsta
grad orimligt, att han skulle kiurnm
misstaga sig angående en föränd
ring i religionen, som han medi egrni
ögon kunnat bevittna.

1
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Eller låtom oss taga ett annat
exempell. S airnticligt som moderna
anglikaner, när de komma i st,ridshumör, äro i stånd att avfärda den
katolska Kyrkan i England s om » en
liten italiensk mission» , äro de likväl fulla av entusiasm för samma
Kyrka på kontinenten. I Frankrike
sky de sålunda alla » temples protestants » som pesten och bevista i
stället den katolska mässan både flitigt och andäktigt. Ja, t. .o. m. i
Stockholm, cl'är de lutherska k yr
korna äro smyckade ined både krucifix och bilder, skulle sannolikt en
överväldigande majoritet av anglokatolikerna hellr,e gå til[ någon av
de undangömda katolska kyrkorna
än till exempelvis Engelbrektskyrkan trots, elen anspråksfulla pompen
i elen senares arkitektur. Men för

•
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1500-talets anglikanska andliga var
Rom >> den babyloniska skökan » på
kontinenten lika mycket som i hem
landet, och uttrycket »Franska Kyr
karn> användes som benämning på
hugenotternas samfund.
Begyntes
icke Jakob I :s och Karl I :s ömkliga
krig mot Frankrike ....:_ under en tid
då så gott som alla engelsmän till
namnet voro anglikaner. - med: den
uttryckligen framhållna avsikten att
komma »våra förtryckta protestan
tiska bröder» till hjälp. Men vare.
för slösa mera tid på att bevisa en
allom uppenbar sanning?
Säker
ligen kan man utan vidare omstän
digheter anse självklart, att ett kyr
kosamfund, som för tvåhundra rur
sedan var allmänt erkänt som pro
testantiskt, omöjligen kan vara en
katolsk kyrka i samma mening
som den romersk-katolska. »Om
de högkyrkligas påståenden verk
ligen skulle vara engelska kyr
kans lära, ja, då måste denna
kyrka kallas den uslaste bland
de usla, ty i min barndom hörde jag
av hennes tjänaTe icke en stavelse
av dylika uppenbarade sanningar. »
Dessa ord kunde artikelförfattaren
och med honom omlkring 90 % av
alla dem, som ha uppfostrats inom
den engelska kyl'lrnn, göra ti1l sitt
eget personliga viUnesbörd.
De engelska katolikernas hållning
gentemot d
, ,e katolicerande grupper
na är mycket växlande. Nyligen
har en skriftställare i The Month
läxat iupp sådana som vilja hava oss
att utan hann bevittna »de hög
kyrkligas oblyga försök att tiUskan
·sa sig .Kristi bruds namn och ställ
ning efter århundradens försök att
tillintetgöra henne.» Denne kriti
ker synes likväl icke taga vederbör
lig hänsyrn föl de angripande angli
kanernas fullkomligt goda tro, som
visserligen endast möjliggöres g, e
nom den typiskt engelska bristen på
logiskt tänkande. Den bekante fa
der Faber talade på sin t1di om » full
vuxna barn, son1 leka mässa», och
betraktade hela ritualismen ,,blott
son1 en n1era profanerande forn1 av
1wotestantism». Ja, medgivas måste

visst, att det för oss är obehagligt
att se våra heligaste riter på detta
sätt travesterade. Men även om man
måste säga, att dJen anglikanska hög
kyrkligheten ofta är det hinder, som
håller tHlbaka många, vilka annars
hade övergått till Kyrkan, så kan å
andra sidan omöjligen förnekas, att
de flesta av d1e konv,ertiter som upp
tagas i England hava kommit Kyr
kan näirnnare · på högkyrklighetens
väg. Som exempel på d'.Ylika kon
vertiter räcker det att nämna män
som Robert Hugh Benson, Ronald
Knox och G. K. Chest, erton. På det
hela taget tror jag vi ha all anled
ning att glädja oss över den om
svängning inom anglikansk opinion,
som försiggått under det sista år
huncfa,adet. Vem vet om icke Ox
fordrör,elsen, på sin tid lec!Jd av den
helgonlike Newman, en gång kom-·
mer att betraktas som de första ste
gen av Englands vandring tillbaka
till fädernas tro? En av de ädlaste
·engelsmän, som någonsin levat, var
säkert Arthur Henry Stanton, en
präst inom anglikanska kyrkan,
som avstod från en stor förmögen
het och sedan levde under hela sitt
liv i Londons, fattigkvarter, lärande
de fattigaste hlanid de fattiga, vilka
älslmde honom som en fad!eP, katol
ska trosläror. Ett sådant liv måste
ju neddraga välsignelse, och vi kun
na vara övertygade, att om det be
hagade Gud att för en sådan man
icke uppenbara det sanningsljus,
som han har värdigats skänka oss,
så måste han härför, haft en mycket
vägande grund, som han blott själv
känner. Den Helige Andic verkar
ju ofta genom oväntade medel, och
måhända den katolicerancle rörel
sen inom Englands protestantiska
ky,11ka av Hon01n kommer att an
vändas som det främsta redskapet
för Englands återförande till trons
enhet. Redan nu vore det . icke svårt
att tänka sig en inkorporering i
Roms Kyrka av en hel förnamling
av samma typ som ,den där Stan
ton var verksam. Enkelt folk som
redan har fått lära sig att bevista
vad de tro vara mässan, att regel-
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bundet gå till bikt och att amopa
den Heliga Jungfrun, kunde lnmp
past finna någon v,eirklig svårighet
i att underkasta sig den enda heliga
auktoritet, som garanterar dessa
kyrkliga sedvänjors gudomliga (Ur
sprung. Det är endast en ny lär
dom, som sålunda uppfostrad1e ang
likane11 ännu behöva höra av sina
lärare, och den är att påv,edömet är
den klippa, på vilfoerr Kristus haT
byggt sin Kyrka. Men om angli
kanskt klerus skulle medgiva detta,
skulle den då därmed också ha eT
känt ogiltigheten av sin. eg, en präst
vigning, och detta måste kännas bit
tert fö,11 män, som hava blivit un
dervisade a;tt tro, att de äro verkliga
präster och att handla i enlighet
med denna sin tro. Dock den nåd
och diet mod, som erfOTdras för ett
dylikt medgivande, har redan givits
åt mer än en anglikansk andlig, och
vi kunna tryggt hoppas, att ämm

många fler också skola få del därav,
förrän Englands historia är av
slutaid.
»Våra fäders tro, Ma1rfas böner
leda skall vå1,t land tillbaks till
dig» . . .
så s.runga och hoppas Englands ka
toliker. Men allt under det vi själ
va icke det minsta slappas i våra aD!
strängnirngaT att omvända våra
landsmän, kunnai vi icke undgå att
lägga märke till det fruktbäriande
förberede1seaTbete i samma riktning,
som pågår också bland våra i tron
avskilda bröder. Och vi bedja Gud
att bistå dem i deras aribet,e att lära
så mycket av sanningen, som de
hava förstått, så att Storbritanniens.
folk så mycket snarare kan mogna
för den stora dagen, då Vår FTus
morgongåva (som vårt land engång
kallades) än ,en gång bli11 inlemmat
i hennes Sons sanna hjo1,d.

II. DEN KYRKLIGA BOLSJEVISMEN.
Teologie Doktor Karl J{rogh-Ton
ning, den störste bland Skandinavi
ens teologer efter PeLris och likatän
kandes kyrkliga avfallsrörelse, som
återgått till Petrus' Kyrka, fick en
gång under. den långa tid han var
på väg till Rom av en lärd och from
katolsk vän det rådet rutt särskilt

studera det stora, grundläggande
kyrkoproblemet, om han snart ville
komma till det slutliga, avgörande
svaret på frågan : Pe!Jrus eller Petri.
Också vi vilja i enJighet medl denna
vink än11u mera fördjupa oss i den
nionde trosartikeln. Denna gång
är det Kyrkans styrelseform, som
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fängslar vår uppmärksamhet. År
Kristi Kyrka et,t monaTkiskt, aristo
kratisk,t, demokratiskt eller anarlds
tiskt samful]c]i eller med andra ord :
styres den av ·en . enda man eller av
några få elleT av hela det kristna
folket eller av alla, och ingen ?
Vad svarar ,dien kyrkoförbättran
de Petri på denna viktiga fråga?
Det är il]�e så lätt att förstå. Ibland
verkar han övertygad demokrat.
All makt finnes enligt »Een litel]
boock om sackramenten» ( utgiven
den 14 augusti 1528 ) hos »Then
Christna menigheten», som det »til
hörde ath wälia och vpropa skicke
ligha, lärda och frooma men til al
les theras tiänare och siälawachta
re», egentligen blott för »ath predika
gudz Euangelium». Med en väldig
apparait av bibe1språk bevisarr han
på var och varannan sida av sina
»samladle skrifter», att dessai utval
da skola vara församlingens »tiäne
re och icke herrar». Att KY'rkans
biskopar längre fram företogo detta
val, förklaras helt behäridigt där
igenom, att »menigheten haffue14 gif
fuit sina macht in på them». Allt
detta andas ju genomförd! demo
krati. Påvens ställning diskuterar
han sällan ; i den irriterade skriften
mot Poul Helgesen : »Iiltf: fögho sen
debreff» (27 maij 1528 ) låter han
kort och gott förstå att )lpåuan»
Antikrist. På biskopa>r och präster
gör den nivellerande Petri ingel]
skillnad. ))Een chris1belig:hen for
maning til clerekrijb ( 12 juni 1528 )
försäkrar att )> en soknaprester . . .
han kalias en biscop )) .

=

Men han går ännu längre. Präst
vigning anser han onödlig. Hans
lilla, Sakramentsbok vet att berätta,
a:bt det ej kan ))hewisas aff scriffte
nel> , att »soknaprester skola wiyas
och smörias, ty vi äro alla smoorde
aff then helga anda som Christne
äre)>. På ett annat ställe i samma
skrift försäkrar en belåten rubrik :
nvij äre alle prester >l , ty själve
Petrus gör ju i sitt första brev (kap.
2: 9) )> jngen åtskilnat emillan leek1nen och prester». Men ·vi kunna
också finna honom ytterligare

ett steg åt väns<ter. Bland Sakra
mentsbokien:s brokiga funderingar
om bikt och avlösning kan man
upptäcka följande brandröda kate
derblomma:: »Nu haff.ue wij alle
niacht at forkunna Euangelium och
lära hwar annan gudz wilia». Lik
väl ' har den kristna församlingen
med välkänm ädelmod »besynnerlig
ha låtet presternra bruka then mach
ten som them allom giffuin är».
Härmed åsyftas makten att avlösa
från synder ! · Men då Petri bland
samtidens svenska präs:berskap tydl-
ligen icke finner många lärarn,� efte1�
sitt hjärta, uppmanar han ivrigt sina
lä'rjungar att »aldra snarast» söka
få avlösning »ther man best formo
dar sich guclz O]'(!h och Euange
lium fortelt warder, ee hwad thet
är prest eller lekman.»*)
Här
har Petri förirrat sig in på den rena
anarkismens vildmark. I ddta al
drig senare tillbakatagna uttalande
i en av hans g14nndläggandle skrifter,
varpå hans Handbok och Mässbok
vila, förkunnar »svenska kyrkans
s!tor·e reformator» med all önskvärd'
klarhet den kyrkliga bolsjevismens
evangelium. Alla kristim h:r fått
•rätt att predika, alla kristna ha fått
makt atUt avlösa! Den kyrkliga ord
ningen knakar i sina inne1'sta fogar ;
man erinraT sig ovillkorlig•en den ra
dfäale Petris flathet gentemot de
stockholmsktyska bildstoi·marna och
vederdöparnra vintern 1526. Att en
bolsjevikisk kyrka är en lika s'bor
omöjlighet i verklighetens värld
som en osynJ.ig kyrka i begreppens
rike, torde vai·a klart för !envar. Ett
samfund, där alla ha rätt att be
stämma: och ingen plikt att lyda,
kan endast gå en snar och fullstän
dig upplösning till mötes.
Så grundligt reformerad blev icke
heller »svenska Kyrkan». Redan
hos PetTi själv kan man finna mera
samhäHsbevarande uttalanden. Han
förnekar med harm Poul Helgesens
påstående, att Luthers anhängare
vilja )> platt niderslå� biscop� döme
och pres:�a ,embete», talar om »be
synnerliga personer», som »skple
*) Kursiverat av ar.tikelrförfattaren.
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predika » och försvarar ett särskilt
predikoämbete ( »presta eller biscops
embete är predica gudlz ordh») . Ja,
han befaller till och med, att vi
skola vara dettas innehavare »lydi
ge när the förkunna oss gudz ord.»
S't:rax efter den revolutionerande
Vesterås riksdag klagar han, att
»sombliga wilia plat intet giffua
them» och urgerar med kraft präs
terskapets rätt att mottaga lön. Han
finner också nödigt att påpeka, att
det nya evangeliets :bjänare icke äro
sådana som »driffua wår plog hug
ga wor wedh draga vtaff wåra
skoo ». ( ! ) Hans andliga arvtagare
hava som bekant vridit utvecklin�
gen ytterligare åt höger. Den sven
ska statskyrkan har bibehålm de
gamla organisationsformerna med
ärkebiskop, biskopar, domkapitel
och kyrkoherdaT. Och dessa ledare
ha visst icke nöjt sig med den and
liga makt över folket, som ligger i
att de »predika gudz or,dh» . Det all
männa prästadömeft har man aktat
sig väl för. Ville man vara elak, så
kunde man säga, att Petris kyrka fi
rade 200-årsjubileet a•v sin lärofa
ders begynnand'e skriftliga propaganda för prästers och lekmäns lika
stora »macht at forkunna Euange
lium» genom sitt Konventikelplakat
av år 1 726, vilket med stränga straff
hotade varje stacka,rs lekman, som
vågade sig på en dylik förkunnelse !
Men den enligt Petris system aU
makt ägande »Christna menigheten »
i Sverige nöjde sig icke i längden
med denna våldsamma oöverens
stämmelse 1neHan liv och lära. Den
osynliga kyrkan tillhör begreppens
rymder och är därför tämligen
otillgänglig för den stora massan.
I den av Petri förkunnade kyrkliga
demokra'bin och bolsjevismen där
emot tror den sig lätt upptäcka ett
eget intresse. Det ligger ju i själva
människonaturen att gärna vilja
styra och ställa, bestämma och be
falla. Under 1800-talet började ock
så frukterna av Petris kyrkligt de
mokratislrn förkunnelse atb mogna i
Sverige ; år 1830 kom metodist
pastorn Scott till Stockholm, på

1850-talet upphävdes Konventikel
plaka' bet och bildades Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen, sedan följde
1878 den stora: Waldenströmska ut
brytningen och sedan en mängd an
dra sek'bbildningar och sektrörelser,
som ännu fortgå. Petri kunde se
sina djärvaste förväntningm' över
träffade i våra dagars Sverige ; nu
»welia eller skicka» en brokig skara
sekter med käck frejdighet sina »be
synnerliga personer» till att förkun
na ,ett från varje rest av påvisk sur
deg rensat evangelium. Hur ange
nämt överraskad skulle ej Petri
känna sig, om han till 400-årsjubi
leet kunde stå upp ur sin grav och
besöka sin födlelsestad Örebro! El
ler om han nu finge resa omkring
och hälsa på 'bönderna i Dalarna,
Hälsingland eller norra Småland,
som på hans egen tid voro svå:rhan
terliga papister ! Här är de' b kyrk
liga idealet förverkligat, alla vilja
styra, ingen gärna lyda. De gamla
organisationsformerna ha sprängts,
kaos och förvirring råda!
Från allt detta söndringens larm
och sammanstörtande är det en lisa
och lättnad att vända sig till den
lugne, orubblige Petrus. Hur ly, der
hans mening om den kristna Kyr
kans styrelse? Som alltid har han
ett kort och klart svar till hands.
Han tager bestämt avstånd från all
Petris demokrati och bolsjevism.
Om det vä·r ldsliga samhällets lämp
ligaste organisationsform kan man
fritb disputera. Kristi Kyrka har av
sin gJdomlige stiftare grundats som
ett monarkiskt- aristokrntiskt sccm
fzmcl, styrt av påven och de med ho
nom förenade biskoparna. »Then
Chris tna menighetern, har al,dirig er
hållit någon makt att rege1:a Kyr
kan vare sig själv eller genom nå
gra kyrkliga folkkom!lllissarier. Hi
erarkins makt är ingalunda in
skränkt till »gudz ordhs» predikan
de. Lekmän, präster, biskopar och
påvar äro visst icke jämnställda
medlemmar av den kyrkliga orga
nisationen.
Hur var det väl på Kristi tid? Till
en av sina lärjungar, Petris egen
1
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konkurrent Petrus, sade Herren:
» P å denna klippa vill jag bygga min
Kyrka» (Matt. 1 6 : 18 ), ))åt dig skall
jag giva himme1'rikets nycklar. Och
allt vad dru bind!er på jorden, det
skall ock vara bundet i himmelen ;
och ·allt vad du löser på jorden, diet
skall ock vara löst i himmelern)
(Matt. 16: 1 9 ) , )) Vakta mina fåp
( Joh. 2 1 : 1 7 ) . Här mottager tydli
gen den förste påven översta mak
ten inom Kyrkan, en makt som up
penbarligen icke inskränker sig
blott till predikande. (Märk verben :
binda, lösa, vakta ! ) . Till apostla
kretsen riktar · Frälsaren orden :
)) Gån därför; låren alla folk . . . och
låren dem att hålla allt vad jag har
befallt edler )) (l\fatt. 28 : 1 9 ) , )) Såso n
Fadern har sänt mig, så sänder ock
jag eden ( Joh. 20 : .2 1 ) . Men Kristus
sade sig själv inför Pilatus vara ))en
konung)) ( Joh. 1 8 : 37 ), han har av
Fadern fått ))makt att hålla dom,
emedan han är människosonen))
( Joh. 5 : 2 7 ) . Alltså ha apostlarna'
också av Herren mottagit myndig
heten att döma och styra, utan vil
ken förövrigt fullmakten att predi
ka skulle vara fullkomligt otillräck
lig, inom ett ordnat religiöst sam
fund. Här se vi sålunda Petrus, här
se vi dle tolv mottaga ·regeringsmak�
ten inom Kristi Kyrka.
Till . den
kristna församlingen däremot har
Kristus aldrig riktat några lilman
de ord. Den existerade ju överhu
v.ud ännu icke då, utan skulle först
seliare bildas av de med högsta
mak�fullkornlighet utrustade apost
lari1a under ledning av Petrus, klip
pan. Om dessa grundläggande bi
belställen talmi Petri i sina ej allt
för grundliga polemiska skrifter
föga eller intet!
Hur s er det sedan ut i Apostlagär
ningarnas Kyrka?
Där finna vi
oförändedigen Petrus som styres
mannen. Han oTdrnar om tillsättan
det av församlingens översta ledare
(Ap . G. 1 : 15 ), på apostlamötet i Je
rusalem fattas ett genomgripande
lagbeslut i enlighet med hans utta
lande (Ap. G. 1 5 : 7 ) , han fäller dom
över Ananias och Safira (Ap. G.

5: 1 ) och riktar sig med ej mindre
auktoritet mot irrläraren Simon (Ap.
G. 8: 1 8 ) . Vid hans sida stå dle öv
riga apostlarna, icke blott lärande
och <löpande ,ufan också tillsättan
de biskopar (Tit. 1 : 5 ) och avgöran
de praktiska r,egeringsärenden. Här
finna vi ej minsta spår av någon
kyrklig demokrati eller bolsjevism.
I brist på bättre gör Petri i sin
Sakramentsbok det största väsen av
de sju diakonernas val av folket i
Jerusalems församling (Ap. G. 6: 5 ).
Han glömmer, att mängden endast
föreslogo lämpliga personer tiil det
ta ämbete. Fullmakten mottogo de
valda först av apostlarna, vilka ))bå
do och lade händerna på dem ) . Petri
gör sig all möjlig möda att bevisa,
att de äldste, som aposteln Paulus
uppdrog åt Titus att tillsätta i Kre
tas städer (Tit. 1 : 5 ), icke utvaldes
utan k·retensernas hörande ( )) oåt
sporda menighetena)) ) . Det är myc
ket samiolikt, att han har rätt häri.
Det skulle vara i högsta grad oklokt,
om Kyrkans styresmän aldrig skulle
lyssna till folkets röst och begagna
sig av församlingsmedle1hmars vär
defulla råd och m1visningar. Men
något helt annat är, att hjorden
skall ha ditt och makt att styra sina
herdar och kunna utrusta dem med
eller fråntaga dem verklig andlig
myndighet. Detta senaT· e: förnekar
P etrus på det bestämdaste. Petri må
söka med ljus och lykta i den tidi
gare kyrkohistoriens doldaste göm
lmor. lugenst,ä,dies skall han kunna
leta fram några verkliga belägg på
sina kyrkligt demokratiska och bol
sjevistiska funderingar. AldlJ.·ig nå
gonsin har det hänt, att Kyrkans
tjänare blivit vare sig tillsatta, av
satta eller ställda till svars av fol
ket, ej heller har detta stiftat kyrk
liga lagar.
D et förefaller som om den
disputerande Petri icke riktigt
haft klart för sig vad han ville åt,
när han så vålds·p_mt for ut mot
prästerskapets makt.
Naturligtvis
år denna, som Peder Galle framhål
ler i sitt svar på den andra frågan j
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» S war påå tolf spörsmål" ( 14 maj
1527), en rent ,,an,d,eligh mackb,
På det världsliga området lär Kyr
kan alltjämt liksom Ifristus, Petrus,
Paulus och Petri själv, att man skall
vara "thet werldzliga herskapet vn
derdånigh". Blott när detta be
stämmer något mot Kyrkan fient
Jigt ha vi rätt och plikt au sätta oss
till motvärn. Endast djupgåendle be
greppsförvh-ring kan förklara, att
Petri med största självsäkerhet i sitt
svar på samma fråga beskyller Pe
der Galle för ,,oforstondighet» eller
)>foracht» och ironiserar över 'hans
»docterskap)) och »wijsdloml> , där
för att han icke uppfattat, att ifrå
gav_aranide spörsmål talar om hier
arkins rätt till werlzlight hel'l'aclö
döme)) , *) Frågan lyder likväl :
» Om . . . Christus finnes haffua be
falet Påuom, biscopom eller prestom
någlwt wälle elle1· herradöme offuer
menniskiona" *) än Guds ords för
kunnande. Vad skall man säga om
en så oklar, virrig och övermodig
disputator och reformator ?
Men söka vi ,efter hiera'rkins and
liga makt, så finna vi den lätt i alla
perioder av Kyrkans historia. Man
undrar, vadl Petri egentligen menar,
när han i sin formulering av femte
frågan i )> SwaT påå tolf spörsmåh
vill veta )> Om thet herradöme: som
nw*) vpkommet ä:1� medh påuan och
hans hoop, är moot eller medh
Christo. >> Eller då han i detta sam
manhang
påståir, att l> Såclhana
(makt) hade aldrigh S. Gregorius».
Skulle påven Gregorius elen Store
ha varit en hänförd anhängare av
Petris kyrkliga blandning av demo
krati och bolsjevism! Och skulle
papisternas kyrkliga blandning av
monark.ism och aristokrati ha ut
vecklats sig först ,,11,w ,, (framemot
1500-talet) I ?
Hur var det väl strnx efter apost
lanws ticl ? Ack, icke ens då finner
Petri några meningsfrändleT inom
Kristi Kyrka. De kristna styras nu
av sina biskopar, över dem alla står
biskopen av Rom.
Låt vara, att
hiera1·kin icke med detsamma över*) Kursiverat av artikelförfattaren.

allt synes lika färdigordnad. Den
genomgåendle principen för kyrko
styrelsen är dock över allt aristokra
tisk-monarkisk.
Vad sägei· sankt
Ignatius martyren (t c:a 100 e. Kr.)
i dagens stridsfråga?
Vi vilja en
dast anföra några exempel ur hans
brev: »Fördenskull är det nödvän
d�gt . . . att I icke för.etagen eder
något utan biskopen, och att I även
rätten edle:r efter prästerna som efter
Jesu Kristi apostlar." )> Om dessa
borttagas (diakonerna, biskopen,
prästeuna) , kan man icke tala om
någon verklig Kyrka. )> ))Alla sko
len I åtlyda biskopen liksom Jesus
Kristus var Fadern un,dlerdånig.»
Den helig,e: Polykarpus {te. 155) vill,
att de kristna skola vara sina präs
ter och diakoner lydiga liksom Gud
och Kristus. Justinus Martyren (t c.
160) talar •ständigt om den, "som
förestår bröderna,, , Ireneus (t c.
202) framhåller )>biskoparna, till vil
ka apostlarna överlämnade försam
Hngarna». Men detta den goda ord
ningen,s och lydnadens upphöjdla ri
ke ledes av den romerska Kyrkan,
som av sankt Ignatius kallas »före
ståndarinnan i kärleksförbundet».
Med denna romerska församling
»måste nödvän:digt varje: annan för
samling stämma öv·erens » ( Ireneus).
Dess biskop Clemens (88-97) skri
ver ett högst auktoritativt brev till
församling,en i Korint, avgörande en
inom densamma uppkommen sh"id.
Liknande uttalanden och fakta skul
le man kunna anföra i stor mäng:'1
Här talar ständigt Petrus, aldTig
Petri. Inom fornkyrkans helgade
murar fanns intet rum föl'. några
lågkyrkliga, frikyrkliga, sekterister,
pingstvänner, filadelfiasystrar eller
liknande för,eteelser. Dessa olydna
den och oordningerns apostlar äro
alla barn av Petri, ej av Petrus.
1

•

Vad skola vi då slutligen säga om
Petrls med otaliga bibelspråk stödda
huvudbevis mot papisternas hierar
kiska system : biskopar och P'rästecr
skola vara församlingens tjänare
och icke dess herrar? Jo, häri har
Petri alldeles, rätt; påven Gregorius
den Store kallade sig ju, t. o. m.

69
)> Guds tjänares tjänare » . Men detta
b etyder blott, att de skola arbeta till
sina församlingars gagn, visst icke
efter deras ledning och skiftande
önskningar, ty detta senare betyder
en kyrklig demokrati, som med stör
sta _lätthet urartar till anarki och
polsjevism. . Som kr,istna ledar,e
skola de ju därtill särskilt minnas
att, som Peder Galle uttrycker det,
»halla ödmiwkb och vara »tienst
aktiga» . Då Kristus i det av Petri
flitigt begagnade språket Luk. 22 :
26 säger : » Den som är störst ibland!
eder, vare såsom den minste, och
föreståndaren såsom tjänaren·>> , så
är diet ju uppenbarligen hans me
ning, att i hans rike skola finnas
» föreståndare >) och sådana, som äro
de »största» . D etta påpekar också
Peder Galle i sitt sva:r, på den f.emte
frågan i » S war påå tolf spörsmål» ,
och Petri blir honom alldeles sva
ret skyldig.
I företalet till sistnämnda strids
skrift, som få1' en särskild betydel
s e däimv, att den utgivits strax före
diet stora kyrkopolitiska avgörandet
i Vesterås 1527 , klagar Petri över
» en dlråpelig twed'rägt .i lärdomen» ,
som »vpkömmen ( I ) än i Sverige lik
som i flera andra länder. Vi äro
fullkomligt överens med Petri, �tt

denna tvedräkt, som framkallats av
honom själv och hans meningsfrän
der, varit och är >> Christendomen till
en stoor fare» . Men vi tycka lmap
past, att en senare tid givit honom
rätt, när han längre ner uttalar den .
trygga förhoppningen, att nämnda
tvedräkt skall bringas att upphöra
( » ath fornembda twedräht motte
ther medh affstellt warda» ) , s edan
Sveriges konung och folk lyssnat till
<lie båda stridande parternas skäl
och - naturligtvis - övertygats av
hans egna. Den kyrkliga bolsjevism,
· som han fäTkunnar, bär inom sig
själv tvedräktens och söndringens
alla explosiva ämnen - icke blott
söndring från Petrus och Rom utan
också en inre söndring och hopp
lös anarki i P,etris eget läger. Det
är ingalunda Waldenström, Rose
nius eller Scott; nej, det är Petri,
lekmannapredikanten Olaus Petri,
som är det svenska sektväsendets
verklige fader.
Beriktigande. Den i föregående num
mer (sid. 42) citerade kateketiska först
lingsskriften av Olaus Petri bär endast
namnet: »En nyttig undervisning» och !lr
i huvudsak en bearbetning efter Luthers
»Betbiichlein» (1522) . Den utgavs i Stock
holm »på sancti Sigfrids afton» ( 14 febru
ari) 1526. Något senare . samma år utkom
»En skön, nyttig undervisning,, ,
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Ärkebiskop Bitter har under ja
nuari och februari månader på
g11und' a'v influensa och feber varit
förhindrad att lämna sin våning,
men är nu på bättringsvägen. Vår
vördqde Överherdes sista herdabrev
upplästes på fastlagssöndagen i alla
vikariatets kyrkor. Det talade hu
vudsakligen om de fyra dyg,dler,
}) vilka liksom grundpelare fram
föra,llt måste uppbära och stöd!ja
hela det kristna familjelivet: from
het, pietet, arbetsglä:dlje och äkta
broderlig kärlek». I bästa mening
aktuellt har detta ärkebiskop Bitters
brev också uppmärksammats långt
utanför Sv,eriges katolska krietsar
och blivit omnämnt och utförligt ci
terat av åtskilliga dagliga tidningar,
Sydsvenska Dagbladet, Helsing
bo1,gsposten, Aftonbladet, Göteborgs
Morgonpost m. fl. Särskilt tä'nk,vär
da voro brevets slut01,d1, en gripande
avskedshälsning till församlingar
na. »Vi komma nu snart att lämna
detta vårt älskade fädernesland, »
heter det bland annat här. » Då vi
nu efter snaTt 50 år sluta vårt arbe
te här i Sverige, är det oss en kär
plikt att uttala, att vår kärlek till
Sverige aldliig kan upphöra och att,
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om vi också upphört att bära herde
staven häT i landet, vi intill vår död
aldrig vilja upphöra att förbliva
,dess hängivna medborgare, varhelst
vi än måtte sluta våm dagar. » För
S veriges katoliker är det omöjligt
att icke röras av den varmt person 
liga klangen i dessa fad!erliga ord�
Också vi skola sent glömma denne
man med diet varma biskopshjärtat,.
som slog för alla hans, andliga baun,
också de minsta och mest bortglöm
da. Med sin städse offervilliga kär
lek lyste han i vårt mörka land och
var a1do:ig gladare än när han kun
de skänka oss v,erksam hjälp och
tröst. Vår tacksamma genkärlek
skall följa honom under hela livet,.
och ämrn när han efter slutat livs
,,erk har lagt sitt trötta huvud till
vila, skola våra hängivna böner »likt
en fladdrande flyttfågelhär» ledsaga
honom.
För Danma,11ks katoliker har vin
terns stora händelse givetvis varit
Mgr Brems' biskopsvigning i Aver
bode i Belgien torsdagen den 25 ja
nuari. Nordisk Uge<blad (Nr 5) in
nehåller en entusiastisk, av iredak
tör Bernhard Jensen författa-di skild-
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ring, av den stora dagen, från vil
ken » det ene Billede mere straalen
de end det andet tr,<Bder fo,em i Be
vistheden. »
Den högtidliga hand
lingen företogs av ka1'dinal Mercier,
som på de närvaran,d,e danskarna
gjorde »et uforglenuneligt Indtryk,
en l10j mager Skikkelse, s0lvgraat
Haar, men et Ansigt som en ung
Mandis, et Smil saa hjerte1igt og vin
dende». Han assisterades av bisko
pen av Namur, Mgr Heylen; S{)in i
likhet med bislcop Brems är pre
morrstratens·er, och biskopen · av
s 'Hertogenbosch Mgr Diepen. » Det
van en stor og straalende Skare, der
havde samlet sig, og Kirken <u,dfq,1dede al sin Pragt ved Konsekratio
nen af Danmarks nye Biskop.» Vi,d
den efter biskopsvigningen följande
festmåltiden i klostrets refektorium
deltogo omkring 250 personer. Här
under höllos tal av kardinalen, ab
boten Mgr Kretz, biskop Brems, bi
skop Heylen, biskop Diepen och av
flera danska gäster. En inbjudan
till kardinal Mercier att snart besö
ka Köpenhamn fick ett vänligt . men
obestämt svar. För hela (liet lrntol
ska Danmark kommet' den 25 janu
ari 1923 säkert att stå som en glädje
dag av första ordningen. Också
Credo bedler härmed: biskop Brems
mottaga en lika vördnadsfull som
uppiiktig lyckönskan. Till Köpen
hamn väntas d!en nye katolske »bi
skopen av Roski1d!e » de si,sta dagar
na av feb111uari.
Det ser ut som om en katolsk kyr
ka: snairt skulle byggas på det min
ll'esrika Bornholm, rundkyrkornas
ö.
Pater van Thiel,, dominikaner
och kyrkoherde i R0nne, har för en
medarbetU're i »Bornholms Tiden
de» förklarat, att den planerndle
byggnaden, som beräknas vara fär
dig innan årets slut, skall bliva upp
fö11d i » gotisk Stil og med! Trappe
gavl. Materialet bliver rnde Sten. »
Av dessa m:d! torde man kunna slruita
sig till, att man vid uppförandet
av kyrkan i R0nne ämnar hålla sig
till gammal god lokaltradition. Det
vore lyckligt, om Nordens katoliker
ville taga läudom av detta vack.ria

bornholmska exempel. Vi hava ty
värr redan al:Uör många moderna
katolska kyrkor i Skandinavien,
som byggts med ringa eHer alls in
g,en hänsyn till gammal kydwbygg
nadskulttw från vår katolska tid:
I det katolska Norge har fö:sskif
tet i synnerhet fått sin prägel genom
talrika omflyttningar cw vikariatets
präster. Av Credos särskilda vän
ne11 inom broderlandets klerus har
kyrkoherde RecktenwaM i Kristian
sand' nu utnämnts till kyrkoherde i
Trorndlhjem och fader Kjelstrup ko
rats till kyrkoherde vid Sankt Olavs
Ki11ke i KTistian'.ia. Credo ber att få
sända de båda förkämparna för ge
nomförd katol1sk skandinavism en
av hjärtat gående lyckönskan. Må
Gud rikligen välsigna de1ras arbete
på nya ve1,ksamhetsfält, den en� i
. Sankt Olavs stad, den andre i Sankt
Olavs kyrka !
Pius XI hai11 nyligen utsänt sin
fö1·sta encyklika tiU hela •den katol
ska kristenhetens biskopar. Det be..:
tydelsefulla aktstycket, daternt d!en
23 december 1922, ger en ll)led mäs
tarhand tecknad bild! av det nuva
rande världshistoriska läget med
särskilt påpekande av de olyckö1\
va11under den moderna mänsklighe
ten lider, och de botemedel, som sä
kert kunll'a hela allt d1etta onda.
Bland dessa framhålles framförallt
den kristna freden, elen enda makt,
som kan ,r• ädda kulturen från undieT-'
gång i d-enna hatets tid. Särskilt
uppseende hava de delar av encyk-·
l'ikan väckt, som på det mest vän
liga och tillmötesgående sätt be
handla påvestole111s förhållande till
Italien. Den italienska pressen har
i allmänhet med mycken erkänsla
uttalat sig om detta tydliga bevis på
den Helige Faderns förlåtande fa
derskärlek. Ej mindre intresse
väckande är ett uttalande i det
ta innehållsrilm påvebrev, som giver
vid hand1en, att vi inom en icke allt
fö11 avlägsen framtid kunna få he
vittll'a ett fortsättande av det genom
politiska rubbningar avbrutna vati
Jcanska kyrkomötet av år 1870.
1
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Ärkebiskopen av Neapel kardinal
Giuseppe Prisco avled söndagen den
4 februari i lunginflammation. Han
var född år 1836 och verkade efter
sin prästvigning flera år som profes
sor . först i filosofi och sedan i dog
matik vid diet ärkebiskopliga semi
naiiet i Neapel. Särskilt ägnade
han grundliga studier åt He�els filo
sofi och åt darwinismen. Ar 1886
utnämndes han till domherre vid
Neapels katedral, 1896 kalladies han
till Rom som kardinal, men åter
vände två år därefter till Neapel
som ärkebiskop av denna stad, häl
sad med jubel av sina kära neapoli
tanar,e .
Också inom det frnnslw episko
patet har döden nyligen gjort sina
sköTdar. Samma dag, den 9 januari,
bortrycktes både biskopen av Mar
seil1e Mgr Faibre och biskopen av
Saint-Brieu'C Mgr Morelle, den för
re född d!en 19 mars 1844 ,och den
senare den 16 maj 1849. De båda
nya franska kardinalerna, ärkebi
skopen av Rennes och biskopen av
Orleans, hava nyligen återvänt från
Rom till sina :11esidensstä,d1er, där de
mottagits med d!en största entusi
äsm. I Rennes voro husen smyc
kade med flaggor. Kard�na1 Tou
chet mottogs vid järnvägsstationen
av Orleans' borgmästare, och vid!
hans högtidliga intåg i katedralen
närvoro stadens magistrat och övr, ti
ga notabiliteter. Ett högtidligt tri
duum har firats i Annecy den 26,
27 och 28 december med anledning
av 300-åTsminnet av Saint Fra111,;ois
de Sales' död!. Också i Lyon och
Paris ha liknande minnesf,este1, hål
lits.
I Berlin har ett katolskt folkuni
versitet:- nyligen börjat sin verksam
het, som ledes av ett trettiotal pro
f'essor,er, vilka omväxlande uppträ
da i stadens olika kvmrteT för att un
derlätta de många inbjudnas åhö
rande av deras föi,eläsningar. Alber
tus Magnus-akademin i Köln har
nyligen öppnat sin första studiekurs
med ett innehåUsmättat föredrag av
dess nuvara:nd:e leda1,e professor

Switalski, som talade över »Bety
delsen av skolastikens studium för
vår tid och Albertus-Magnus-akade
mins uppgifter.» Bland åhörarna
befann sig också kard[nal Schulte.
Man väntar sig mycket av denna
nya P'l antskola för den sunda och
klara katolska filosofin.
Inom anglikanska ky1'1wn gå för
närvarande stridens vågor höga. Det
är ett förslag till re,,iderad kyrko
hand!bok, som är det stora strids
äpplet. De s. k. anglokatolikerlna
vilja ha bruket att bära liturgisk
dräkt lagstadgat, och önska få för
bön för d:e avlidna och nattvards
brödets förvaring över kyrkornas
altm'en överallt införda. Men allt
detta är kyrkobruk, som den låg
kyrkliga ,11iktningen, som betonar
sin protestantiska gr,un
, dåskådining,
ser med förfäran och fasa. Den nu
föreslagna handboken bär kompro
missens bleka färg ; tillåter liturgisk
slmiud och nattvardsbrödets förva
ring för de sjukas, kommunion och
innehåller några böneT, vari förbön
för dre avlidna antydes. Det är en
dast naturligt, att båda partierna
äro missnöjda härmed och att diet
är svårt att se, hur denna fråga
överhuvud skall kunna lösas.
Mot denna uppTivande förvirring
kontrasterar de engelska katoliker
nas hoppfulla stämning. Den be
römde dominikanerprovincialen fa
der Jarret har i ett offentligt ut
talande med tililfredrsställelse kon
staterat, att » det engelska folket al
didg ,efter det stora avfallet på 1500talet har visat sig så villigt som nru
att lyssna trn vad den romerska
Kyrkan andrng,er för att Tättfärdiga
sina anspråk att vara den enda san
na och ofelbara Kyrkan». I liknan
de Tiktning har också nyligen ärke
biskopen av Birmingham Mgr Mac
Intyi,e uttalat sig.
I underhuset
sitta nu 20 katolska parlamentsle
damöter. En av dessa, Mr Francis
Nicholas Blundell, tiNhö,r en familj
av godsägare, som alltid t. o. m. un
der de värsta förföljelsetiderna för
blivit sin Kyrka trogen.
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Under år 1922 kan man endast i
England och Wales anteckna ej
mindre än 1 1 621 konversiorner till
·den sanna Kyrkan. I London bo
nu 452 326 katoliker, i Liv, erpool
-390 7 13, i Manchester 293 000 och
i Newcastle 228 000. Hela England
Täknar 1948 kyrkor och kapelil, 2 1
biskopar och ärkebiskopar, 2 491
selmlarpräster och 1 444 ordens
präster. Också i Skottland är den
katolska !11Örelsen stadd på ständig
frammaTsch.
Under år 1921 hava 5 missions
biskopar och 1 59 missionspdister
avgått genom döden. Biskoparna
äro : Mgr Costomagna, missionär i
Patagonien, Mgr Augoumld, aposto
lisk vikarie för Franska Kongo, Mgr
,Pineau, förutvarandie vikaiie för
.Södra Tonkin, Mgr Jeanningros,
coadjufofl till den apostoliske vika
Tien för Östra Kochin-Kina, · och
Mgr Lachavanne, biskop av Pmi
Victoria, s•ed'an år 1879 verksam på
SeycheHenm. De avlidna missions
prästerna tillhöra de mest skilda
nationalitetei:1 88 fransmän, 17 ita
lienare, 14 belgier, 8 irländare, 6
·canadensaue, 6 tyskar, 6 hollända
'lie, 4 spanjorer, 3 schweizare, 2 ame
Tikaner från Föreruta Staterna, 1 en
gelsman, 1 österrikaTe, 1 polack, 1
Lt.1i:x,emburgare och 1 syrier. Äldst
blanrd dessa veterane:r i Kyrkans äd'
la kamp ä! r carnrdensern pater Dan
durand, född år 1819 och sedan år
1841 missionär i Manitoba.
Ett
långt stycke efter honom kommer
pater Taix, född år 1835 och mis
sionär på Madagaskar sedall1 år
1862.
:

Det skall säkert glädja många av
Oriedos läsare, som genom fader Lil
jencrants' Stockholmsbesök intres
serats för vår Kyrkas verksamhet i
Förenta Staterna, att också Ameri
kas katolska skandinaver äro ivrigt
verksamma därborta i det stora lan
det i väster. Deras arbete· uppbäres
särskilt av en för,ening »S:t Ansgm"'s

League» -med centrum i New York.
Dennas organ »S:t Ansgar's Bulle
tin» innehåller stadigt katolska ny
he!JeT från de skandinaviska ländeT
na, och g-er oss trofasta handJräck
ningar genom att ivrigt r ,ekommen
dera såväl Credo som övriga katol
ska blad i Norden. Den är också
outtröttlig aU sprida katolska böc
ker bland invandrade skandina
viska protestanter och har t. o. m.
nyligen låtit trycka en liten svensk
papistisk katekes.
Hur uppmunt- .
rande är dJet ej att mottaga vänliga
och tacksamma skrivelser från
svenskfödda katoliker långt b orta i
Amerika, som med ive1• uppmana
•Jss att icke förtröttas utan ständigt
föra kampen vidare ! Nordens ka
toliker äro "S :t Ans,gar's League "
mycken tack skyldiga.
En kinesisk jesuit, pater Leong,
har fått anställning som själasörja
re för de talrika katolska kineser,
som äro bosatta i Kalkuttcc, merJ ;som
ofta på grund av en viss skygghet
för emopeiska präster lätt bliva
fjärmade från det kyrkliga livet. En
hinduisk andlig av protestantisk
bekännelse, Rev. Copala, har riktat
ett uppseendeväckande brev till tid
sk1riften »Catholic Leader».
Häri
klagar han särskilt över det parasit
väsende, som . frodas inom de pro
testantiska missionerna, då särskilt
folket av de lägsta kasterna låta dö
pa sig och mottaga nattvarden blott
för att få åtnjuta ,rent ekonomiska
fördelar. Han kan t. o. m. anföra
exempel på parias, som utan före
gående undervisning · fått mottaga
protestantiskt ,dop ·ej mindre än åtta
gånger och en timme efter dopet fått
mottaga nattvairden, vars innebörd
de . icke alls ha förstått. Pater Me
derlet, föreståndaren för den högre
skolan i Tanjore, har av skolinspek
tören M. P. Acharya fått mottaga
de amplaste lovmd för sitt utomor
dentliga pedagogiska och kulturella
arbete.
1
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Våta k-Qf oI�k:a �cm- ·
På Kristi vägna,r,
Med stor tacksamhet mot Gud,
med' djupaste vördnad och n1-ed
trons gfädje välkomna vi våJr nye
apostoliske vikarie Biskop Johannes
Erik Mii.ller ! Vi mottaga honom så
som den, som medi aposteln kan och
måste säga: »å Kristi vägnar äro vi
sändebud' ; det äT Gud, 'som förma
nar genom oss». 2 Kor. 5, 20. Ä Kristi vägnar kommer han till
oss, ja, Kristus har ju själv inrättat
sin Kyrkas hierarkiska ordning ;
R,ristus har givit henne den monar
kiska förfath1ing, varigenom en är
Kyrkans öv,erste herde, med ävenle
des av Kristus bemyndigade; men
samtidigt den överste herden undter
ordnade, medhjälpare till att i Kiristi
ställe under d'en Helig,e A111des ledL
ning . regera alla rättroende Kristna
på jorden.
Oneklig-en framgår av det heliga
evangeliet, att Kristus allt ifrån bör'
jan av sin offentliga verksamhet
utsett en till den främsta platsen i
sin Kyrka. Så snart Simon, Jonas
son, av sin broder Andreas föl'des
till Jesus, såd,e han: »du skall heta
Petrus, d. ä. hälleberg» ; så snart
Petrus i alla apostlars namn bekänt
Kristi gudom, svarade Herren: » du
är Petrus, d. ä. hälleberg, och på

detta hälleberg vill jag bygga min
Kyrka, och helvetets portar skola ic
ke överväldiga henne ; åt dig vill jag
giva him1nelrikets nycklar: allt vad
du binder på jordien skall vara lmn
diet i himmelen, och allt vad du. löser
på jord'en, det skall vara löst- i him
melen» ; och efter sin uppståndelse
säger han å�er i högtidligaste form:
» vaktai mina lamm, vakta mina
får. » Därmed .har Kristus med klara,
otvetydiga ord tillkännagivit, att Pe
trus skall vai'a Kristi Kyrkas grund
val och högste ledare.
Men Kristus har även instiftat
apostlaämbetet ; en gång tillbragte
han en hel natt i bön ; den därpå föl
jande morgonen utvalde han av lär
jungarnas skara tolv, vilka han kal
lade apostlar ; och åter en arnmn
gång sände han 72 lärjungair ut i
Palestinas städer ; dessa skullie för
bereda folket på hans ankomst.
Dänned har han uppgjort själva
planen, uppdragit grundlinjerna till
sin Kyrkas ordning, författning,
byggnad': en är öv,erhuvud över alla.
Apostlar stå vid hans sidta, de äro
ävenledes tillsatta av Kristus; lär
jungar såsom apostlarrnes medhjäl
pare ; slutligen folket. Så hair se
dan Petri dagar Kristi Kyrka också
stått uppbyggd i världen med' Petri
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efterträdar,e: påven; under honom,
apostlarnas efterträdare : biskopar;
de1,a,s medarbetare : prästerna; och
Kyrkans övriga medlemmar. Kyr
kans hierarkiska irnrättning har så
ledes sitt ursp.rung, icke i ä1,egirig
makUystnad1, icke i församling,ens
vi}ia, utan i Kristi anordning
Skall Jesu Kristi Kyrka bestå in
till tidernas · sl11t, då niåste hon även
bava kvaT den grundval, varpå hon
är byggd. Visserligen har den män1iiska dött, .till' vilken han sade: »du
�i.r. Petrus, på dig vill jag bygga min
Kyrka» ; men »Petrus,, som Kyrkans
grundval lie ver fortfarande i sina ef
terträdare på biskopssto1e11 i Rom;
och Petn1s i denna mening skall le
va intil'l världiens ände ; detta är lika
säkert, som att Kristi, den eviga
sanningens, ord aldrig kunna för
gås.
Men ii.ven die andra apostlar· na
skola ,enligt Herrens vilja alltid leva
i sina efterträdare ; ty vilken annan
mening kundle eljest de orden hav,a :
»Se jag ä r med eder alla dagar intil,l
världens ände.» ? Apostlarna kun
die väl icke själva leva intill värl
dens ände ; Herren visste väl, att de
alla ,efter några år skulle vara döda,
och likvä1 säger han: »Jag skall va
ra med eder alla dagar intill värl
dens ände» ; men apostlarnas äm
beten, de fullmakter som KT'istus gi
vit apostlarna, de skola vara med
deras efterträdare intill världens
ände, ty intill världens ändle finns
det människor, s,om behöva under
visas i K risti lära : » Gån och lären
alla folk»; intill världens ände finns
det syndare, som behöva förlåtelse:
»vilka I förlåten synderna, dem äro
de förlåtna» ; intill världlens än�
finns diet kristna, som behöva väg
ledas, och människor ledas genom
lagar, alltså måste det finnas ledare,
som med Kristi fullmakt kunna be
falla: »Allt vad I hinden på jorden
skall vara bundet i himmelen. » Det
måste således intill vädd1ens ände
finnas män, som liksom apostlarna
i Kristi uppdrag och med av Kristus
förlänad fullmakt skola förvalta lä
roämbetet, prästämbetet och herda1

ämbetet: och detta är biskoparna,
som genom hiskopsvignjngen få
mottaga alla de fullmakter·, som
Kristus förenat med det apostoliska
ämbetet. Liksom vi i den romerska
biskopen finna Petrus, Kyidqms
grundval och öv,erste herdle, så leva
i de övriga biskoparna apostlarna
med alla sina fullmakter som det
kristna samfundets lärare, präster
och herdar.
I a;postlagärningarna och i apost
larnas brev läsa vi, huru apostlarna
utvalde i tron och dygden väl be
prövade män, vilka d!e under bön
och fasta genom handpåläggning
vigde till biskopar; på detta sätt
överlämnade de åt dem samma äm
beten och fullmakter, vilka de 1not
tagit av Kristus. Paulus förmanar
Timotheus, att han skulle utvälja
dugliga män och medldela dlem ge
nom handpåläggning det, som. han
själv mottagit av aposteln. Sedan
hava de av apostlarna vigda bisko
parna i sin ordning vigt andra, och
så har det gått vidare genom alla
århundraden i en oavbruten ra,d' in
till vår Kyrkas nuvarande biskopar.
Åven i dag kunna vi upprepa, vad
den h. kyrkofadern !renens skri
ver i slutet av det 2 :a århundradet:
»Av apostlarna föra Kyrkans bisko
par insatta som deras efterträdare
intill oss.»
Vad' kräves då för att man verk
ligen får mottaga alla de fullmak
ter, som apostlarna ägde? Därtill
hör i första ,rummet, att man av en
,rättmätig apostlarnas efterträdare
blivit giltigt vigd, ty en orättmätifj
apostlanrns efterträdare äger icke
alla apostoliska fullmakter, och vacli
ha�i, själv icke äger, kan han icke
meddela någon annan. Bristen .På
fjiltig vigning, kan icke ersättas ge
nom någon yttre ceremoni, icke hel
ler g·enom församlingens val, än
mindr,e genom anstälilning av en
världslig överhet, ty dle första bisko
parna hava blivit apostlarnas efter
trädare, icke genom den kristna för
samlingens val, än mindre genom
någon världslig myndighet, utan ge
nom apostlarnas handpåläggning,
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och denna handpåläggning var icke
endast ·en tom · ceremoni, utan ett
yttre tecken, som innebar att den
fullmaktägallldie aposteln ville med
dela samma fullmakt åt elen, som
han vigde.
Men för att man skall vara fullt
berättigad! att utöva d'et apostoliska
ämbetet kräves även, att den vigde
står i gemenskap med' Kyrkans
överhuvud, med Kyrkans grund'Val,
med Petri efterträdare. Endast
P,etrus hrur av Kristus, blivit kallad:
till och fått i uppdlrag att vara hela
Kyrkans föreståndare : vakta du
mina lamm, vakta clu mina får » ,
alltså hela KTisti hjord; därmed har
Kristus satt Petrus till styres
man över alla troende, även de
andra apostlarna ; även apostlar
na måste lyda Petrus i allting,
som hörde till Petri ämbete
som Kyrkans högste styr1esman.
Låtom oss antaga, att en av
apostlarna, t. ex. Johannes eller
Allldireas, hade vägrat att lyda Petrus
och tagit sig för, att någonstädes
grunda ett lu,istligt samfund, som
skulle vara oberoende av Petrus ;
då hade denllle apostel upphört att
vara en av Kristus berättigad utöva
re av det apostoliska ämbetet; även
apostlarna skulle utöva sina aposto
liska fullmakter i överensstämmel
se med Kyrkans överhuvud, med
Petrus. Om således någon fur gil
tigt biskopsvigd, så har han likväl
icke därför rättighet att utöva diet
biskopliga ärm betet i motsats till Kyr
!rnns överste herde. Huru kunde
ock någon utöva ,ett kyrkligt ämbe
te, som står utanför diet kyrkliga
samfundet ? Säger ickie den h. Am
brosius : » där PetTus är, d'är är Kyr
kan » . Alltså att vara skild' från
Petrus, är att vara skild från Kyr
kan. D en som sålunda skiljer ' sig
från Kyrkans överhuvud, är, säger
den h. biskopen och mmtyren Cy
prianus » en stråle, som bl1eknar, när
den skiljes från solen ; en gren sorn
vissnar och icke kan, frambringa
frukter, när den avskäres från h'ä
det ; en ström som uttorkar, när den
avskiljes från källan.» Alltså giltig

vigning och lydnad under Kyrkans
ö�erste herde erfordras för att nå
gon skall vara berättigad till att ut
öva alla de fullmakter, vilka Kristus
meddelat apostlarna, till att vara en
rättmätig förvailtare av det biskop
liga ämbetet.
Likväl få biskoprurna icke endast
betraktas, som påvens m edhjälpare�
påv,ens ämbetsmän, som äga endlast
så mycken makt s om påven behagar
avstå åt dem. Liksom apostlarna
icke hade sina fullmakter av Petrus,
fastän de voro honom underordna
dle, utan av Jesus Kristus, så hava
även biskoparna genom sitt rättmä
tiga int'l· äde i det biskopliga ämbetet
sina fullmakter aiv Kristus. Till de
församlade apostlarna sade H erren :
»gån och fären . . . och döpen . . . »
och : . » mottag,en den h. Ande . . . »
och : »allt vad' I hinden o. s. v . » D ä[·
för · säger den h. Paulus till bisko
parna i Mindre Asien, att de äro till
satta av den li. Ande, till att styra
Guds !(yrka ( Apg. 20, 2 8 ) . O ch o m
sig själv säger han: » Å l(risti väg1wr ärro vi sändebud; det är Gud�
som förmanar genom oss. » ( 2 Kor.
5, 20 ). Visserlig, en sade Herren till
alla apostlar: »gån och lä[·en alla
fol'k », » I skolen vara mina vittnen
intill jordens gränser» ; mern omöj
ligen kunde varje apostel gå till alla
folk och till alla jordens gränser ;
med Petri godkännande begåvo de
sig en var till ett bestämt folk el
ler land ; men vart de än gingo, b e
gåvo de sig dit utrustade med' l(risti
fullmakter. Så äger också biskop,en
sina fullmakter av Kristus, men han
utövar dem på d:et område, i det
land, i det stift, som Kyrkans över
ste herde anvism· åt honom.
Ja,
när d!e äro församlade med påven
till ett allmänt kyrkomöte, då del
taga de med på.ven även i ledningen
av hela Kyrkan, regera med honom
» Guds Kyrka» , liksom apostlarna
med Petrus träffade för hela det
kristna .samfundet gällande bestäm
melser i Jerusalem år 50 e. Kr.
.Så står . Jesu Kristi Kyrka i
världen, så har hon stått i snart
1900 · år· såsom ett ,,älordnat

77
rike, såsom Kristi rike, såsom
Guds rike, i denna värld och
fö.r denna värld, men icke av
denna värld, d. v. s. icke av den arf
som ett värld,sligt rike ; hennes för
fattning, hennes grundlag, hennes
hiernrkiska ordning är icke märu
niskoverk, utan Kristi anordning ;
hennes styresmän ära utrustade
med gudomliga rättigheter och full
makter, som ingen världslig makt
kan giva, ej heller inskränka eller
fråntaga henne.
Den h. Clemens,
P,etri lärjunge och efterträdare, jäm
för Kyrkan med en välordnad krigis
här, vari meniga soldater lyda unc.
der kaptener, kaptenerna undier
överstar, och överst'arna under fält
herren. Ky,rkan' här ,på jorden kal
las » dloo stridande» ; hon strider mot
det onda i världen, mot den värld!,
varom Johannes säger: » hela värl
den är i den ondies våld!» (J. 5, 2 0 ) .
Hon vill ingenting annat ä n vad
Kristus ville, då han lugnade Pila
tus' farhåga för kejsarens makt:
» Mitt rike är icke av dlenna värld. »
Tvärtom:
den världsliga makten
finner ingenstädes på jorden något
starkare stöd för sin auktoritet, än
hos Kyrkan, som manar folken med
Kristi ord!: » Given kejsaren vad1
kejsar,en tillkommer, men även Gudl
vad Gud tillkommer! » - Så kom
mer han till oss, så mottaga vi ho
nom, så lyda vi vår nye apostoliske
vikarie, såsom den, som kommer å
Kristi vägnar, . genom vilken · Gud
förmanar, helgar, leder oss ! F. B o r k a.

Den helige Josef, hemmets fader.
» Det var på morgonen av min
bröllopsdag » - så började min vän
sin berättelse - » ännu blott en kort
stund - och vagnen skulle komma
och föra mig till henne, som skulle
bliva min ledsagarinna på vägen ge
nom livet. Jag befann mig i den
egendomliga stämning varav en man
brukar gripas en sådan betydelse
full dag : känslor av jublande glädje
och djupt allvar - friskt mod och
ängslande bävan - tillförsikt och

ovisshet, en stämning, som i mycket
liknar den mans, vilken står i be
grepp att företaga en resa långt bort
till främmande land där en ny och
stor livsuppgift väntar honom. Oro
och vemod b emäktiga sig honom
vid tanken på skilsmässan från det
föräldlrahem, det land. vilket skänkt
honom så mycket skönt och härligt,
som han först nu i avskedets stund
rätt uppskattar. Fann han väl nå
gonsin förr det han skall lämna så
kärt och dyrbart som just nu? Fram
träder ej nu för hans minne så mån
ga olika saker, visserligen ej alla
av lika vikt och värde, från vilka
han d'ock i, detta ögonblick kännel'
det svårt, ja, smä1rtsamt att skiljas ?
Likväl går han med mod sin nya
bestämmelse till mötes, ty han kän
ner sitt mål och sin egen kraft. Och
bär han i sitt hjärta den levande
tron, då är hans mål överallt och all
tid Gudl, och Gud är hans kraft i
varje nöd och fa111a.
Lovad vare Gud - även min bli
vande hustrus levnadsmål var Gud.
På honom ville vi båd'a bygga, han
skulle för oss vara den bäste vän
nen i vårt nya hem, vår följeslagare
och förare på den levnadsbana vi
tillsainmans skulle vandra, Så här
ligt hade ,en vän nyss tillönskat oss :
'Måtte Gud städse vara ledlaren i
edert förbund.'
Portklockm1' ringde - och om ett
par minuter lämnade man mig de
blommor jag skulle bjuda min brud,
och vilka av henne redan bestämts.
att efter vigseln i kyrkan nedläg
gas på det altare <lät' en bild
av den heliga , Jungfrun tronade.
Huru vacker var ej denna brudbu
kett ! Sammansatt av doftande k ej
sarrinnerosor, somliga helt små
knoppar, andra halft utslagna, om
knuten med ett fint vitt sidenband,
var den en fröjd för ögat och som
ett solsken för sinnet.
Under det jag överlycklig b etrak
tade de härliga blommorna uppsteg
hos mig önskan att gömma en tr os,
en liten kvist eller blott ett enda li
tet blad såsom
kärt minne av våi·
bröllopsdag. I detsamma upptäckte

ett
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jag ett litet skärt rosenblad som
lossnat från sitt fäste och fallit ned
på mattan. ,Det låg där så ensamt
och övergivet, utsatt för att trampas
av en ovarrsam fot.
Huru i och för sig obetydlig den
na händelse än var tycktes den mig
dock som ett budskap från Gud. Bara ,ett litet lösryckt rosenblad men d:et rörde mitt hjärta och blev
för mig liksom en bild av livet, det
med all sin häll'lighet och prakt så
snabbt försvinnande. - Bara ett li
tet rosenblad, som redan på förhand
tycktes dömt att trampas under föt
terna - nu skulle ået i stället bliva
mig ett minne av min högtidsdag.
Jag böjde mig ned och tog försiktigt
upp det, räclcll att på något sätt skada
det ömtåliga bladet. Halft omedve
tet tog jag ur fickan min lilla bön
bok för att mellan dess blad giva
rosenbladet en skyddad tillflyktsort.
I detsamma förnam jag liksom en
inre maning - ja, en kraftig upp
fOTderan att läsa på den sida dlär bla
det kommit att ligga. Säkert skulle
detta ställe hava någonting att säga
mig, ord av särski]lt värde för mig,
för min brud och för vårt komman
de liv. Utan att vidare överlägga
- tiden var ju kort - lydde jag
ögonblickligen mil). ingivelse och se,
just där mitt minnesblad låg läste
jag ;rubriken : 'Den helige Josefs
skydlclsfest', och därunder : 'Herren
är vår hjälpare och vår beskyddare ;
i honom skall vårt hjärta glädja sig,
och till hans namn sätta vi våJrt
hopp. Alleluja ! Alleluja! Lyssna till
oss, Israels herde, du som leder Jo
sef såsom ett lamm. ' Jag läste vida
re: 'I vilken nöd de än ropa till mig,
vill jag bönhöra dem och alltid vara
deras beskyddare. Alleluja. Hjälp
oss, Josef, att föra en helig vand,el
och må vi alltid vara trygga under
ditt beskydd. Alleluja ! '
E n jublande helig glädje fyllde
mitt hjärta då jag läste dessa upp
muntrande ord och jag böjde mina
knän och anförtrodde mig, min
brud och alla våra angelägenheter
åt den hel. Josefs faderliga omvå d- ·
nad, bedjande att han måtte bliva
1r

mitt hems trogne beskyddare, så
som han var det för det heliga hem
met Gud anförtrodde honom i Na
zaret. Efter att även ha tackat Gud
för det tecken han givit mig, lade
jag det lilla rosenbladet omsurgsfullt
tillrätta och tillslöt därefter bönbo-
ken med en känsla av frid och
lycka.
Efter min bröllopsdag vände mi
na tankar ofta tillbaka till denna för
mig så betydelsefulla häncl1e]se, men,
rädd att försvaga intrycket dä rav
talade jag ej med någon därom, icke
ens med min hustru. Jag behöll
tillsvidare allt helt och hållet för
mig själv.
Flera gånger när jag begrundade
det skedda tänkte jag på en episod
ur dlen kände holländske statsman
nen clrr Abraham Kuypers liv. Då
han som förste minister under den
stora strejken år 1903 fördjupa,de
sig i tankar rörande vilka medel han
skulle kunna använda för att återr
ställa ordningen i landet, följde
hans blick elen långa raden av böc
ker i hans omfattande bibliotek.För�
gäves rådfrågade han det ena stora
verket efter det andra, ingenstädes
fann han någon sats att stödja sig
vid eller någon hänvisning som kun
de hjälpa honom i det för hela riket
så viktiga arbete, som ålåg honom
att utföra. Men under det att han
så tog fram bok efter bok föll från
bokhyllan en liten broschyr, om
vars tillvarro han icke hade en aning.
Den öppnade sig i fallet och då han
lyfte upp den från golvet läste han
på den uppslagna sidan några ord,
som gåvo hans tankar en sådan rikt
ning, ;itt han inom en kort stund
vann klarhet i de frågor han hade
att utreda. Dr Kuyper, denne lika
fromme som lärde statsman, för
klarade sedan att han långt ifrån att
kalla denna tilldragelse för 'shimp'
eller 'tillfällighet' tvärtom däri såg
ett bevis på Guds mäktiga, visa och
kärrleksfulla styrelse. Så ansåg även
jag händelsen med rosenblaclret �ch
när någon tid förflutit började Jag
söka en passande stund att omtala
densamma för min hustru, betrak1
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hems mellankomst liar v isat sig i
lande detta såsom en plikt till den
sättet och tidpunkten varpå hjälp
hel. Josefs ära.
skänkts oss vid cmlitcmclet cw hans
En vacker afton då vi sutto till
förbön .
sammans i vardagsruinmet gled vårt
Med tacksam glädje kunna v i in
samtal av sig själv in i en riktning,
stämma i den hel. Teresias ord :
som erbjöd mig ett lämpligt tillfälle
' aldrig anropar man den hel. Josef
att meddela min hustru den hittills
om
hjälp utan att bliva bönhörd.'
av mig ensam kända händelsen på
Vi sluta därför också dagligen vår
morgonen av vår bröllopsdag. Med
aftonbön med dessa ord : 'Bed för
enkla ord . och rutan att på minsta
oss
hel. Josef att vi må värdiga vara
sätt överdriva berättade jag min lilla
Kristi löften! ' »
hemlighet för henne och med stor
P a s t o r P. 0 v e r s c h i e.
uppmärksamhet och glädje hörde
hon på. För att bekräfta mina ord
S:t Thomas Aquino.
ville jag visa henne det lilla gömda
Av 1vI o cl e r 1vI a r y S a l o m e.
rosenbladet och tog ·därför fram
min bönbok - och se - en ey .
Två små brrrn lågo . sida vid sida
överraskning ! Boken föll nu upp vid
en het sommarnatt; de voro1 syster
texten och bönerna för den andrn
och bror. En fruktansvärd storm
av de festdagar Kyrkan firar till den
uppstod, blixtarna upplyste rummet,
hel. Josefs åminnelse. Vi läste till
ås1lrnn dundrade omkring den gam
sammans ord m,· lov till honom och
la borgen och tycktes skaka elen
av förtröstan på hans beskydd. Bå
ända in i grundvalen. A, nu kom
da voro vi djupt gripna och kände
en förfärlig blixt! Och sedan en
oss befästade i vår vördnad' och i
skräll som om domedagen vore in
våirt förtroende för Jesu hel. foster
ne! · Theodora, borgfoun på Rocca
fader och i fast övertygelse att allt
secca, öppnade skyndsamt dörren
detta av Gud ordnats i den särskil
till barnkamma:ren. Hon ville se
da avsikten, att vi i den hel. Josef
om allt stod rätt till hos hennes
skuUe söka och finna en helig vä11
småttingar. Thomas låg djupt in
och beskyddare, som inför Gt1ds
somnad, men hans lilla syS1ter vm
tron kunde bedja för oss och våTt , död. Sida vid sida hade de blivit
hem.
åtskilda. Den ena var tagen, den
andra kvarlämnad. Den stackars
I vårt vrurdagsrum uppställde vi
modern upplyfte det sovande bärnet
en vacker S :t Josefs-staty och där
och förnyade sitt löfte om dess hel
framför brinner varje onsdag en li
ganrde åt Gud. Gossen skulle bli
ten lampa och på festdagarna pry
p·räst ; hon hade offra!l honom åt
da vi bilden med blommor såsom
Gud.
tecken på vår tacksamhet. Vad lrn-T
då den hel. Josef gjort för oss ? Det
Thonms växte upp, stark och
präktig och vacker, ett barn att vara
har tydligt visat sig att min bön på
stolt över, och greven och grevin
morgonen av vår bröllopsdag blivit
hörd, bönen att den hel. Josef måtte
nan voro stolta över honom. När
han var fem å11• sändes han rtill be
taga mig, d e mina och mitt hem un
der sitt faderliga beskydd. Såsom
nediktinerklosti:-et Monte Cassino.
När han var tio år sade de goda
han var elen hel. familjens huvud
och hjälpte och skyddade Jesus och
munkarrnu åt hans fader att han
Maria vid flykten till Egypten, dår
hade lärt allt vad de kunde lära ho
i det främmande landet liksom ock
nom ; han borde sändas till universi�
tetet i Neapel. Landulf, g,reven,
i hemmet i Nazaret, så har han ock
så hjälpt, skyddat och tagit vård om
gladdes åt att hans son var så begå
vad och förde honom till den be
oss vid d'e många olika svårigheter
som kunna förekomma i ,en familj
römda lärdomsskolan. Männen där
eller träffa någon av dess enskilda
voro fördärvade och de lade ut sna
nredlemn1ar. Det känneteclwancle i
ror för gossen. i\!Ien Thomas bard
1
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till Gud och undv�k alla de kanua
En dag sändes budbärare från
ter söin han på något vis misstänkte ' den helige fadern till greven av Roc
för dåligt leverne. Studierna utgjor
ca secca. Han ålades att icke sätta
de hans högsta fröjd - studier och
några vidare hinder i vägen för sin
bön: tillsammans, de tycktes goss,en
sons kallelse, gossen skulle frigivas
vara en och samma sak. En dag
och tillåtas att följa det k all han
anträffade hans lärare honoin sit
valt. Och nu hände någoning märk
tanqe ' i skuggan med huvudet stött
värdig. Grevinnan Theodora var en
mot handen, Han frågade förvå , egenmäktig kvinna, hon tyckte inte
0111 att ge efter, eUer ens synas ge ef
nad vmför han ej var ute och lekte
med de andra gossarna. Thomas
ten, och därför uttänkte hon €11 plan,
såg upp och svarade, knappt vetan
enligt vilken Thomas skulle ,rymma
de vad frågan gällt : » Säg mig, vad
ur sitt fängelse. D ominikanerna
är Gud'? » Du ser var hans tankar
skulle en given dag komma t�ll
voro.
slottet och ställa sig nedanför
fönstl'et till hans cell.
Detta
Denne gosse hade mer förstånd
giiigo de med nöje in på. På den
,
än någon på hans tid eller efteråt,
utsaHa timmen stodo de där de bli
men han kunde även vara tapper
vit anvisade, ivrigt väntande och
när det var fråga om rätt eller orätt.
spanande. Plötsligt sågs en k org
Hans bröder ville en dag fråntaga
komma dinglande ned i luften ovan
honom hans munk.dräkt och bura
om dem ; den var fäst vid ett tjockt
hand på honom, men han försvara
rep och slängde som oftast emot
de sig så modigt att de mås-te giva
nn!ren. Nä11 den hunnit lägre ner,
tappt, elnwu de voro två mot en.
igenkände de sin unge discipel Tho
En annan gång frestade en eländig i mas, som varit fången så länge.
varelse honom till synd; han tog
Gossens ansikte strålade av fröjd,
upp en brinnande fackla och drev
ehuru han för ögonblicket skenhar
frestaren ur sin åsyn. Hans fö•1'
ligen var i livsfara. Och när han
äldrar hade bestäml honom till att
hälsat på sina vitklädda bröder och
bliva abbot i det stora, Monte Cas
fick veta att han vaT fri och kunde
sino-klostret. Thomas visste att Gud
återvända med dem till klostret, var
hade kallat honom att bliva en fattig
han utom sig av glädje.
munk, som skulle ägna sig åt stu�
dier. N u måste h1 var och en lyda
Niir Aquino var aderton år sän
Gud först och sina föräldrarr i andra
des han att s tudera i Köln, där den
i'ummet. Gossen k11nde därför icke
lärdaste mannen på sin tid, Albert
lyda sin far då denne önskade nå
den store, undeuvisade. Hela staden
hade hört unge Thomas omtalas så
got soin stod i strid med Guds vilja,
som ett under av lärdom, och vid
och han var fast besh1ten att följa
hans ankomst voro de: färdiga att
sin kallelse. Fördenskull förföljdes
visa honom sin hyllning ; men Tho
Thomas och blev satt i arnest på
vattei1 och bröd ; hans bröder håna
mas var rädd att bli fåfäng och be
de och drevo gäck med honom, till
slöt att dölja sin stora begåvning.
och med hans mor hyste intet med
Beröm är farligt ; även om det icke
lidande med honom. Hon var en
gör1 oss uppblåsta, fyller det stund
ärelyste11 kvinna och kunde inte ut
om vårt huvud med skadlig äre
härda tanfoen på att en av hennes
iystnad. För övrigt var Thomas så
sönei' och familjei1s prydnad skulle
helt och hållet i1ppfylld av kärlek
bära dominikanermunkens kåpa.
till Gud att han icke kunde förmå
Thomas var ung, han tyckte om
sig att dela sitt hjärta. När därför
frisk luft och sina anhörigas säll
svåra frågor framställdes, låtsades
skap ; han kände hunger och törst
Thomas alltid som om han icke
liksom vi, han led av förolämpnin
kunde någonting ; när han läste upp
garna, och ändå utstod han allt d et
sina läxor, tvekade och stammade
ta under tystnad och med glatt mod.
hai1. Studenterna voro högeligen
1

1

1

1
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de emellertid nllarets l1eliga sakra
förvånade ; de hade hörl hans l'ör
ment. Om detta mysterium har han
ståndsgåvor prisas så: högt, Lill och
sk1i,,it såsom intet annat helgon
med av folk som borde veta. Och
gjort. När Urban IV frågade honom
,lär satt han nu på bänken, stum
huru han skulle kunna löna honom
eller så gott som stum. Några kvick.
för alla de tjänster han gjort Kyr
huvuden började kalla honom vid
kan, svarade Thomas : )> Genom att
öknamn och driva gäck med ho
göl'a det heliga sakramentets fest till
nom. Han var » den stora, stumma,
en allmännelig fest. >) Dittills hade
sicilianska oxen » , sade de, och un
det endast firats på vissa platser.
der det namnet blev han känd i uni
Urban IV beviljade hans önskan,
versitetet.
och S:t Thomas skrev själv det
En dag glömde Thomas sig emel
vackra officiet. Vi sjunga hans ver
lertid. En godlynt student, som
ser varje dag vid Välsignelsen - » O
trodde att Thomas icke skulle. reda
Saluta,ris» och » Tantum ergo » , vil
sig med en viss uppgift, kom för att
ka verser äro tagna från hans två
förklara den för honom, Men ut
långa hymner )> Verbum supernum ))
läggningen var så skral att Thomas
och » P�nge lingua:» .
själv hjälpte utläggaren och gjorde
det på ett så lysande sätt att den
En gång ville en lekbroder ha en
godlynte mannen häpnade. Histo
följeslagaTe att gå med sig till sta
rien gick som en löpeld genom sko
den. Han kände icke Aquino till ut
lan, och folk började ana orsaken
seendet och ropade åt honom att
till den unge studentens tystnad.
komma och hjälpa a:tt bära tiggar
Den sal . Albert ställde en mycket
påsen. Helgonet kom strax och . tog
s·vår fråga till sin klass och befallde
påsen på axeln och gick ut med bro
Thomas att besvara den. Resulta
dern. Hela väg.en grälade denne.
tet väckte undran och beundran på
Aquino haltade, emedan han hade
alla håll. » Aha! » utropade Albert,
en sjuk fot, och lekbrodern, som
» denna vår stumma oxe kommer en
hade bråttom, var förargad över
dag att böla så att hela världen hör
helgonets långsamhet. Vid sin åter
det. ))
komst mötte de i klostergången en
Du har väl hört talas om D avids
av fäderna, som kände helgonet
och Jonathans vänskap - huru de
Han förfärades över att en så lärd
älskade varandra som om de varit ' man hade blivit tagen från sitt · ar
en enda själ? Just en sådan vän
bete, då vilken dummerjöns som
skap var det mellan S : t Bonaven
helst hade k1nnnat uträtta detta
tura och S :t Thomas av Aquino.
ärende. Men S :t Thomas var för
Den ene var franciskaner, den an
tjust och bad endast den stackars
dre dominikaner, men båda voro
bestörta lekbrodern om förlåtelse
helgon och älskade varandra i Gud.
för att han varit så länge på vägen.
De b1�ukade besöka varandras celler
Jag hör icke glömma berätta att
och stiga in utan vidare ceremonier.
S :t Thomas var god vän med S : t
En dag fann Thomas sin vän sys
Ludvig I X av Fi;ankrike. D e åto
selsatt med att skriva levnadsbe
ofta middag tillsammans, och S :t
skrivningen över sin ordens stiftare, , Thomas var stundom försjunken i
den helige Frans av Assisi. » Kom
så djupa tankar att han glömde bort
borh , sade Aquino, »vi skola läm
sin härskare och allting annat. na ett helgon att skriva om ett hel
även sin middag och sitt bordsskick .
gon,)) En annan g�ng spOTde .Th? 
En dag varken åt eller drack han,
mas sin vän om var han funmt sm
ej heller talade han. En hovman
stora lärdom. » Däi' » , svarade Bo
ville tillrättavisa honom, men _ko
naventura, pekande på krucifixet.
nunge1i tillät icke att man störde
Det var ett svar som skulle anståH
honom. Till sist slog S :t Thomas
S :t Thomas också.
ett väldigt knytnävslag i bordet och
utropade : )) Jag har det h Det var
. St. Thomns' största kärlek gäll1

1

srnret på Pil :n·' clcu Lideus irrläror.
Lång ifrån att vara förtretad, lät
Ludvig hämta penna och papper,
så att teologen genast skulle -kunna
nedskriva sina tankar.
. S :t Thomas dog icke i i1ågot
kloster ; han var på väg till kyrko
mötet i Lyon, ditkallad av påven.
Han var sjuk när han anträdde fär
den, och han dog under vägen. Un-

der sin dödskamp diklerade han en
utläggning av Höga Visan. När del
heliga viaticum hämtades åt honom,
utbrast han längtansfullt: ))Du är
härlighetens Konung, Du är Fa
derns S on av evighet ! )) Hans allra
sista ord vo110 orden från hans egen,
sköna hymn: »Adoro te devote. ))
Övers. av K a r i n A n t c 1 1.

FRÅN VARA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR.
Sankt: Ansgars Sal.
Onsdagen den 7 februari föreläste kyr
koherden doktor Edward Wessel ,över äm�
net: Är påvedömet av mänskligt ursprnng?
Det både ur historiskt och exegetisk syn
punkt uttömmande och grundliga föredra
get åhördes med mycket intresse, särskilt
som det hade mycken värdefull upplys
ning au bringa också katoliker, ehuru det i
första hand syntes lämpat för utomstå
ende. Från flera håll har en förhopp
ning uttalats, att se detta föredrag tryckt
och spritt som broschyr här i Sverige, cHn
den mörkaste okunnighet råder om det
ämne det ·b ehandlar.
Den 1 februari talade fröken Fanny
Cederblad om Får första svenska birgit

tinenwnna i nyare t'M: Syster Maria Ca
tlwrina Ehrenpohl. Det intressanta och

om fin förståelse vittnande föredraget
framfördes med äkta känsla, som iblancl
nästan Lycktes överväldiga talarinnan, som
själv varit personligen fästad vid elen tra
clitionsälskande och konstnärligt begåvade
svenska birgitlinersyster, vars levnadssaga
hon skildrade för en talrik och andäktigt
lyssnande åhörarkreh

Concordia Catholica
:n<höll ordinarie årssanunanlräde torsda
gen elen 8 februari å föreningslokaien
Biblioteksgatan 29. Mötet öppnades av
v. ord föranden, varefter protokollet från
föregående sammanträde upplästes ocll
godkändes. Ett br, e,> hade anlänt fran
Biskop Miiller, som svar på föreningens
telegram till hans biskopsutnämning, och
blev detsamma uppläst. Vidare medde
lades att föreningen från baronessan
Daelmans slerbhus emottagit en clonabvu
:\ kr. 133,33. Ett förslag om sammanslag
ning av sjuk- och begravningskassans me0
del med föreningskassans diskuterades,
men med beslul skulle anslå till e l l lr nm
niande sammanträde.
Härefter föredrogs styrelse- och rev1s1onsberättelse och beviljades styrelsen an
svarsfrihet för 1922 års förvaltning. Vid
styrelsevalet omvaldes till ordf. ingeniör
E. Illom, till v. orclf. kanel. E. Sandqvisl

samt av öv,riga s{yre1seledamöter clir. F.
R. Cormery, disp. H. Overödcler och frö
ken Astrid Hrerzog samtnyvalcles kanel. S.
Till
Erlandsson och fröken V. Foss.
revisorer valdes
grosshandlare
Aug.
Sundström och notarien E. Wimmer
slröm med fru Dagmar Ray och herr E.·
Hirtgner som suppleanter.
' Eft.er förhandlingarnas slut hölls av en
inbjuden icke föreningsmedlem ett syn
nerligen intressant kåserande föredrag
över ämnet: »Intryck från den katolsm,
kyrkan i Tyskland och (Jsterril,e under
en resa sonunmen 1922». Det medryc

kande föredraget belönades med kraftiga
applåder.
Programmet utfylldes j övrigt av några
sångnummer, föredragna av fru Linden
crona, vHka också livligt senterades.
I elen därpå följande supen deltogo ett
sextiotal personer.
Den 1 mars hölls nästa allmänna sam
manträde, vid vilket fil. doktor Gerda Bo
�thius höll ett av utmärkta ljusbilder il
lus·lrerat föredrag om Den äldsta sven

ska Dominikanerarkitektureiz och dess
utländska förbindelser, fröken l\L Borch

lät höra några vackra sånger och fröken
Lena Cederström deklamerade.
Till detta sanmmanträcle hade förenin
gen inbjudit Pastor Jakob Olrik från Kö
penhanm, som för tillfället var på be
sök i Stockholm, och föreningslokalen var
av denna anledning smakfullt dekorerad
med de svenska och danska flaggorna.
Vid supen hölls talet för hedersgäs
ten av v. ordföranden, s om tolkade cl, e när
varancles glädje över besöket och uttryck
te de livligaste förhoppningar för et t
framtida ivrigare samarbete de nordiska
ländernas k atoliker emellan, förhopp
ningm·, som · Pastor Olrik i sitt svars tal
betygade sig hJärtligt dela. Pastor Olrik
fr(unförde jämväl sina och de danska
ti:osfrändernas varmaste välönskningar
.till Sveriges katoliker.
·. . Sm_l).manträdet var besökt av e tt femtio
tal medlemmar och stämningen var hela
liden hög och ent usiasmen stor.
C-!J,
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S:t Jos.efsförening�n.

Vid det sedvanliga månaclssammanträ
tle t elen 4 febr. 1923 höll föreningens, från
sin utrikesresa just hemkomne präses ctl
synnerligen fängslande föredrag om surn
minnen från biskopsinv,igningen i Miinehen
och sina intryck i elen eviga staden och
vid privat audiens hos elen helige Fadern.
Föredraget belystes med talrika ,intressan
ta ljusbilder. Efteråt följde elen på grund
av präses' bortovaro uppskjutna jul.festen
vid de med julljus dukade borden.
J..

Malmö.

Från Malmö har Credos redaktion haft
11öjet mottaga ett litet häfte i fin typo
grafisk utstyrsel, innehållande Stadg �1·
.
för Familjeföreningens Sankt Laurent.1Gille, antagna vid sammanträde elen 9
december 1922. Föreningens ändamål un
gives i stadgarna vara, att sammauslnta
såväl manliga som kvinnliga mecllemmal'
av katolska församlingen i Malmö, dels
genom ett utvecklat sällskapsliv med dra
matiska föreställningar, musik, deklama
tion, utflykter m. m. dels genom föreläs
ningar över allmännyttiga ämnen.
Föreningen synes vara �tiftacl efter fö
rebilden av den i Stockholm sedan många
år verkande Familjeföreningen Concorclia
Catholica och den har gjort en mycket
lyckad start. Vi läste i Credos förra num•
mer om dess första julfest, som firats
med fröjd och gamman och under stor
tillslutning från församlingsmedlemmar
nas sida.
Vi gratulera trosfränderna i Malmö till
den nyb ildade föreningen och önska den
samma en lång, lycklig o ch välsignelse
rik framtid.

L.

Gävle.

I katolska prästgårdens stora sal höll
kyrkoherde F. Barka den 22 januari · ett
föredrag om Katalwmberna i Vallcenburg,
Holland inför ett talrikt auditorium av för
samlingsmedlemmar och andra inbjudna.
Föredragshållaren förde som älskvärd ci
ceron sina intresserade åhörare genom de
märkliga i Valkenburgs sandstensgruvor
utgrävda katakomber, som in i minsta
detalj äro kopierade efter de viktigaste
delama av Roms katakomber.
Inskrip•

lianer, målningar. dessas olika f'årgny an•
ser, skador etc. allt är med minutiös nog ·
grannhet återgivet efter förebilden.
Fo
reclraget illustrerades av utmärkta sciopli
konbildel'.
På anmodan av en församlingsmecllem
och i dennes hem upprepade kyrkoherde
Borka några dagar senare sitt föredrag
inför en inbjuden större publik av uteslu 0
tande icke-katoliker. Därvid framhöll ta
laren särskilt, att protestantismen - som
säger sig hava återgått till och vilja efter
likna urkristendomen - i Roms katakom
ber just kan finna en klar och tillförlit
Jig bild av urkristendomen. Men över den
bilden vilar katolicismens ande, icke pro
testantismens. Den skönhet och skönhets
trängtan, som uppenbarar sig i Kyrkans
liturgi och i alla tiders storslagna katol•
ska tempelbyggnader, var ingalunda främ•
mancle för de första århundradenas krist•
na. Därom vittnar den konstnärliga ut
smyckningen av Roms underjordiska kyr•
kor. Och de helgon, som gloriekrönta
blicka ned på oss från katakombernas
valv, äro samtliga den katolska Kyrkan�
barn.
Föredragen belönades med hjärtliga
applåder och den ·önskan hördes uttrycJu
att allmänheten i större utsträckning skul·
le få del av deras lärorika, intressanta in·
nehåll.
Alf.

Credos rond.

Transport
Västrna11ländsk präst i sv, enska kyrkan
Till den heliga Jungfruns ära
G. L.
» Fr,isinnad lutheran» med
anledning av en artikel av
Emil Helmer i Svenska
Dagbladet 4 febr.
Hälsnin� från London
M. J. B . van Berckel. Gl'a•
venhage, Holland.
M. de Bruyn. Utrecht.
Herr 0. Forsell. Convent,
N, ew Jersey
Herr Frode Rambusch, NewYork
Fröken Valborg Foss. Stock•
sund
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M A RS
1. Tor9clag. F,e1r ialclag.
2. Fredag. F erialdag. (Jesu hj ä t tas fredag.)
3. Lördag. Ferialdag.
4. Söndag. Tredj e i Fastan.
5. Måndag. Ferialclag.
6. 'l'isclag. S :t Perpetua oe,h Felicitas.
:Martyrer .
7. Onsdag. S :t Thomas av Aquino .
Bekännare Kyrkolärarc.
8. Torsdag. S :t Johannes de Deo.
9. Freclaig·. S ,ta Francisca Romana . Änka.
10. Lördag. De he1liga fyrtio MartJ'rcr.
11. Söndag. Fjärde i Fastan.
12. Måndag. S :t Gregorius I . Påive. Kyrkolärare.
13. Tisdag. F erialclag.
14. Onsdag. Ferialdag.
15. T,orsdag . Ferialdag.

Före paramenternas användande till
gudstjänstligt bruk måste de av biskopen
eller en befullmäktigad präst välsignas,
en vigning som de förlora, så snart cle
förändras . eller ej mer uppfylla sitt än
damål. De persedlar, som kommit i di
rekt beröring med de h eliga partiklarne,
få ej utlämnas till tvättande av profana
händer utan a nförtros sedan de under
gått en första uppsköljning av en präst
eller högre kleriker helst åt klostersystrars
omsorg.
Angående paramenternas form, kvali
tet, färg o. s. v. finnas de noggrannaste
rubriker. Likaså betr äffande utsirandet
av desamma med broderier eller spetsar.
De olika färgern'.l å de kyrkliga para
menterna sinnebilda de olika känslorna,
som Kyrkan vill framst älla och väcka hos
de troende samt symbolisera olika tros
sanningar.
1) Den vita färgen b etyder oskulden,
glädjen, förkla· r1ngens ljus hos de heliga.
Den kommer till a nvändning på vår Her_
res alla fester, den heliga Jungfruns, äng
larnas och de helgons fester, vilka ej äro
tillika martyrer.
2) Den röda färgen, sinnebildar den glö
dande kärleken och blodet. Den användes

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
· 24.
25.
26.
27 .
28.
29.
30.
31.

Fredag. Ferialclag.
Lördag. Ferialdag.
Söndag. Passionssöndagen.
Måndag. S :t Josef, elen h. Jungfruns
brudgum.
Tisda,g. Ferialclag.
Onsdag. S :t Beneclikt. Abbot. Ordens
stiftare.
Torsdag. S :ta Katarina av Vadstena.
F!'e1clag. i\farias sj u smärLor.
Lördag. S :t Gabriel. Ärkeängel.
(I Högmässan : Uaria Bebådelse. )
Söndag. Palmsöndagen.
M_åndag. Fe � ialdag
inom
Tisdag. Fe r1�ldag. { dagar
cl , mmelvee,kan.
J
Onsclrug . Fenailclag.
Torsdag. Skärto,rsdagen.
Fredag . 1 åmg,fredagen.
Lörlia, g. P åskaftonen.

därför för den kyrkliga skruden på den
Helige Andes fest (pingst) samt på de
heliga blodsvittnenas, martyrernas åmin
nelsedagar.
3) Den gröna färgen kännetecknar män
skans evighetsförhoppning och längtan
efter himlen, som Kristus återförvärvat
oss.
Den användes å söndagarna, och
ferialdagarna, efter Trettondagen, till sön
dagen Septuagesim'l samt efter pingst och
Advent å de dagar ingen av förutnämnda
fester inträffar.
4) Den violetta ( gredelina ) färgen är sin
nebild för ånger och bot och sorg över
synden. Den kommer till användning I
Advent- och fastetideii, på kvatemberda
garna sanit vigil- och böndagarna samt
vid förvaltandet av botens h. Sakrament
och vid åtskilliga välsignelser och vignin_
gar.
5) Den svarta färgen är bilden av dju
paste sorg och brukas på Långfredagen
och vid gudstj änster för de avlidna.
Guldbrokad gäller för alla färger utom
för svart. Blått är ingen liturgisk färg
och förekommer därför aldrig för präs
tens skrud. Användes s tundom dock för
korgossarna på den h. Jungfruns fester.

1.inlu,ln Bloms Boktryc'keri, A.-n., S tockholm H l2:I.

S. N-k.

