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UR SAINT FRAN(;OIS DE SALES' 
SKATTKAMMARE. 

Så länge soldaterna: inte ära på 
slagfältet eller i kriget, kan man 
säga om dem: »I friden äro de lejon, 
i kriget hjortar.» Men vår Herre 
vill inte ha den sorts soldater i sin 
airme. Han vill ha stridsmän och 
segrare, inte odågor och p1Ultroner. » 

Tag en druva och pressa den. -
Första gången kan du få vin av d�n, 
men andra gången får du lov att 
pressa den hårt, innan du får en 
ganska skarp och besk saft av den. 
Men kommer du tredje gången och 
pressar den, - ja, då får du ingen
ting alls. 

Så förhåller det sig med den 
tröst, som världen kan bjuda. 

0, vilken beundransvärd och 
skön oro i det mänskliga hjärtat! -
Var för alltid, min själ utan någon 
vila eller ro här på jorden, till dess 
du har funnit det eviga livets friska 
vatten., och den heliga gudomlig
heten. 

Vår egenkärlek dör först då vi 
själva dö. 

Så snart du känner dig oroad av 
en frestelse, så gör som de små bar-

nen när de se vargen eller björnen 
i skogen. Ty de skynda genast i 
famnen på far eller mor eller ropa 
åtminstone på deras hjälp. 

Dessa dalai� som det strålande 
helgonet sankt Johannes vill att vi 
skola fylla, betyda: vår alltför stora 
fruktan, vilken driver oss till mod
Iöshet. Tanken på de svåra fel som 
vi hava begått uppväcker i vår själ 
en viss förfäran och häpnad och en 
fruktan som lamslår hjärtat. Detta 
är de dalar, som vi måste fyllru med 
tillförsikt och hopp om vår Herres 
ankomst. Då ett stort helgon en 
gång talade med en from botgörer
ska:, som hade begått svåra synder, 
sade han till henne: »Frukta men 
hoppas!» 

När ditt hjärta sjunker, så lyft 
det milt, medan du ödmjukar dig 
djupt för din Gud i medv·etandet 
om ditt elände utan att förvåna dig 
över ditt fall; ty det är inte under
ligt att bräckligheten är bräcklig, 
svagheten svag och eländet uselt. 

Man skall inte alls förvåna sig 
över att finna: själviskheten i hjiir-



tat, ty den rör sig inte. Ibland 
sover den som en räv, och så kastar 
den sig plötsligt över hönsen. 
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Därför får man beständigt vakta · 
på den, och med tålamod i all still
het försvara sig emot den. 

Om vi betrakta vad vi ha gjort, 
när Gud ill'le var med oss, då skall 
vi väl förstå att det som vi göra när 
han ä,r med oss, inte alls är av vår 
egen tilverkning. 

Vår Herre har befallt oss att varje 
dag utala de ord som stå i Fader 
Vår: »Förlåt oss våra skrulder, så� 
som ock vi förlåta dem som oss 
skyldiga äro. » Och det finnes intet 
undantag, ty alla ha vi behov att 
göra det. 

För dem som älska Gud tjäirnr 
allt till det bästa. Ja, så är det. Ef
tersom Gud också kan vända det 
onda i godo, hur mycket mera skul
le han icke göra det för dem som 
utan förbehåll hava givit sig hän åt 
honom. 

Till och med symlerna, för vilka 
Gud i sin godhet värdigas bevara 
oss, tvingas genom hans försyns an
orrlningar att lända dem: till det bä
sta, som tillhöra honom. 

Aldrig skulle David ha· varit så 
uppfylld av ödmjukhet, om han ic
ke hade syndat eller Magdalena så 
älskat sin frälsare, om han icke 
hade förlåtit henne så många syn
der. Och han skulle aldrig ha för
låtit henne dem, om hon icke hade 
begått dem. 

Det är :en bättre känsla att miss
tro sin förmåga till att motstå fres
telsen än att vara säker om att 
man är stad-. nog till att motstå elen. 
Förutsatt att man inte väntar något 
av sin egen kraft, men allt av Guds 
bistånd. 

Det händer nämligen att många 
som med stor förtröstan ha lovat 
5ig själva att göra underverk för 
Gud, ha svikit, när det kom till kri
tan, och däremot andra som ha haft 
mycken misstro till sina egna kraf
ter och en stor fruktan för att svika 
i det avgörande ögonblicket, ha 
gjort underverk, därför att den 
starka känslan av egen svaghet ha,r 
drivit dem till att söka hjälp hos 

Gud, att vaka, bedja och ödmjuka 
sig, för att icke falla i frestelse. 

Vi höra alltid misstro oss själva, 
vandra i helig fruktan, beständigt 
bönfalla om himlens hjälp, leva i 
ödmjuk gudsfmktan, och erinra oss 
att våra fiender kunna bliva till
bakadrivna, men aldrig i grund 
slagna. Ibland lämna, de oss i fred, 
men det är blott för, att sedaiLmed 
förnyad styrl�a böt'ja kriget. 

Den syndiga sorgsenheten förvir
rar sinnet, upprör ad'den och gör 
den orolig. Den kommer som en 
hagelskur efter en oväntad för
ändring, plötsligen med förfärlig 
ångest utan att man kan förklara 
varifrån. Den har varken orsak el
ler mening, men gör icke desto min
dre hjärtat försagt, den förslöar och 
lamslår. Småningom omtöcknar 
den också förståndet och berövar 
själen förmågan att fatta bes1ut och 
bilda sig omdömen. Den hindrar 
bönen, ger avsmak för andakten 
och väcker misstro mot Guds god
het. Kort sagt, de som ära gripna 
av denna slags sorgsenhet, plågas av 
en omåttlig onyttig ång,est och för
tvivlan. De tro, sig vara övergivna 
av Gud, i hans onåd, fördrivna från 
hans ansikte liksom Kain. 

Men den fromma sorgsenheten 
,resonnerm sålunda: »Jag är eländig, 
men Gud vill visa mig barmhärtig
het.» Det gives också en annan 
sorg efter Guds sinne. Den är till 
gagn för de ångerfulla syndarne el
ler för de goda i deras medkänsla 
för nästans timliga elände eller för 
de mera fullkomliga i deras delta
gande och sorg öv,er själens andliga 
olyckor. 

·Det finnes· också en annan sorg
senhet, som är av denna världen, 
vilken likaledes kan härledas ur tre 
orsaker. Den kommer ibland från 
den lede fienden, som genom tusen 
dystra, melankoliska och glädjestö
rande ingivelser förmörkar tanke
gången, förlamar viljan och förvir
rar själen. Liksom en .tät dimma 
fyller elen huvudet och bröstet med 
kyla, besvärar andedräkten och 
bringar den resande ur jämvikt. 
Den fyller honom med dystra tan-



kar, berövar honom lättheten att 
vända sig till Gud, och åstadkom
mer en förskräcklig nedslagenhet 
för att få honom att förtvivla och 
gå förlorad. Sorgsenheten har ock
så ibland naturliga orsaker, om det 
melankoliska sinnelaget är här
skande hos en person. Liksom 
spindlarne nästan aldrig spinna si
na nät utan när vädret är grått och 
dimmigt, så haT den onde anden 
aldrig samma lätthet för att spänna 
sina garn för de blida och glada na
turerna, som för de dystra, trista 
och melankoliska. 

Slutligen finnes en soi'gsenhet, 
som härrör sig från de olika tilldra
gelserna i människors öden. 

Hos de goda dämpas denna sorg
senhet genom undergivenheten un-
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der Guds vilja. Hos världens barn 
däremot är den vanlig och förän
drar sig lätt från ledsnad och för
tvivlan till tanklöst lättsinne. Ty de 
likna markattor eller apor, vilka all
tid visa sig trista och gnatiga, när 
månen är borta, men när elen åter 
kommer fram, hoppa och dansa de 
och göra sina apkonster. Smgsen
heten är som en sträng vinter, som 
neclmejar all jordens gröda och be
dövar alla djuren. Den fråntager 
själen all dess glättighet och lam
slår alla dess krafter. 

Lämna för intet pris ifrån er ert 
hjärtas frid! Ty vad äro väl alla 
detta livets skatter i jämförelse med 
hjärtats frid? 

Urval och översättning 
av H e I e n a N y b I o m. 

NÄSTAN ETT 300�ÅRSMINNE. 
JESUITPATERN LAURITZ NIELSEN (»KLOSTERLASSE»}. 

För Credo av Gustaf Armfelt. 

Trehundra år hade i fjol förfliu
tit, sedan en om den katolska mis
sionen i Norden högt förtjänt man 
slutade sitt lika växlingsrika som 
handlingskraftiga liv. Den 5 maj 
1622 avled i Wilno i polska riket je
suitpatern Lauritz Nielsen, ännu 
mer känd under vedernamnet » Klo
sterlasse » .  

Född i Oslo (Kristiania) i Norge 
1538, studerade Lauritz Nielsen 
först vid Vårfruskolan i Köpen
hamn och därefter vid de katolska 
universiteten i Louvain, Cöln och 
Douai (Jmfir A. Perger S. J., »Je
suiterpateren Laruritz Nielsen, saa
kalclt Klosterlasse», Kristiania, S :t 
Olavs Trykkeri, 1896, sid. 1.) Un
der sina studier kom han till insikt 
om den katolska trons sanning och 
blev i Louvain upptagen i Kyrkans 
sköte. Genomträngd av iver för 
Nordens omvändelse grundade han 
under sin vistelse i Louvain en li
ten sammanslutning av ett 20-tal 
personer, de flesta tillhörande rika 
nederländska köpmanssläkter, vil-

ka han meddelade sin: egen hänfö
,r,else för det mål, han föresatt sig: 
den katolska missionen i Norden. 
(Jmfr Gunnar Bolin, »Johan III:s 
högskola på Gråmunkeholmen», 
Samfundet S:t Eriks årsbok, Stock
holm 1912, sid. 20.) Själv inträd
de han den 2 febr. 1564 i Jesu Säll
skap, 8 år efter dess, stiftares död 
och 24 år efter det orden ( 1540) 
blivit stadfäst av påven Paul III. 
Prästvigd redan 1565, fortsatte 
Nielsen med rastlös iver sina stu
dier och blev slutligen magister in 
artibus. Han fick nu undervisa i 
retorik, matematik, filosofi, dogma
tik och moral. Dessutom var han 
verksam såsom kateket, skolföre
ståndare och predikant samt hand
ledde vid andliga övningar ( exerci
tia spiritualia). Väl förberedd, fick 
han avlägga de 4 högtidliga ordens
löftena, av vilka ett förpliktar jesu
iten att åtaga sig varje mission, som 
påven uppdrager åt honom. Detta 
skulle Nielsen snart få tillfälle om
sätta i handling, då hans överord-



nade sände honom till Sverige, där 
just då förhållandena syntes tämli
gen ljusa för ett återställande av ka
tolsk tro. »Reformationen», skriver 
den lutherske historikern C. T. 
Odhner, »hade i Sverige mindre 
framgått ur folkets behov av något 
bättre, än 1ur ett kungligt maktbud 
och de yttre förhållandenas tvång.» 
(C. T. Odhner, Lärobok i Sveriges, 
N qrges och D:;mmarks historia, 
Stockholm 1880, 5 uppl. sid. 147.) 
Det var ej endast Sveriges katolska 
bönder, särskilt i Dalarne och Små
land, vilka vägrade att på kungligt 
maktbud kasta över hord sina fä
ders tro. Även några av konungens 
söner voro ej vidare förtjusta i fa
derns religiösa verk. Erik och än
nu mer hertig Karl lutade starkt åt 
kalvinismen, och Johan III funde
rade på stöpa om sin faders father
ska religion. Under sina studier av 
kyrkofäderna hade Johan kommit 
under fund med protestantismens 
ohållbarhet, men ännit1 ej kommit 
till insikt om att katolska Kyrkan 
är Jesu Kristi enda sanna Kyrka. 
Starkt påverkad av sin sekreterare 
Petrus Michael Fecht, en lärjunge 
till Melanchthon, sökte Johan att 
fabricera ihop en ;religion, sam
mansatt av katolicism och prote
stantism. Dessa konungens strävan
den fingo sitt uttryck framför allt 
i den liturgi, som efter pärmarnas 
färg ä.r känd under namnet Röda 
boken. Då nu konungen sökte på
verka sin katolska gemål, drottning 
Katarina Jagellonica av Polen, vän
de hon sig i sin samv:etsnöd till sin 
berömda landsman kardinal Ho
sius, biskop av Warmien (Erme
land) och även till påven Gregorius 
XIII och bad om råd. Med anled
ning härav sändes 1574 elen polske 
jesuitpaten1 Stanislaus de Warse
wicz till Sverige. Efter dennes kor
ta besök valdes för detta svåra värv 
en pater av Jesu Sällskap, en nord
bo, - Lauritz Nielsen, som anlände 
till Stockholm i april 1576, medfö
rande en rekommendationssluivelse 
från kardinal Hosius till konung 
Johan. Nielsen beledsagades av en 
belgisk sekularpräst, Florentius 
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Feyt, och en lekman, kunnig i läke
konsten. Då rykten emellertid bör
jade gå i omlopp i staden, att för
klädda jesuiter anlänt, blev den 
skuggrädde konung Johan orolig 
och gav pater Nielsen befallning att 
iakttaga strängt inkognito rörande 
sitt stånd och sin religion. Om Niel
sen ville få stanna i riket, måste 
han alltså foga sig efter konungens 
önskan. Men om också Nielsen ic
ke genast sade, att han var kato
lik och jesuit, så gjorde han ingen 
hemlighet av att han studerat vid 
flera katolska 1Universitet. Genom 
sina omfattande kunskaper, sin 
ovanliga färdighet i att tala latin 
och icke minst genom sin sympa
tiska personlighet vann Lauritz 
N ielsern inflytelserika gynnare, 
bland huvudstadens tyska borgare 
och även bland det lutherska präs
terskapet. · Dessa rekommenderade 
honom hos konungen för erhållan
de av en lärostol i teologi vid det 
Collegium Regium, eller teologiska 

· akademin, som Johan III 1575 för
klarat sig vilja upprätta i huvud
staden. Ett sådant institut var ock
så av behovet påkallat, enär under
visningsväsendet då låg nere i Sve
rige. Redan 1533, endast 6 år ef
ter ,reformationens införande, kla
gar Gustaf Vasa i ett brev, att »sko
lorna här i riket storligen förlagda 
äro, så att där tillförene plägade va
ra tu- eller tre-hundra djäknar, där 
äro näppeligen ett halft hundrade». 
och att »på somliga ställen äro sko
lorna platt ödelagda». (Hallgren, 
Sv. Allm. läroverkets historia, 
Stockholm 1909, sid. 21.) Det mo
raliska tillstånd, som Luthers rena 
evangelium åstadkommit i Sveriges 
skolor, belyses rätt bra av det brev, 
Gustaf Vasa 1559 skrev till rikets 
biskopar och ordinarier, och däri 
han bl. a. säger, att de personer, 
vilka utgå från skolestugorna för 
att inträda i rikets tjänst, »äro till 
slika högviktiga saker fast mindre 
tjänliga än en, som kan duga till 
pärlstickare eller bföia en guldvä
vare, så att I och skolmästaren, 
som härmed främja och hjälpa 
skullen, titleten de slemmeste, som 
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uti hela hopen finnas kunna, näm
ligen icke annat än drinkare och 
ölehundar, lösaktiga och plumpa 
bänglar som bättre tjänade gå vid 
plogen och en trädesstock, än uti 
riks•ens · höga. ocli vårdande saker 
brukade bliva». ( Oska1ri Alin, » Sve
riges historia från äldsta tid till vå
Ta dagar», Stockholm 1878, III, sid. 
236,) Icke mindre illa stod det till 
bland den nya lärans egna tjänare 
vid 1500-talets slut. »Det svenska 
lutherska prästerskapet tycks i all-
1nänhet vid denna tid», skriver en 
luthersk historiker, »ha erbjudit en 
allt annat än glädjande anblick: 
dess representanter beskriva•s av 
konungen (Johan III) själv i upp
Tepade skarpa förmaningsbrev som 
sorgligt slöa, obildade och rent ut 
råa, utan minsta intresse för frågor 
av andlig art, icke ens för de religi
ösa, och deras teologiska runder
byggri.ad förefaller att ha varit mi
nimal, där den icke rent av sakna
des. Gudstjänsten vansköttes på si
na håll eller handhades planlöst; de 
gamla vackra kyrkobruken hade 
antingen fullständigt slopats eller 
i stympad form meningslöst förvri
dits efter vars och ens skön!» ( Gun
nar Bolin, »Johan IIl:s högskola på 
Gråmunkeholmen,» Samfundet S:t 
Eriks årsbok 1912, Stockholm, sid. 
5.) För att höja prästerskapet ha
de konung Johan påbjudit att samt
liga lutherska präster i Stockholm, 
ungefär ett 30tal, skulle bevista fö
,reläsningarna vid den högskola, 
han upprättat på Gråmunkehol
men. Konungen förmdnade Niel
sen till docent i teologi och retorik 
vid densamma. Högskolan var in
rymd i det forna franciskanerklost
ret, och cläraf fick Lauritz Nielsen 
öknamnet » Klosterlasse». 

Förutom de nämnda 30 lutherska 
prästerna utgjordes hans auclitori:
um av lika. många skolans egna 
alumner. Vid sin undervisning 
följde han de råd, som givits ho
nom av elen för missionen i Sverige 
vaTmt intresserade kardinal Hosius. 
Kardinalen hade, såsom Perger i sitt 
arbete framhåller, rått Nielsen »att 
undvika allt, som kunde väcka an-

stöt och först och främst att hos 
sina åhörare utrota de gängse pro
testantiska missuppfattningarna ay 
den katolska läran och upplysa 
dem om de katolska dogmernas 
sanna mening.» Hari hade -påpe
kat tre eller fyra sådana dogmer: 
·om tron, om gärningarna och om 
Kristi frälsargärning och korsdöd. 
Lruuritz skulle upplysa sina åhfö:a
re, vad den katolska Kyrkan: lär 
härom, nämligen, att vi endast g,e,
nom tron, men ej utan den kunna 
f.rälsas, att goda gärningar utan tro 
icke ha va något övernaturligt vär
de, ej heller kunna förtjäna oss lön 
i himlen; att det icke gives frälsning 
utan genom Herren Kristus, vår en
da medlare, och att denne fullbor
dat världens återlösning genom sitt 
blodiga korsoffer. Först sedan pa
tern hade befriat sina åhörare. från 
elen falska föreställningen, att elen 
katolska kyrkan förnekade dessa 
kristna g.rundsanningar, skulle han 
övergå till att bibringa dem en nog
grannare uppfattning av deras in
nehåll. Denna instruktion följde 
han i allt väsentligt. Han kunde 
ej heller göra annat, då kommgen 
befallde honom att gå fram med 
lämpar. Han berättar i ett brev av 
elen 20 maj 1578 till generalför�
ståndaren för Jesu Sällskap, att ko
nungen, som först avfordrat honom 
trohetsed, förbjudit honom att i si
na ofentliga föreläsningar beröra 
vissa satser, som kunde oroa hans 
åhörare. Han drog icke i betän
kande att lyda konungen, synnerli
gen som denne var mycket miss
tänksam, och han genom att vägra 
skulle ökat hans misstänksamhet. 
»På konungens bud», skriver hai1, 
»gav jag mig till att offentligt ut
lägga trosbekännelsen. Härvid följ
de jag den anvisning, Eders Hög
vördighet givit mig, cl. v. s. jag gjor
de, vad kardinal Hosius ansåg bor
de göras. Aldrig har jag medvetet 
sagt något osant eller anstötligt. Å 
andra sidan framlade jag icke elen 
katolska sanningen ordagrant. Vad 
jag såg, att de ännu icke kunde fat
ta, förbigick jag, eller uttryckte det 
så, att det var så .litet anstötligt som 
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möjligt. Mest eftertryck lade jag 
däremot på sådana grundsanningar, 
av vilka de övriga kunna härledas 
(läran om skrift och tradition och 
Kyrkans myndighet att ofelbart ut
lägga deras innehåll). Och samti
digt förmanade jag dem att övergiva 
lastens väg och söka sanningens.» 
(Perger, op. cit. sid. 21-22,) 

Väl bevandrad i kyrkofädernas 
skrifter, förde Nielsen sina åhörare 
till dessa sanningens rika skattkam
rar. Genom sina grundliga insikter 
i Luthers, Zwinglis och Kalvins 
skrifter, var Nielsen i stånd att för 
sitt auditorium påvisa, dels huru 
Luther ofta motsade sig själv, dels 
hans, Zwinglis och Kalvins oupp
hörliga stridigheter, Så småningom 
började paterns åhörare få klart för 
sig, att han förkunnade elen tro som 
hela . Sveriges folk endräktigt be-

känt, ända sedan S :t Ansgars tid. 
Flera av högskolans alumner båclo 
ho:µom undervisa dem i fädernas 
tro och att låta dem anamma de 
heliga sakramenten. Julen 1576 ef
terkom han deras begäran. Åtskil
liga av dessa konvertiter reste till 
utlandet för att idka teologiska stu
dier i avsikt att sedan återvända till 
Sverige. Några sändes senare av ho� 
nom till Vadstena för att undervisa 
i därvarande skola. Förutom sitt 
krävande arbete vid högskolan, må
ste patern, enligt konungens ön
skan, även kasta sig in i elen då på
gående liturgiska striden. Patern 
åtog sig att försvara de clela1� av ko
nungens liturgi, vilka överensstäm
de med elen romerska, men också 
endast dem. (Jmfr op. cit. sid. 38). 
Han vann glänsande seger vid dis-
putationerna. (Forts.) 
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IV. DEN SÖNDERLÄSTA BIBELN. 

Endast några steg från Sankt 
Eriks relikskrin, ett av de stoltaste 
monument som Petrus upprest i vårt 
land, ser man på en väggmålning in
gen mindre än aposteln Petri själv 
överlämna en stor och massiv bok, 
sin bibelöversättning, till Gustaf Va
sa. Det är betecknande, att Petri i 
sin från Petrus överantvardade hu-

vuclkyrka uppträder just med Bibeln 
i handen. Vi hava redan sett, att vår 
svenska Luther ville ha Skriften al
lena till kyrkorättslig codex. Men 
detta var inte tillräckligt för Gustaf 
I:s bibelöversättare. Han ville ock
så ha elen heliga Boken till det kirist
na folkets enda ofelbara sannings
sägare i alla frågor. 



Övriga auktoriteter, som de from
ma 1Under över ett årtusende hade 
hållit sig till, sönderskär den himla'

stormande Petri med några drag av 
sin vassa gåspenna. Kyrkofäderna, 
» doctores och helge lärefädher» ,  
un:derkänna:s obarmhärtigt, »the 
haffua ·offta farit w'ilde» .  De all
männa kyrkomötena få samma 
stränga dom av unga magister Ola
us, » Concilia kunna wel fara wil» 
och ha så » offta » gjort . det, vad 
som påbjudits av ett kyrkomöte har 
enligt Petris belåtna påstående bli
vit »om intit gioordt» av ett annat. 
Här förnekas och nedrivas sålunda 
gamla beprövade fästen med ung
domsfriskt mod. Men när det blir 
tal om Kyrkan, » som lekamligh är» ,  
och hennes ledare, påvar och bisko
par, blir den revolterande rösten än
nu några nyanser säkrare och ivri
gare. I Kyrkan har Petri upptäckt 
» merkelige och dråpelige willor» ,  
hon » finnes i ganska mong stycke 
hafft stor willo och försummilse » .  
Ja, till och med om sin egen mästari.'e 
Luther erkänner Petri, att han är 
en » skröpeligh menniskia» ,  som 
»kan faTa wild så w:el som wij» .  
Detta har han också i själva verket 
gjort » stundom» ,  vilket han ofta 
själv bekänner i » sim� bök.er» .  Vad 
återstår då för den efter fast mark 
och oföränderlig sanning trängtan
de sökaren ? Petri svarar triumfe
rande: Guds ord eller Bibeln. Den 
är den kristnes enda sanningskälla. 
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· Kyrkofäder och lärnre, påvar, bisko
par och ky,rkomöten äro trovärdiga 
endast i den mån som de tala, lära . 
eller stadga » epter gudz ordh » .  Pe
tri anser det icke ens nödvändigt 
att bevisa, att den Heliga: Skrift är 
» f ullkombligen * såå ath then ingen 
menniskies tilsätnirrg behooff görs » .  
Detta är  för honom så självklart, 
att han till och med anser det » wo
re gudhi en försmädelse» att påstå 
att han icke fullkomligt givit till 

. känna sin vilja genom Bibeln. Den 
heliga boken är enligt hans förme
nande också » clcmr* och liws* noogh 
.i sich sielff » .  Om vi  tycka, att dess 

* Kursiverat av artikelförfattaren. 

ord äro svåra att förstå eller förkla
ra, så härrör sig detta uteslutande 
av vår »oforstondigheet» och » öfor
farenheet » .  I fall någon bibelvers 
» synes wara mörk eller oforstonde
lighen» ,  så förklaras den helt behän ... 
digt » med then scrifft som claar och 
fot,stondelighen är». Petri råder in
galunda sina lärjungar att välja den 
ena. eller andra trosläran efter tyc
ke och smale Han ratar endast den 
dittills rådande auktoriteten: Kyr
kan; som skänker oss ofelbar san
ning ur Skriftens och Traditionens 
förenade källor; och han uppställer 
till ersättning blott en annan alll.k
toritet : den sig själv förklarande Bi
beln, som · »ingen menniskies tilsät
ning, behooff görs » .  Må vara att han 
i sin lära om Kyrkan verkat som en 
nedrivande subjektivist, i sin lära om 
Bibeln gör han åtminstone intryck 
av en uppbyggande objektivist. 

Vad säger då Petrus, den klipp
faste aposteln, på vilken Kristus vil
le bygga sin Kyrka, om dylikt kyrk
ligt uppbyggelsearbete?  I själva ver
ket har han inte svårt att göra den 
storordige Petri tämligen svarslös. 
Som apostel har han flerfaldiga gån
ger fått Mästarens uppmaning, att 
predika, lära, tala, men aldrig har 
Herren befallt honom och hans med
apostlar att skriva böcker; vilket fö
refaller mer än underligt, ifall verk
ligen den kristna uppenbarelsen sbm 
Petri påstår uteslutande är · samlad 
i Bibeln med bortskärande av varje 
muntlig Tradition. Flera av apost

. larna ha j,u inte efterlämnat en enda 
skriven rad, andra ha skrivit nå-
gra koi·ta brev ofta till bestämda 
kristna församlingar eller enskilda 
personer av en eller annan tillfällig 
anledning, som man tydligen kan 
utläsa ur självru skrivelsen. Någon 
sami:nanhängande framställning av 
den kristna läran ger ·ingen av Bi
belns böcker, och ännu då alla Gam
la Testamentets och flera av Nya 
Testamentets böcker redan voro 
skrivna, hänvisa apostlarna själva 
de sannings- och klarhetssökande 
både till muntlig och skriftlig fram
ställning av trosläran (Jfr. 2 Thess. 
2: 14, 2 Tim. 1: 12-14, 2 :  1, 2 och 



15-16) .  Inte heller torde Petri 
kunna framleta det minsta bibel
språk eller förnuftsskäl, som ger vid 
handen, att efter apostlarnas död 
denna fornkyrkans ordning radikalt 
skulle förändras och den mnntliga 
framställningen av Guds ord helt 
och hållet skulle undanträngas av 
den skriftliga. Det är svårt att för
stå av vilken anledning det skulle 
vara » gudhi en försmädelse » att 
tänka, att hans heliga uppenbarelse 
bevarats såväl muntligt som sk1·ift
ligt genom tiderna I Så tänkte också 
med Petrus alla heliga lärare inom 
Kristi Kyrka; ända tills Luther och 
Petri och likatänkande uppträdde 
på arenan, aktade man både Skrift, 
och Tradition som den kristna san
ningens källor, vars levande vatten 
östes åt de troende av Kyrkan, som 
ju för övrigt också har samlat Nya 
Testamentets böcker åt det kristna 
folket och skiljt de äkta evangelier
na från de falska. 
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Dock - i denna fråga känner sig 
Petrus så stark, att han till och med 
ädelmodigt säger om sin motstån
dare : Låt oss se bort från alla de 
försvarsgrunder jag redan anfört 
och tänka oss den Heliga Skrift som 
enda skatteskrinet för den kristna 
sanningens klenoder. Petris nya sy
stem faller ändock tillsammans ge
nom sin egen omöjlighet, ty Bibeln 
är ingalunda en bok som förklarar 
sig själv och sålunda skänker san
ningssökaren ofelbar säkerhet. Den 
tarvar en uttolkare som alla kristna 
säkert kunna lita på och som icke · 
kan vara någon annan än Kristi och 
apostlarnas Kyrka, villren av Skrif
ten själv fått namnet » sanningens 
pelare och grundval» .  Ty Bibeln 
är fogolunda så »claar och ljws» som 
Petri vill ha den till. Säger icke den 
heliga boken om sig själv (i Pefrus' 
andra brev 3 :  16 ) ,  att den innehål
ler »åtskilligt, som är svårt att för
stå, vilket okunniga och obefästade 
människor förvränga till sin egen 
förtappelse» ? Det är mer än beteck
nande, att Petri 'i sin » Tolf Spörs
mål'i ;>-diskussion med Peder Galle 
helt obesvärat kringgår detta honom 
,iirskilt obekväma bibelställe. Märk 

väl, o bibelsprängda Petri, att det 
i ovan anförda Petrus-kapitel står, 
att åtskilligt i Skriften är svårt att 
förstå och ej, att Guds ord »synes* 
somme städes wara oss swåår til 
ath forstå» I !  Petrus talar här sär
skilt om Pauli brev, men var och 
en som är någotsånär förtrogen med 
tibelordet, vet väl, att det finnes an
dra böcker i Skriften, som äro ännu 
svårhegripligare och svårförklarliga
re. Man tänke blott i Nya Testa
mentet exempelvis på Johallr 
nes Uppenbarelse, i gamla Testa
mentet på Jobs Bok, Predikaren, 
llög,l Visan och flera av de profe
tiska skrifterna. Men också de lät
tare tillgängliga bibelböckerna:  
evangelierna, Jakobs Brev m .  fl. äro 
ingalunda sina egna kommentarer. 
Ord, uttryck och meningar i Skrif
ten kunna ju tolkas på många olika 
siitt, bibelspråken kunna behändigt 
sammanställas och inskjutas i vitt 
skilda och varandra motsägande lä
rosystem. För jämförelsens skrull 
tänke man blott på en lagbok, klart 
och systematiskt uppställd, med av
sikt formulerad så klart och tydligt 
som möjligt för att i möjligaste mån 
undvika olika tolkningar och därav 
uppkommande strider och praktiska 
svårigheter ! Hur mycket kämpa 
trots allt detta lagkunniga advoka
ter, hur olika tolka icke skarpsin
niga jurister lagens kristallklara 
bokstav ! Och Bibeln, den osyste
matiskt uppställda, gudomligt dju
pa och hemlighetsfulla, heliga bo
ken, skulle tolka sig själv och icke 
tarva någon annan tolk ! Visserli
gen har den Heliga Skrift i sam
manhang med andra aruktoritativt 
biudande sanningsmakter ; Kyrkan 
Traditionen, Kyrkfäderna, den 
kyrkliga teologin det högsta värde 
också som klar och objektiv tros
källa. Men lösryckes den ur detta 
sitt av Gud anordnade sammanhang, 
blir den mycket snart också blott
ställd för den mänskliga beräknin
gens och det supjektiva godtyckets 
misshandlingar. Det blir ingalunda 
så, att de stridande il'l'lärarna an-

* Kursiverat av artikelförfattaren. 



passa sina tankesystem efter bibel
ordet, nej, de göra i stället mer eller 
mindre omedvetet våld på bibelor
det för att det skall passa till deras 
tanke- och lärosystem. 

Petri skisserar sälv en förträfflig 
bild av olika »kiettares» sätt att 
handskas med Skriften, som icke 
blir mindre roande därigenom, att 
han här samtidigt mot sin avsikt 
tecknat ett vällyckat självporträtt. 
I programskriften )) om gudz ordh 
och menniskios bodh och stadhgar )) 
talar han sålunda om bibeltolkare, 
som vilja däggia noghot ther tib 
och förstå Skriften )) epter sittt eghit 
sinne» och fördenskull draga» ther 
jtt stycke vth och ther thet andra 
epter sitt sinne )) . Vi instämma med 
fullaste hjärta i Petris försäkran, att 
ett dylikt tillvägagångssätt framkal
lar »tuedrecht och party», då de som 
handlat sålunda »syndrat sich then 
ene hjit then andre tijt sich sielffuom 
och mongom androm til ewinnerlig 
fördömelse» och oss, till » jtt for
skreckelighit exempeb ! 

Ja, om också dessa teoretiska ut
redningar icke skulle verka över
tygande, så är i varje fall den levan
ue verkligheten och historiens vitt
nesbörd av den art, att ingen allvar
lig och ärlig Petris lärjunge i vår 
tid kan försvara mästarens grundlä
ra om Bibelns, · tillräcklighet som. 
den kristna trons enda rättesnö·re. 
Fyra sekler ha hopat ett övervältli
gancle, av ofrånkomliga fakta bestå.
ende bevismaterial för motsatsen. 
På 1 undratals olika sätt ha ]Jetydel
sefulla, grundläggande partier av 
den heliga Boken förklarats av män 
vilka alla delat Olaus Petris över
tygelse, att Skriften är enda san-
11 ingsf olken för Krist;_ lärjungar, och 
ingen finnes som har befogenhet 
mer än de andra att säga, att hems 
förklaring. är den ·riktiga. Ty inte 
vill väl , Petri påstå, att det var 
))(Jforstondigheet och oforfaren
heeb) ,  som förledde redan Calvin till 
en i flera viktiga punkter från Lu
ther avvikande bibeltolkning eller 
att det var » skröpligheeh , som kom.
mo oräkneliga lärare i senare tid att 
förklara Skriftens ord på orälrneli-

121 

ga andra, inbördes stridande sätt ? 
Här se vi åter Petri vandra ut mot 
subjektivismens , träskmarker. D::.. 
han säger, att vi hava Skriften för 
a l t  ),wij skole epter henne d5ma 
ther om hvilken henne rätzliga eller 
falskeligha b11ukan , frågar man sig 
ovillkorligen, vem det är, som får 
det sista avgörande ordet »scriffte
rre » el1er » wij » ?  

Men det är icke nog med att Petri 
så hrntalt sökte nedbryta den synli
�a Kyrkan och i stället uppbygga 
ett kristet samfund utan verkliga le
dare och lagar. Hans uppläsande lä
ror h::i verkat vidare efter hans död 
och i sinom tid också börjat att sön
derf.räta själva hans Bibels blad. 
Detta dröjde viss,erligen ganska, län
ge, men under senare hälften av för
ra århundradet var också denna för
störelseverksamhet i full gång, och 
den fortgår alltjämt under led
ning av dem som nu sitta på Pe
tris lärostolar i vårt land. Det är 
tydligt, att denna s. k. bibelkritiska 
rörelse icke ostört fått fortgå, ifall 
den varit fullkomligt främmande för 
svenska statskyrkans ande. I själva 
verket är den blott en sent utvecklad 
planta, som uppspiirat ur negatio� 
nens frön, vilka Petri själv nedlagt 
i sina skrifter. Det är ingalrunda 
sant, att Luther som Petri själv sä
ger i sin första skrift mot Poul Hel
gesen förkastade »Epistelen som S. 
Jacobo warder tillagd » ,  därför att 
det »for tolff eller tretton hundra 
åån sedan hade varit » jtt twiffueh 
om densamma. Den egentliga anled
ningen till hans höga misshag med 
denna bibelbok var, att den så iv
rigt polemiserar mot hans egna älsk
ningsideer och i sitt andra kapitel, 
tjugofjärde vers i kortaste form klart 
förnekar hans nya lära om rättfär
diggörelsen genom tron allena. Att 
han av liknande anledning förhöll 
sig avvisande mot flera andra av 
Nya Testamentets böcker f�rtiger 
Petri, som lugnt påstår, att » Luther 
anammer ey aleene thet nyie testa
mentit utan och thet ,gambla medh». 
Men detta hans påstående kan ju 
ursäktas genom ren okunnighet. Vi 
se emellertid här, att Petri följt sin 



wittenbergska mästare på hans be
gynnande bibelkritiska irrfärder, 
och den ivrige reformatorn kommer 
sålunda att stå som stamfadern ej 
blott för vårt lands frikyrkliga och 
sekterister utan jämväl för alla: våra 
bibelkritici och modernister - en 
också ,enligt lutherska fordringar 
respektingivande talrik avkomma. 

Nu har snart fyrahundTa år för
flutit, sedan Petri började utgiva 
sina revolutionerande skrifter. Myc
ket har hänt sedan dess, frasernas 
blad ha vissnat, endast sannings
kärnan kvarstår. Hur har det nu 
gått med Petris Bibel, som han skat
tade så högt, att han trodde sig kun
na undvara både Kyrka och bisko
par och kyrkolag, om han blott ha
de kvar den dyrbara boken? Ja, 
var har han nu gjort av »gudz 
ordh», om vilket han kunde jubla, 
att genom hans meningsfränders ar
bete »theres liudh och clingan höres 
offuer hela werldena ;, ? Ack, Pe
tris Bibel står nu sönderläst på en 
bokhylla i hans fallfärdiga: hus. 
Många av dess blad finnas icke alls 
mera kvar, andra äro sönderrivna 
och oläsbara. Och vad som ännu 
i1lenitår hotas också snart av för
störelsens makter. Petris Bibel an
ses ej längre som en gudomlig bok. 
dess ord betvivlas eller förnekas, 
den är vorden en bokruin i hans 
kyrkoruin. 

0<'.h Petrus? Han sofä enligt Pe -
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tris indignerade påstående » j en long 
tijd » hade en »forachtz,t och nid
herlagd» Bibel. Han som änn111i i 
vår tid enligt en bland Petris bibel
trogna vänner ganska utbredd före
&tällning söker smussla undan den 
heliga bofoen både för sig själv och 
andra. Hur förskräckligt förstönl 
måste icke hans Bibel se ut, när re
dan Petris exemplar av Böckernas 
Br.k erbjuder en så ömklig anblick'. 
Låt oss göra ett besök i Petrus' so
lida, välbyggda hus, där allt är i 
½ästa ordning. I boksamlingen fin
na vi också en stor Bibel, full
komligt oskadd av tidens tand; 
icke det minsta blad är utrivet, 
icke den minsta prick är utslä
tad. Petrus tillåter icke på några 
villkor, att hans Bibel kommer i 
ovarsamma eller vanvördiga händer. 
I hans hus älskar man ett uppbyg
gande, klargörande, vördnadsfyllt 
studium av de kristnes dyrbaraste 
Bok, men ej ett systematiskt för
störande och sönderrivande av Guds 
heliga Ord. Petrus har sålunda ic
ke blott en synlig, på löftets klip
pa uppbyggd Kyrka, av Herren 
själv insatta lärare och ledare och 
en förträfflig lagbok. Han besitter 
också - i vår tid en kostbar säll
synthet för medlemmar av andra 
kristna samfund - en fullkomligt 
oskadad och oantastbar Bibel, som 
han vördar och älskar som en av 
sina största klenoder. 
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PASSIONSSPELEN. 

Är det ej ett tidens tecken att 
teatern med sitt krav på raffinerad 
illusion håller på att ombildas? 
Scenens mekaniska regi barr nått 
oainade mål - ! Här finnes intet 
mera att önska - man har fram
ställt det omöjliga i belysningsväg, 
i realistisk påtaglighet och vel'lrnn, 
till dess att övermättnad inträtt. 

Då inträder den reaktion som en 
engelsman uttryckt med: Simplicity 
is the end of c01n
plexion - enkelhe
ten är slutet på 
all sammansätt
ning. 

Nyss 
student,er 

ha tyska 
gästat 

per ,room», Nattvardsrununet, som 
det på svenska blivit kallat, är en 
skapelse av honom själv. 

Några orienterande ord om Robert 
Hugh Benson och hans skådespel 
torde icke vara ur vägen, då helt 
säkert en sto� del av Cr,edos läse
krets ej hört stort talas om hononi. 

Hans far var den sedermera! myc
ket bemärkte förre ärkebiskopen av 
anterbury. EnJ man med högt in

tellekt och en out
tröttlig arbetsför
måga. Även från 
mödernet hade 
Hugh Benson det 
bästa påbrå( då 
hans moder här
stammade från en 
clansläkt känd för 
•sin utomordentliga 
konstnärliga begåv
ning. 

Redan som ung 
förklarade Hugh 
Benson att han ön
skade ägna sig åt 
kyrkans tjänst -
att bilda familj ha
de aldrig fått in-

- steg i hans tankar 
- och -efter slutad 

vårt land med en 
trupp av akademi
ska medborgare -
alltså amatörerskå
.despelare - vilka 
på sitt program 
upptagit de gamla 
medeltida skåde
spelen (mysterier
na) , dessa taga 
stm·kt avstånd från 
au mekanisk riegi, 
låta istället symbo
ler och en beskri
vande sång medfö,r
klarande text utgö
ra denandligruplatt
form från vilkren 
handlingen utgår. 

Robert Hugh Benson. 

skolgång, studerade 
han teologi vid 
Cambridge's uni
versitet och ordi
nerades ,efter slutac.. 

de studier till pro
I de katolska länderna ha ju all

tid passionsskådespel kommit till 
synes särskilt under den heliga 
farstetiden. Detta bruk återfinner 
man i snart sagt alla katolska 
länder sedan århundrnden tillbaka. 
I de jorderiken där svallvågen från 
Rom så småningom trängt fram på 
nytt efter den lutherska revolutio
nens daga,r ha dessa spel åter tagits 
upp. 

I England arbetade för ett årtion
de sedan ,en man, Robert Hugh Ben
son, på återinförandet av katolska 
spel och ett av dessa spel » The up-

testantisk präst i den anglikanska 
högkyrkan. 

Hugh Benson, som tog allvarligt 
och entusiastiskt på si11 uppgift, an
såg att engelska högkyrkans verkli
ga motståndare var den romersk 
katolska Kyrkan, beslöt sig för att 
skaffa sig ett vapen mot denna fien
de och grep sig därför an med stu
dier av den epok i Englands, liksom 
i alla andra länders, historia som är 
känd under namnet ,reformationsti
den - alltså Henrik VIII :s och Eli
sabeths tidevarv. 

Han studerade icke endast vanlig 



historia utan fördjupade sig i rurkun
der, manuskript och kyirklig histo
ria allt under det han präntade och 
skrev på en bok: »By what auto
rity» (Med vilken auktoritet) ; däri 
ville han nedlägga allt det han bar 
på sitt hjärta. Han trodde, att den
na bok skulle bli hans enda, hans 
första och sista, och ville dädör ha 
aUt sagt som lagrat sig på hans själ. 

Det historiska studiet som Hugh 
Benson förelagt sig började han 
med iver, fortsatte med häpnad och 
slutade med bestörtning . . 

Det vapen han trott sig smida 
mot ))papismen» vändes obönhörligt 
mot hans eget hjärta - och mora
liter - stötte han till, och öppnade 
detta sitt ärliga och •entusiastiska 
hjä,rta för den romerska Kyrkans 
läror och - kon"erterade. Hans 
konv,ersion ägde rum i England i 
dominikaner klostret vid W oodches
ter, följd av hela sin familjs väl
gångsönskningar. 

Men Hugh Benson ägde den and
liga axelbredd som fordrade ej en
dast att få bära vanlig bö1rda, utan 
ville bära helt, fiullt och stort och 
förklarade i omedelbar anslutning 
till sin konversion att han även nu 
ville stå fast vid sin föresats att 
tjäna Kyrkan. 

Efter någon tid återfinna vi ho
nom i Rom där han studerar sin 
teologi på ett prästseminarium och 
så till sist en dag viges till romersk
katolsk präst den 12 juni 1904 i 
San Silvestros kapell. 

Under korta tio år verkade han 
som katolsk präst, alltså till 1914 
på hösten, strax efter det världskxi
get utbrutit, då han för alltid slu
tade sin verksamhet - nedbruten 
av överansträngning, stupade han 
likt en soldat på sin post. 

Under sin tioåriga verksamhets
tid i Kyrkans tjänst skrev han cirka 
20 volymer: romaner, noveller, apo
logetiska skrifter, skådespel m. m. 
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Hans egen spådom att hans för
sta bok skulle bli hans sista slog 
alltså lyckligtvis ej in. 

Bland skådespelen av hans hand 
finna vi The cost of a cro"1n, A my
stery play, The maid of Orleans och 
så detta, The upper room, vilket 
skådespel fanns efter hans död 
bland hans efterlämnade papper. 

Benson som tydligt insåg scenens 
stora betydelse i upplysningsa•rbetet 
för Kyrkans räkning önskade i slru
tet av sin levnadsbana att dramati
sera flera av sina romaner - en 
plan, som gick om intet på grund 
av hans - mänskligt att döma -
allt för tidiga bortgåmg, 

The upper room, som är ett sym
boliskt skådespel framställande pas
sionshistorien, överfördes härom
år,et från engelsk till svensk vers 
Länge tvekade man om dess upp
förande, då ansvaret iriför ett dy
likt företag var väl stoirt, men till 
sist blev frestelsen för stark, även
tyret för lockande och nu har l>Natt
vardsrummeb spelats redan trenne 
kvällar å rad. -

:Meningen är att detta passions
skådespel skall uppföras i Stock
holm varje år men då under den 
heliga fastetiden - med andra ord 
vår önskan är att dess uppförande 
skall bli traditionellt. - Vi ha gjort 
vår start i år, och är det så, att 
de uppoffringar och ansträngningar 
som blivit nedlagda på detta a1rhete 
icke varit fruktlösa så tillkomrn.er 
icke oss äran, utan hemligheten lig
ger däri att Hugh Benson var ett 
sniUe och hans )> The ru.pper room » 
en genial skapelse. - De, som med
verkat önska ej framträda med later 
inför offentligheten, utan bedja att 
som MaJ:iauska sodaler få dölja 
sig bakom den heliga Jungfruns 
mantel, bakför vilk,et skydd ingen 
har rättighet att avslöja vårt öd
mjuka och hängivna incognito. 

E n av d e  m å n g  a. 
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UPPFÖRANDET. 

En mörk regnig vårafton körde 
flera bilar in på den lilla undan
gömda gata, som leder till IL F. U. 
M. Många vandrare gingo sam
ma väg och stannade utanför Folk
fötbundets sal. 

Den var rikt upplyst, och ett an,
slag utanför dörren tillkännagav, 
att katolska församlingens passions
spel här skulle uppföras. Det är 
den ryktbara författaren Robert 
Hugh Bensons geniala · konstverlc 
N attvardsrummet, som nu skall 
framställas på scenen. 

Undrande och tvdcsam gick jag 
in. · Skulle det motsvaTa, den bild, 
min fantasi s,edan barndomen må
lat av den natt, då vfurldens och min 
HeTre led, fängshl'des, och dog? 

Förhänget drages undan och det 
enkla österländska rummet med 
lämningarna av aftonens måltid, det 
öppna fönstret med utsikten över 
Golgatas kullar, möter min blick. 

Och nu rullas de upp, den ena 
tavlan efter den andra av Jesu li
dandes historia, dels berättad av 
Achabs ung,e tjänare, dels av Maria 
Magdalena, medan Jesu moder, 
stum och rörande med djup fjärr
skådande blick är medelpunkten i 
dramat. Man ser det så tydligt allt
sammans. Aftonen är inne och må
nen som gått upp bakom Oljoberget 
sprider sin silverglans över Jerusa
lems gator och torg och för vår själs 
öga står Frälsarens lidande i Getse
mane. Vi se honom gripas av namn
lös ångest, så att svetten likt blods
dropparr faller till jorden. Och vi 
höra genom nattvindens sakta sus 
hans klagan: Min själ är bedrövad 
intill döden. 

Pietetsfullt och målande skildrar 
den. unge Samuel synen, och de 
båda Mariornas uttrycksfulla drag 
giva färg däråt. 

Ännu en gripande tablå tecknas: 
Vi föras till korset, dä,r han hänger 
mellan himmel och jord med spi
karna slagna genom händer och föt
ter, och med törnekronan flätad 
kring sin bleka tinning. Vi se 
smärtornas man i det ögonblick, då 

han tömmer lidandets kalk till den 
sista droppen. 

Det är svårt att i detalj · beskriva 
dramats innehåll, emedan totalin
trycket att åskådarna flyttas tillba
ka två tusen år i tiden och få se 
en skymt av det största och heligas
te skådespel, som utspelats på vår 
jord sedan världens begynnelse, är 
det förhärskande. Skådespelarnas 
egenart och personlighet försvinner, 
emedan man märker, att de på all
var försökt att leva sig in i sirm · rol
ler. De ha även lyckats däri på 
ett sätt, som endast de kunna, vilka 
själva i sina hjärtan känt sig gell!om
trängda av skärtorsdagens och lång� 
fredagens heliga mystik. I synner
het de båda kvinnliga huvudroller
na utföras på ett mästerligt sätt. 

Då Jesu moder böjer sig ned och 
vidrör Petri panna med sina läppar, 
vika alla andra tankar för den en
da: korset, som är mänskligt nog 
att nå oss i vårt eländes djup och 
gudomligt nog att lyfta oss upp till 
himmelens höjd. 

Den sista tavlan, då modern väl
signar och kysser martyrens pino
redskap, är även djupt gripande i 
all sin enrkla storhet. Vi stanna nu 
ej läng,re vid långfredagen, då Kris
tus fastnaglades på kors·et och se
dan i aftonens skymning lades i gra
ven, som var uthuggen i klippan, 
utan vå'.r tanke får vingar och hö
jer sig högt över jordens stoft till 
den himmel, dit han uppfor i sina 
lärjungars åsyn och nu sitter på 
fadrens högra hand. Och vad vi ej 
kunna fatta med vår tanke eller för
klara med våra ord, det övertygar 
våirt hjärta oss om i denna stund. 

Ett skådespel som detta, skrivet 
av en av vår tids berömdaste förfat
tare på det religiösa området, och 
utfört av uppriktiga kristna, har en 
stor uppgift att fylla och det är att 
hoppas att det ofta skall upprepas. 

Författaren själv uppfattade ver
ket som en gudstjänst och för dem, 
vilka sågo det, var det helt visst 
även en sådan. 

H e l m i  T e l 1. 
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Biskop . Johannes Erik Muller har 
vid sin ankomst till Sverige fått ett 
mottagande, som mycket vittnar öm 
vårt folks nedärvda artighet och 
allt mer växande strävan att · göra 
rättvisa åt allt och alla. Redan i 
Malmö skyndade de le_dande tidnin
garna att meddela de vänligaste in
tervjuer av vårt lands nye apostoli-. 
ska vikarie, utan att någon enda ton 
förnams, som störde välkomsthar
monien i det sedan gammalt tole� 
ranta, åt söder vättande Skåne. Men 
också huvudstadspressen innehöll 
till största delen sympatiskt stämda 
artiklar om sin nyanlände, högt 
uppsatte medborgare och skildrade 
med intresserad förståelse de hög
tidligheter, som Stockholms katoli
ker hade i beredskap åt sin nye and
lige fader och överherde. Särskilt 
hedrar det våra värderade yrkesop
ponenter att de vid detta tillfälle 
Laktfullt ,och belevat tego eller på 
sin höjd gåvo sin missbelåtep.het 
tillkänna genom att i allmänna or
dalag uttala sin förkastelsedom över 
den alltid lika hotande papismen. 

För Credos läsare torde det vara 
en särskild tillfredsställelse att en 
av vår tidnings hängivnaste vänner 
f. d. provikarien över Danmark och 

Island, fader Jakob O lrik i daga1:na 
har b1ivit utnämnd till Monsignore. 
Man har sålrunda på högsta ort ve
lat skänka ett underst1ruket erkän
nande åt det energiska högt kvalifi
cerade arbete, som Mgr Olrik redan 
hunnit utföra under de knappt åtta 
år, som ha förflutit sedan hans 
prästvigning. Som medlem av en 
frejdad dansk kultursläkt med dju
pa rötter i landet har Mgr Olrik 
-också haft stora förutsättningar att 
förstå, hur man bäst skall verka för 
Kyrkans sak i vårt sydliga grann
land. Född i Estvad i norra Jylland 
har han genomgått Odense gymna
sium, studerat ju.ridik vid Köpen
hamns universitet och sålunda blivit 
förtrogen med förhållandena i de 
olika huvuddelarna av Danmark. 
Som praktiserande jurist i Kjögc 
övergick han från kons,ervativ hög
kyrklig protestantism till den katol
ska Kyrkan och beslöt snart däref
ter att helt ägna sig åt hennes tjänst. 
Efter studier i Paderborn, Innsbruck 
och Rom har han så varit verksam 
�om framlidne biskop von Euchs 
sekreterare och efter dennes frånfäl
le som provikarie, intill biskop 
Brems tillträdde sitt ämbete. Som 
gammal jurist är han särskilt entu-
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siastisk för kyrkorätten; vår nya 
Codex J uris Canonici hör säkert till 
hans käraste älsklingsböcker. Men 
också på filosofins och teologins om
råden ,rör sig Mgr Olrik med frisk 
otviungenhet och med en ymnig ri
kedom på originella uppslag, ideer 
och teorier. Som organisator av sjä
lavården för de tyska och österri
kiska krigsfångarna har han farit 
genom hela Sibirien och nått ända 
·ett stycke in i Japan. Men bäst trivs 
denne utpräglade Nordens son i 
hemlandet, som han så väl förstår 
och väl känner. I det katolska Sve
rige, där han ut-

vais Quenard har blivit vald 
till general för cmgustineI'ässump
tionisterna. Han är född 1875 
i Savoyen och inträdde 1892 i 
sin kongregation. Efter. att ha ver
kat som professor i Jerusalem blev 
han slutligen rektor för assumptio� 
nisternas stofa kollegium i Philip
popoli (Bulgarien). Också Ryss
land har han under långa resor haft 
tillfälle att studera. 

Jesuitpateri1 A. Zecchini, som i de
cember 1922 avsändes SOll11 apo-· 
stolisk delegat till Östersjöprovin-

vinserna- har nyli
gen återvänt till 
Rom för att av
läggarapport. Den 
,påvlige delegaten 
för Irland Mgr 
Luzio har hu an
länt till Dublin. · 
Den nye internurn
tien för Mellan
ametika Mgr An
gelo Rotta har av
rest till sin r•esi
denso rt. Den apo
stoliske delegaten 
för Mexico Mg1� 
Filippi har blivit 
uts,edd till delegat 

. om genom sina bi
drag till Ci·edo 
också har blivit 
.bekant gerrom sitt 
besök i Stockholm 
för ,ett par måna
der sedan har den 
för nordiskt sam
arbete ivrande 
Mgr Olrik vunnit 
talrika vänner, 
som säkert förena 
sig med Credo att 
sända honom de 
.varmaste lyck
önskningar med 
hopp om fortsatt 
framgång och väl
signelse i hans 
hänförda arbete 
för Guds ära •och 
själarnas fräls
ning. 

Mgr Ofrik. 

i Konstantinopel. 
Det tjeckoslova
kiska eiskopalet 
har begivit sig till 

* 

Den Helige Fadern har i ett brev 
till kardinalvikarien Pompili utta
lat sitt livliga missnöje med anled
ning av Renan-jubileet. Den 6 mars 
höll Påven vid en uppvaktning av 
representanter för Milanos katolska 
högskola ett varmt tal till de katol
ska universitetens lov. En aposto
lisk konstitution fastställer gränser
na för de olika biskopsdömena i Ve
nezuela och upprättar nya stift där
sammanstädes. Mgr Champavier 
har utnämnts till biskop av Mar
seille och Mgr Fourquet till aposto
lisk vikarie för Kanton. Pere Ger-

den eviga staden 
för att där konferera. Även Ungerns 
primas kardinal Czernoch väntas in
om den närmast.e framtiden till Rom. 

Det nyligen utsedda Högsta Rådet 
för den stora värlclsföreningen för 
trons zztbredcmde, som förut leddes 
från Lyon och Paris, har hållit sin 
första konferens i Rom 12�21 mars 
Härunder ordnades fördelningen av 
år 1922 influtna gåvor och avgifter 
från olika länder: summa 20 millio
ner francs. Denna illustra översty
relse för katolskt missionsarbete 
bland folket räknar medlemmar av 
tio olika nationer, fyra fransmän, 
från Italien, Tyskland och Spanien 
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vardera två representanter och dess
utom för England, Holland, Belgien, 
Kanada, Förenta Staterna och Syd
amerika vardera en. I sitt välkomst
anförande till de församlade ledan
de representanterna för nutida ka
tolsk missionsverksamhet betonade 
kardinal Van Rossum framför ·allt 
Lönens nödvändighet för det stora 
världsomvändelseverkets lyckliga 
framgång. Som ordförande ledde 
propagandakongregationens sekrete
rare Mgr Marchetti Selvaggiani för
handlingarna. För att visa sin höga, 
uppskattning av missionsförening
ens verksamhet hade den Helige Fa
dern samtyckt till att låta fotografe
ras tillsammans med Högsta Rådets 
medlemmar vid deras högtidliga au
diens den 20 mars - en utmärkelse 
som Pius XI hittills icke har fötun
nat någon annan. I » Les Missions 
Catholiques» 1923 pag. 133-140 
har Valerien Groffier med entusiasm 
skildrat dessa för Kyrkans världs
missionsarbete historiska dagar. 

ÄteT ha tvenne medlemmar av det 
franska episkopalet skördats av dö
den. Den 17 mars avled i Marseille 
Mgr Martel, biskop av Digne i syd
östra Frankrike. Han var född 1860 
och utnämndes till biskop 1917. Den 
7 mars bortgick en icke mindre ut
märkt Kyrkans man med biskopen 
av La Rochelle Mgr Eyssatier, född 
1844 i Entrevoux i Provence. Är 
1867 blev han anställd som lärare 
vid den biskopliga skolan i Pons, 
1 893 generalvikarie och 1906 biskop 
av La Rochelle. Hans upphöjelse 
till biskopsämbetet kom sålunda att 
ske mitt under den mörkaste för
följels·etiden mot Kyrkan i Frankri
ke. Personligen bidrog han mycket 
till en utjämning mellan de stridan
de makterna i sitt stift, som sam
manfaller med en av landets mest 
kända kulturbygder, Aunis och 
Saintonge. Särskild omsorg ägnade 
han utbildningen av goda prästkan
didater. Det anser allmänt, att den 
åldrige biskopen vaT· en helgonlik 
man; redan dagen efter hans död 
skedde genom hans anropande 
märkliga bönhörelser. Hans begrav-

ning ·hölls av den gamle, ärevördige 
kardinalärkebiskopen av Bordeaux, 
omgiven av flera biskopar. - I 
Frankrike besökas de rent katolska 
skolorna för närvarande av omkring 
900,000 lärjungar. 

Dom Columba Marion, abbot av 
benediktinerstiftet Maredsous i Bel
gien, har nyligen avlidit. Han var 
född i Irland och verkade som pro
fessor vid seminariet i Dublin, då 
han sökte inträde i benediktineror
den. Han avlade sina klosterlöften 
år 1888, utnämndes 1899 till prior 
och 1909 till abbot i Maredsous ef
ter Dom Hildebrand de Hemptinne. 
Med kardinal Mercier var han före
nad i den innerligaste vänskap. Hans 

. predikningar prisades särskilt, och 
som andlig ledare ansågs han av 
många oövedräffad. Vid hans be
gravning hade också konungen och 
drottningen av Belgien, som skatta
de honom mycket, låtit sig represen-
tera. T. o. m. påven Benedikt XV 
uttalade offentligt sin beundran för 
denne moderne benediktiners kärn
fulla skrifter. 

De tyska katolikerna ha, som re
dan förut har omnämnts i Credo, 
genom en jättepetition till de styran
de i landet uttalat sig för kristen
domsundervisningens bibehållande 
i skoloma. Sålunda ha i Bayern ej 
mindre än 2,212,858 personer eller 
76 % av landets röstberättigade ka
toliker deltagit i denna imponeran
de allmänna viljeyttring ; i Hessen 
har 66,71 %, i Baden 76 % och i 
Wiirtemberg ända till 82 % av des
sa staters katohlm , ulmanskår utta
lat sig i samma riktning. Också de 
nordtyska stiften ha visat mycken 
iver för skolfrågans lyckliga lösan
de. Särskilt utmärker sig stiftet Os
nabriick, där 88 % av den Vuxna 
katolska befolkningen skrivit sina 
namn under skolpetitionen. Men 
också biskopsdömen Fulda (80,5 % ) 
Hildesheim (76 % ) och den preus
siska delen av stiftet Olmiitz (83,5 
% ) hava tydligen sagt ifrån, vad de 
tänka i den grundläggande skolfrå
gan. - Berlin har nu blivit säte för 



,en biskop; prelaten Joseph Deitmer 
utnämndes den 28 februari detta år 
till att bli förste innehavaren av 
denna viktiga post, vars upprättan
de i åratal varit ett av Kyrkans kä
rnste önskemål i Tyska Riket. 
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Tvenne polska pI'elatel', den arme
niske ärkebiskopen av Leopol Mgr 
Theodorowicz och furstbiskopen av 
Krakau Mgr Sapieha, ha erbjudits 
platser i senaten, men av flera skäl 
icke ansett sig kunna mottaga detta 
erbjudande. Dock finnas alltjämt 
i Polens representation åtskilliga 
andliga. I det första grundlagsgi
vande parlamentet märktes ej min
dre än 30 prästerliga deputerade. -
Det katolska Polen har förlorat en 
:av sina utmärktaste ledare i n:[gl' Jo
sepli Bilczewski, latinsk ärkebiskop 
av Leopol. Född 1860 blev han år 
1900 vald till rektor vid univ,ersi
tetet i Leopol för att mot slutet 
:av samma år upphöjas på fö'ke
biskopsstolen i samma stad. Vad 
den avlidne överherden utträttat, 
gränsar nästan till det otroliga. I 
sitt stift grundade han 100 nya för
samlingar, och av de hundratals klo
·ster, som nu blomstra i östra Galici
en, finnes knappast ,ett enda, för 
vars grundande han icke varit verk
sam. Det starka. uppblomstrandet 
av det religiösa livet i denna säll
synt fromma landsända är till stor 
del hans förtjänst. Han arbetade 
ivrigt på sitt prästseminarriums för
bättrande, organiserade pastorala 
besök, anordnade reträtter och folk
missioner överallt. Kraften till det
ta omfattande arbete öste han fram
förallt ur altarets heliga Sakrament, 
för vilket han hade en brinnande an
dakt. 

I Tjecko-Slovakiska I"epizbliken 
finnas enligt sista folkräkningen 
10,917,468 katoliker av latinsk, gre
kisk eller armenisk ritus (80 % av 
hela innevånareantalet), 525,925 
tjeckiska schismatiker tillhörande 
»nationalkyrkan» (3,8 % ), 992,683 
i en mängd sekter splittrade prote
stanter (7,3 % ) ,  355,927 judar (2,6 
% ) och slutligen som giftig foukt av 

den i dessa trakter sedan länge iv
rigt verksamma otrosförkunnelsen 
ej mindre än 724,503 »konfessions
lösa» hedningar. På sista tiden sy
nes en besinningens anda ha vak
nat också i Tjecko-Slovakien. Slo
, akerna ha för övrigt alltid visat sig 
som trofasta katoliker och ha däri
genom mer än en gång bragts i skarp 
motsättning till de l?ildstormande, 
oroliga tjeckerna. Men 9ckså .bland 
dessa senare har Kyrkans ställning 
blivit allt starkare - icke minst ge
nom de sista årens förföljelser. 

Efter den kommunistiska revolu
tionens lyckliga kuvande har det 
kyrkliga livet i Ungern fått ett nytt 
uppsving. För några år sedan fanns 
endast en . katolsk daglig tidning i 
Sankt Stefans land, nu har denna 
siffra vuxit till f cm. En outtröttlig 
jesuit, pater Bangha, har också hål
lit inalles 800 predikningar för att 
väcka folkets intresse för den ka
tolska pressen. Då det icke är 
sällsynt, att man finner felak
tiga statistiska uppgifter angå
ende de religiösa förhållandena 
i Ungern, kan det vara av en viss 
betydelse att få del av de vederhäf
tiga beräkningarnas resultat ; enligt 
dessa räknas för närvarande i 
Ungern 3,740,000 katoliker, 170,000 
schismatiker, 5,10,000 kalvinister, 
180,000 lutheraner och slrtltlig,en ej . 
mindre än 470,000 judar. Sålunda 
är över 74 % av Ungerns kristna 
befolkning »papistisk». 

De allvarligare elementen inom 
den anglikanska kgI"kan äro djupt 
bekymrade med anledning av elen 
underhaltiga religionsundervisning, 
�om gives i flera av Englands pro
teshmtiska skolor. )> Church Times)> 
påpekar med bekymrad min, att 
)> det enda samfund, som har fördel 
av dessa beräkningar {över religi
onslmdervisningen), är den romersk 
katolska Kyrkan, vilken under lop
pet av sju år kunnat grunda ader
ton nya skolon. Så mycket mera 
oroar sig det konservativa England 
häröver, som kommunisterna på 
sista åren öppnat 200 s. k. )) söndags-



:,kolon , vari redan de späda barnen 
skola inläras klasshat och gudsför
nekelse. 

I Glasgow har ankomsten av den 
nyvalde ärkebiskopen Mgr Mackin
tosh, förut rektor för det skotska 
kollegiet i Rom, hälsats med verk
lig hänförels·e. Ä1:kestiftet Glasgow 
är grundat redan år 543 av S :t Ken
tigern, men efter dess siste katolske 
tirkebiskops död år 1603 förblev äm
betet obesatt ända till 1878, då Leo 
XIII återupprättade hierarkin i 
Skottland. Mg-r Mackintosh har ny
ligen tillkännagivit, att det är hans 
mening, att i Glasgow grunda en 
katolsk högskola, som han hoppas 
med tiden skall kunna utveckla sig 
till universitet. I de skotska katol
ska skolorna ha lärjungarnas an
tal på senare åren fördubblats, me
dan presbyterianerna klaga över ett 
ständigt avtagande lärjungeantal. 

Rektorerna vid missionsseminari
crna Betlehem i Immensee och S :t 
Josef i Wolhusen ha vid en enskild 
audiens hos den Helige Fadern fått 
mottaga dennes ,uppmuntrande lyck
önskan med anledning av det mis
s.ionsintresse, som de schweiziska 
katolikerna i synnerhet på allra sis
ta tiden lägga i dagen. En schwei
zisk kapucinerpater, fader Gabriel 
Zelger, ha,r enligt sist utkomna num
mer av Actor Apostolic.�· Sedis ut
nämnts till apostolisk vikarie för 
Dar-es-Salam i Equatorialafrika. 

Det hemliga amerikanska sällska
pet K11-[{[ux-IOan arbetar på sistone 
särskilt genom att bränna upp ka
tolska kyrkor och institutioner. Un
der förlidet år ha ej mindre än sex
ton betydande katedraler och tvenne 
univcrsitetsbyggnader ensamt 'i Ca-
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nada - troligen till följd av detta 
hemliga sällskaps ansträngningar -
blivit lågornas rov. Den 300 år gam
la vallfartskyrkan Sainte Anne de 
Beaupre, bränd den 29 mars 1922, 
är den historiskt värdefullaste av 
alla dessa helgedomar, som sålunda 
blivit förvandlade till aska. 

Aven i det sedan år 1912 själv
ständiga Thibet har Kyrkan lyckats 
få fotfäste. Är 1900 f,unnos där så
lunda 1 ,565 katoliker, år 1922 räk
nades 4,200. Under föregående år 
ha över 80,000 vuxna i Kina genom 
dopet blivit medlemmar av katolska 
Ky,rkan. I Nepoko i Belgiska Kongo 
har grundats ett förberedande se
minarium, som redan har 27 unga 
negrer i undervisning. I Korea för
bereda sig ej mindre än 72 av lan
dets egna söner på mottagandet av 
prästämbetet. Av Nya Kaledoniens 
7 1 ,527 invånare ära omkring en 
tredjedel eller 23,340 katolike1'. Det 
därstädes år 184 7 upprättade apo
stoliska vikariatet räknar 44 präs
ter. Salesianerkongregationen har 
fått i uppdrag att övertaga missio
nen i det apostoliska vikariatet Kim
berley i mörkaste Australien. Det
ta område är åtta gånger så stort 
som Belgien. 

Det bekanta justitiemord, som ny
ligen begåtts i Ryssland, varvid 
framskjutna medlemmar av det 
katolska prästerskapet tagits avda
ga, blir ännu mera anmärknings
värt, när mail betänker, att Påven 
varje dag genom sin särskilda be
skickning uppehåller livet på 

· 120,000 uthungrade ryssar och att 
han för denna storslagna kärleks
verksamhet endast under några få 
månader offrat ej mindre än 20 mil
lioner lire. 



"De uppfylldes alla av den 
helige Ande." 

Åminnelsefesten av den helige 
Andes utgjutande över apostlarna, 
tio dagar efter Kristi himmelfärds
dag, är varje år för,emålet för vår 
glädje på pingstdagen. Då apost
larna, sedan Frälsaren genom sin 
himmelsfärd lämnat dem, hade 
återvänt till Jerusalem, tillbragte de 

� med Maria, Jesu heliga Moder, tio 
dagar i bön och betraktelse förbere
dande sig på den hel. Andes an
komst. » När dessa tio dagar voro 
förflutna uppkom plötsligt ett dån 
såsom av ·en framfarande väldig 
vind och uppfyllde hela. huset där 
de sutto. Och för dem syntes så
som eldtungor, vilka fördelade sig 
och satte sig pfu var och en av dem; 
och de uppfylldes alla av den hel. 
Ande» . Med dessa enkla, okonstla
de ord skildrar evangelisten Lucas 
för oss det hemlighetsfrulla mysteri
et i utgjutandet av den hel. Andes 
nådegåvor över den i Jerusalem för
samlade kyrkan, vilken snart skulle 
. utbreda sig över hela jordkretsen. 
»De  uppfylldes alla av den hel. An-
de » .  Vad detta betyder beskriver 
den berömda Kardinal Gibbons för 
oss med träffande ord då han i en 
av de predikningar han på pingstda
gen höll i Baltimores katedral, gör 
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en jämförelse mellan apostlarnes 
uppförande föl'e och eftCJ' den heL 
Andes utgjutande över dem. Innan 
den hel. Ande hade kommit över 
dem voro apostlarna enkla, obilda -
de människor - flera av dem voro 
fattiga fiskare - och deras känne
dom om människorna och världen 
var begränsad inom Judalandets 
trånga område - men omedelbart 
efter det de mottagit den het Ande 
äro de upplysta på ett underbart 
sätt : de tala på olika tungomål -
alla svårigheter att förstå de hel. 
skrifternas hemligheter försvinna 
för dem och de äro i stånd att un
dervisa det församlade folket i kris
tendomens djupaste mysterier. Fö
re den hel. Andes mottagande f.ega 
och fulla av ångest : då soldaterna i 
örtagården togo tillfånga deras äl
skade Mästare - i den stund som 
på ett särskilt sätt påkallade deras 
mod och trohet, � flydde de undan, 
likt en hjord förskräckta får för en· 
skara hungriga ulvar och läto sin 
herde falla i fiendens händer 
men när de nu lämnade salen äro 
de besjälade av okuvligt ri10d och 
övernaturlig kraft. Inför samma 
.iudar, för vilka de en gång tagit till 
flykten, framträda de nu modiga 
och oförskräckta, och förebrå dem 
att de hade dödat livets upphovs-



man. Innan den hel. Ande kom
mit över dem voro Jesu lärjungar 
svaga i tron, ehuru de ofta varit 
vittne till Herrens underverk, -
ehuru de dagligen sågo bevisen för 
hans gudomliga makt och sändning 
förblevo de dock ,, senhjärtade till 
att tro " ,  men efter den hel. Andes 
meddelande blev deTas tro levande 
och kraftig. De drogo ut till det sto
ra rromerska rikets skilda · landsän
dar och predikade överallt Jesu 
Kristi heliga lära. - Ja, de besegla
de med sitt blod sanningen av sina 
vittnesbörd om honom. Före mot
tagandet av den hel. Ande hava 
apostlarna, trots den himmelska 
skola vari de undervisades, - trots 
alla förmaningar, som de av sin äl
skade Mästare mottagit, - trots de 
g1Udomliga föredömen av självupp
offring som de fingo åskåda, visat 
att de voro behäftade med alla den 
själviska människansi fel och brister 
De tänkte mera på det lekamliga 
brödet än på den himmelska man
nan- de längtade mera efter ett 
jordiskt än efter ett himmelskt ko
nungarike, - men så snart elen 
hel. Ande meddelat dem sina him
melska nådegåvor var deras egoism 
försvunnen. De strävade ej längre 
efter jordisk ära, de åstundade ej 
företräden bland människor utan 
hyste det största förakt för alla ut
märkelser i denna värld, ja, de vo
ro glada att de fingo lida hån och 
smälek för Jesu Kristi namns skull. 
Och slutligen : innan den hel. Ande 
kommit över dem voro de av nm
turen hämndlystna såsom det syn
tes då folket i en stad i Samarien 
icke ville mottaga Frälsaren och 
hans apostlar då sade till honom: 
,, Herre, vill du att vi skola nedkalla 
eld och svavel från himnielen för 
att förtära dem. ,, (Luk. 9 :  54.) De 
voro så tröga, i bönen att Frälsaren 
sade till dem: ,,Kunnen I då iclte va
ka en stund med mig? "  - men se
dan de hade mottagit elen hel. Ande 
ådagalade de ett tålamod och ett 
saktmod som av intet kunde för
tröttas och läto inga jordiska syss
lor hindra sig från att - såsom vi 
läsa i den hel. skrift - »ständigt 
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ägna sig åt bönen och ordets tjänsb 
(Apostlagärn. 6: 4). 

Sådana voro verkningarna av den 
hel. Andes underbara nådegåvor, 
vilka på pingstdagen meddelades åt 
apostlarna. Men dessa den hel. An
des gåvor, som givits de första för
kunnarne av Jesu lära, skänkas än
nu i våra: dagar i sainma överflöd 
åt alla som bedja därom, om deras 
hjädan blott genom ödmjukhet, 
renhet och bön öro förberedda på 
dessa kostlmra gåvors mottagande. 

Låtom oss därför i dessa dagar, 
som gå före pingsthögtiden, väl för
bereda våra hjärtan - liksom Jesu 
första lärjungar hava gjort efter 
hans himmelsfärd - för att på den
na dag i rikligt mått bliva delaktiga . 
av den hel. Andes underbara skat
ter. 

Ja, vår tid har, liksom kristen
domens första dagar, åter behov av 
srumma apostlar, män och kvinnor 
med hjärtan brinnande av längtan 
att över hela jordklotet förkunna 
Guds Ande, kä,rlekens Ande. Män 
och kvinnor brinnande av den kär
lek som förmår ,, förnya jordens, an
lete ,, ,  Män och kvinnor brinnande 
av kärlek och nit att förnya även 
våra svenska katolska hem. 

Måtte även i vårt fosterfand ge
nom den hel. Andes nådeverk mån
ga sådana sanna apostlar fostras·, 
uppfyllda av bönens ande, ljusets 
ande, sanningens ande, styrkans 
ande, vishetens ande, måttlighetens 
ande, sälvförsakelsens ande och 
slutligen kärlekens ande, vilken är 
det sanna kännetecknet på en upp
riktig apostlasjäl. 

Endast genom ett energiskt apo
stolat av sådana, av Guds Ande be
själade män och kvinnor, är rädd
ning möjlig f.rån den andliga sjuk
dom, varrav våra dagars Sverige ho
tas att tillintetgöras. 

,,Kom helige Ande, uppfyll dina 
troendes hjärtan ocp tänd i dem din 
kärleks eld.» Kom helige Ande 
med din tröst och tag din boning i 
våra bröst, upplys vårt förstånd att 
vi aldrig må avvika från sannin
gens väg, styrk vår svaghet att vi 
segerrikt må kämpa kampen mot 



världens otro och ondska, . skänk 
oss din frid, en frid, som världen 
icke kan giva. Förläna oss nådigt 
att i kärlek till Gud framhärda in
till vår sista stund. Amen. 

P a s  t o ·r P. 0 v e r s  c h i e. 

Hymn på S :t Eriksdagen 1923. 

Eriksdagen är nu inne. 
Låt oss fröjdas i vårt sinne, 
Låt oss glädjas i vårt hopp; 
Efter nattens långa väkter 

Nu för Nordens folk och släkter 
Dagens klara sol går opp. 

Erik Svel'iges /(onung kära, 
Ifrönt med härlighet och äl'a 
Bed för oss i Sverige bo! 
Bed att Gud sin anda sändel'. 
Bed att folket återvänder 
Till de fromma fäders tro! 

Nu i helga sabbCLtsstunden 
Ifrån vigda tempelgl'unden, 
Stiga hymners fromma ljud. 
Nu i mässans sköna toner 
Ifrån Nol'dens ugionel' 
Stiger upp ett lov till Gud. 

Nu mot Roma blicken vändes 
Och i tl'on en hälsning sändes 
Från de gCLmla SveCCJ's land; 
Havets stjärna vCLre hälsCLd 
Av en skam glad och frälsCLd, 
If1·ån vantrons hål'cla band. 

Skapelsernas stol'e Fader, 
Hem som världars myriaclel' 
Hållel' i sin stCLrka hand, 
Sonen som oss löst ur banden, 
Så ock H elggömrn Anden 
Vare p1·is i alla land. Amen. 

E r i k I h r f o r s. 

Priset för en hemlighet. 

Av M o d e r  M a r y  S a  1 o m  e. 

Det finns barn· - kanske även 
äldre - som äro rädda att gå till 
bikt. De få alla möjliga besynner
liga ideer i sitt huvud, Dessa kon_i
ma icke från Gvd. De härleda sig 
stundom från våra egna karaktärs
lyten och stundom från frestaren, 
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Om vi icke kunna bevara en hem
lighet, inbilla vi oss att prästen inte 
heller kan det och att våra synder 
skola komma i dagen för va� och 
en. Den största svårigheten för 
somliga barn är kanske j1Ust själva 
hemligheten. De vilja icke tro att 
de synder de bekänt äro begravna 
för -evigt, att prästen varken kan el
ler vill yppa dem för andra, att en 
särskild försyn bevarar prästens 
tunga. Därför skall jag nu berätta 
en historia om vad det kostade en 
helig präst att bevara biktens inse
gel obrutet. Och vi höra komma 
ihåg att av alla de miljoner bikter 
som gjorts sedan bikten instiftades 
har det aldrig kunnat bevisas att en 
enda skulle blivit bekantgjord. 

För länge sedan, i fjortonde år
hundradet, levde ,en mäktig kejsa
rinna, Johanna, dotter till Albrecht 
av Bayern och maka till W ence
slaus, kejsare av Tyskland och ko
nung av Böhmen. Denna fromn_ia 
kvinna var lidelsefullt älskad av sm 
make, men då han var en dålig 
människa pinade han henne form
ligen med sin vanvettiga svartsjuka. 
Vid hovet levde även ett stort hel
gon vid namn Johannes av Nepo
muk, som blivit kallad till biktfader 
för ho-vet och predikant för kejsa
ren. Detta var en svår ställning för 
ett helgon och Johannes riskerade 
livet va,rje gång han höll en predi
kan, Kejsarinnan valde honom till 
sin egen biktfader och gjorde tack 
vare hans råd snabba framsteg i he
lighet. Hon hade alltid varit from 
och god, nu blev hon dubbelt så 
�udfruktig och kärleksfull som för
ut, och blotta tanken på en synd 
kom henne att rysa. Men vV ence
slaus kunde icke tåla att s,e sin 
hustru så helig ; icke heller tyckte 
han om att hon tillbragte så myc
ken tid med andaktsövningar. Han 
började misstänka ·henne för allt 
möjligt ont och överfölls av en häf
tig och syndig åtrå att få veta hen
nes hjä1'tas hemligheter. Det fanns 
blott en enda · människa i världen 
som kunde känna till dessa hemlig
heter, . och Wenceslaus beslöt att 
denn.e skulle yppa för honom allt 



vad han visste. Johanna biktade 
sig för prästen Johannes; Johannes 
skulle omtala för kejsaren vad han 
fått höra under bikten. Detta var 
den elake kejsarens beslut. 

Men W encesalus hade att göra 
med en Herrens tjänare. Befallning 
korn till biktfadern att yppa allt vad 
han visste att kejsarinnan hade på 
sitt samvete. Johannes vägrade, 
hövligt, men bestämt. Kort ,efter 
denna vägran sattes han i fängelse 
och belades med tunga handbojor. 
Så länge han vägrade att åtlyda kej
sarens befallning skulle han stanna 
där, hette det. 

Men kort därpå anlände ,en hov
man med bud till Johannes att när
vara vid ,en stor festrnåltid som skul
le givas till hans ära och på en viss 
dag infinna sig vid hovet. Johan
nes hÖI'sarnmade kallelsen; han in
tog sin plats vid bordet och kejsaren 
visade honom mycken heder. Efter 
måltiden avskedades alla gästerna 
utom Johannes. Kejsaren kvarhöll 
honom för ett enskilt, förtroligt 
samspråk. De sutto en · stund och 
samtalade om likgiltiga ting, ehuru 
helgonet nog visste vad monarken 
hade på hjärtat. Slutligen uttala
des kejsarinnans namn, och prästen 
uppfordrades ånyo att orritala vad 
hon hade på sitt samvete. Johan
nes svarade som förut. Han visste 
mindre om det han fått höra un
der bikten ärr om det han alls in
genting visste om. W enceslaus blev 
blek av vrede; han befallde att hans 
gäst genast skulle föras till fän
gelsetornet och där undergå tortyr. 
Johannes lades på sträckbänken, 
brinnande facklor anbringades vid 
hans sida och han stektes över en 
sakta eld. Ett enda ord hade va-
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rit tillräckligt att hefria honom från 
alla rriarter, men tack vare Guds 
nåd och hans egen ståndaktighet ut
talade Johannes icke det ordet. I 
stället för att vekna inför ett så
dant hjältemod, förhärdades kejsa
rens hjärta ytterligare. Det är ej 
utan skäl han blivit kallad »drinka
ren» och »den lättjefluHe». Hans 
passioner hade omtöcknat hans sin
nen så au alla mänskliga känslor 
hos honom försvunnit. Inseende att 
han icke kunde övervinna helgonet 
genom tortyr, fäigav han honom 
ännu en gång, och Johannes fick 
åter sköta sina prästerliga åliggan
den. Men han visste mycket väl att 
hans prövningar ännu icke voro 
tillända.. Han förberedde sin själ 
för en ny strid. Och däruti hand
lade han vist. 

N atteri mot Kristi himmelsfärds
dag ko�rno några män av bovaktigt 
uts•eende till Johannes' bostad, bura · 
ut honom och sänkte honom i flo
den mellan stora och lilla Prag. Harn 
skulle dränkas i nattens mörker för 
att ingen skulle få veta om hans 
avdagatagande. Men så var icke 
Guds vilja. Ett rop genljöd i sta
den tidigt på morgonen och tusen
tals · människor ilade ned till flo
den för att skåda ett stort under. 
Flytande på det lugna vattnet, med 
en gloria kiring ·sitt huvud och ett 
finger lagt mot sina döda läppar, 
såg man Johannes· , prästen - mar
tyren, som skattat tystnad högre än 
rikedomar och bevarat bikthernlig
heten i trots av en g,ryrn tyranns 
förföljelser. Se, vilken styrka Gud 
förlänar åt sina tjänare! Tror du 
vi behöva vara rädda när prästerna 
äro så ståndaktiga och oförfärade? 

Övers. av K a r  i n  A n  t e I 1. 
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

När vår nye biskop kom. 

I. Mottagandet i S:ta Eugenici kyrka. 
Det vilade icke så litet av högtidlig spän

ning över Norra Smeclj,egatan ooh S : ta 
Eugenia kyrka fredagen elen 13 april. Vår 
nye överherde Biskop Joh. Ev. Erik Miiller 
skulle på kvällen bjudas välkommen av 
S tockholms katoliker, vi skulle få s•e' ho
nom, mottaga hans första välsignelse. 
Kyrkan själv klädde sig i en även för hen
ne, som vi ju äro vana at t  ofta se i fest
lig skrud, ovanligt vacker och . lysande 
dräkt, i vilken Sveriges blågula och påvens 
gyllenvita färger •bildade huvudinslaget. 
Gudsmoclerns marmorstaty i elen eljest väl 
dystra portgången lyste så ljuvligt fram ur 
sin just för aftonbelysningen fint avpas
sade rödvita balclakinclekoration. Kyrko
portalen var prydd med girlander, som 
med hoppets grönt omgåvo två stora, av 
smaksäker hand utförda emblem med 
namnen Ihs (Jesus) X (Kristus ) .  

Läng,e innan den fastställda tiden fyll
des kyrkan av Stockholms katoliker, van
tetiden blev likväl icke lång; på detta stäl
le, i denna omgivning hade tankarne Tik
ligt stoff att sysselsätta sig med. -

Det måste ha varit ett mycket egendom
ligt intryck som stormade in på den unge 
biskopen vid hans inträde i kyrkan; eft.er 
en lång resa genom ett land, vars stora 
utsträckning och naturliga karghet icke 
var ägnat att slita lös hjärtat från tunga 
avskedsminnen, plötsligen som genom ett 
!rollslag denna i ,blommor och festglans 
strålande kyrka och hundratals ögon strå
lande av undran och välkomstglädje, ty 
det väsentliga i denna mottagningsguds
tjänst var ju icke det yttr,e arrangemanget, 
icke heller den vackra lilla processionen, 
som mötte biskopen vid kyrkans ingång: 
föreningars baner och representanter, vit
klädda småflickor - årets förstkommu
nikanter - korgossarna och präs�enrn 
förclelta enligt sina olika liturgiska rfunk
tioner - nej det väsentliga var den våg 
av tillitsfull hängivenhet, som strömmade 
den nye överherden tillmötes från c1'en tal
rika åskådarskaran. Det var likasom en 
upplevelse av Ryrkans kalolicitet. En 
man, personligen obekant för församlin
gen, men utsedd av Kyrkans övers ta led
ning ti ll  att vara våra själars herde, vigd' 
till biskop av även oss personligen obe
kanta, men i den apostoliska successionens 
kedja inlänkade biskopar, välsignad till 
sit t  verk av den helige fadern, som Jesus 
i Pefrus anförtrod'de  alla sina får oeh 
lamm, sålunda kommer biskop Joh. Ev. 
Erik till oss och därför taga vi emot ho
nom, som om vi hade känt honom länge; 
våra hjärtan öppnas med förtroende i 
glädje över att elen länge väntade nu änt
ligen befinner sig i vår mitt. 

Därför var det även talat av allas hjär
tan, då kyrkoherde E. ,v esse! efter de li-

turgiska bönerna framti-äclde och med ett 
kort men innehållsrikt tal hälsade den ny
anlände biskopen välkommen. 

Nu följde biskopens första tal till sin 
nya hjord på dennas modersmål. 

Det är svårt a l t  återgiva cl'e t  intryck, 
som det gjorde. Det var knappt någon, 
som hade väntat, att han ville göra det, 
och att han hacle krafter att göra det efter 
den tröttsamma resan i denna stund, som 
ju ovillkorligen rörde upp själen i dess 
inner.sta djup. Talet blev därigenom bå
de ett program och ett kraftprov, och flä
tade genast in det personliga momentet i 
det  katolskt-kyrkliga ba.ncle t, som just nu 
knöts mellan den unge biskope11 ochi hans 
nya församling. De dagliga tidningarna 
ha återgivit detta märkliga tal i dess hel
het. Särskilt intryck gjorde den ui1ge bi
skopens försäkran, att han , hädaheffär vil
le helt vara en Sveriges trofaste soni och 
ägna all sin kraft åt Kyrkans arbet�- ' i det 
nya .fosterlandet. 

Efter talet föll både biskopen och för
samlingen på knä inför det helig;t.• iakra
mentet i tacksam hyllningsbön till Fräl
saren, tolkat genom ett mästerligt u tfört 
»'fe D-eum». Den sakramentala välsignel
sen kändes särskilt välsignelserik i denna 
stund och vad under då, alt den av hela 
försam!i.ngen till slut uppstämda lovsån
gen »Store.-Gnd» fick en så varm och hän
förd ton över sig? 

Biskop Joh. Ev. Erik har senare olika 
gånger u ttalat att d·enna mottagning i S :ta  
Eugenia kyrka i sin överraskande festlig
het förekom thonom såsom en dröm, en 
ljusfylld dröm. Vår stämning kan ju icke 
jämföras med biskopens, mern såsom. ett 
ljust minne med löfte om framtid och 
framgång skall elen säkert länge kvarstå 
i deras hjärtan, som .fingo vara med om 
den. 

A. M •e y e r. 

Il. Den liögticlliga pontifikalmässan 
S:t Eriks kurka. 

Det har varit idel festliga dagar för 
S : t  Eriks kyrka nu i en lång tid. Påskda
gens glädje med sitt jublande Alleluia hade 
knappast förklingat, så mötte oss på vita 
söndagen barnens oskyldiga, vifälädda 
skara, ledda av sina unga präster i festlig 
procession till Herrens heliga hord, följ
da av församlingens vuxna medlemmar 
och så blev den dagen som alltid en verk, 
lig familjefost för församlingen. Så kom 
J osefsfesten under ovanlig tillslutning. 
Men alla dessa dagar överflyglades i fest
lighe t och i innerligt deltagande av den 
festlighet i vilk,en alla S tockholms katoli
ker av hela sitt hjiirta cleltogo, då på » den 
gode herdens» söndag vår nye överherde 
höll sitt festliga intåg i sin residenskyrka 
för att högtidligen övertaga si t t  ansvars-



fulla värv som apostolisk vikarie för Sve
rig,e. Redan på fredagen vid sin · ankomst 
hade S tockholms katoliker berett honom 
ett festligt mottagande, då Biskope1i, innan 
han begav sig till biskopsresidenset, 'besök
te S : ta 'Eugenia kyrka och hälsades av 
prästerskapet och de - troende . och i ett 
mäktigt »T,e Deum» alla gåvo uttryck åt 
sin glädje och sin tacksamhet. - I sin 
egen kyrka, som i stilla tysthet strålacle i 
ljus, mötte honom blott de närmaste i hans 
blivande hem, men dröjde  biskopen länge 
försjunken i bön inför Altarets heliga S ak
rament, och husets Högs[,e Herre. Hans 
två närmaste prästmän förde honom se
dan genom trädgården, där de i S : t  Eriks
hemme.t boende gossarna voro uppställda 
och med brinnande facklor i händerna 

gossarna hälsade på vers den 11ye barna
vännen och överräckte till honom barnens 
välkomstgåva : ett strålande vitt kors av 
marmor med inskrift: In hoc signo vin
ces ; »I detta tecken skall du segra.» .En 
gåva, som enligt biskopens egna . ord vid 
Concordia Catholicas Jest för honom · gjor
de det djupaste intryck. Biskopen taiade 
sedan i hjärtliga ord till de små, som se-· 
dan ännu gladde honom med sång, dekla
mation och blommor och vilkas hjärtan 
han säkert med sin kärleksfulla blick 
vunnit 

På söndagen var så den egentliga s tora 
festdagen för Stockholms katoliker. Att 
bereda alla, som önskade deltaga däri, och 
även vår hel. Kyrka utomstående men för 
henne välviligt intreserade, plats var 

Den storn högtidsstwule n i Sankt Eäks kyrka. 

lyste sin herde till det nya tjället, där de 
tjänande systrarna hälsade honom väl
kommen, innan han med sina två präster 
begav sig till den av välvilliga händer pyn
tade och upplysta biskopsvåningen för alt 
nrecl dem inlaga elen första g,emensamma 
målliden, vid vilken pastor Nordmark i 
enkla ord bjöd honom välkommen till 
Norden, till det nya hemmet oc,h det krä
vande arbetsfältet. Följande morgon läste 
Hans Högvördighet sin första heliga mäs
sa i Stockholm, assisterad av pastor Nord
mark och ledsagad av skolbarnens sång. 
BarIIens glädje tog sig särskilt uttryck vid 
elen lilla festlighet, som samma dag var 
anordnad i S : t  Eriks skola, som var smyc
kad och klädd till fest och där alla barnen 
slodo uppställda med 'svenska fhiggor i 
händerna och under sång hälsade Bisko, 
pen vid hans inträde i den vackra salen 
med dess gamla väggmålningar. En av 

omöjligt och även många katoliker blevu 
därför, om de ej i tid lyckats erhålla in
träcleskort, nöclgad,e alt endast från gatan 
beskåda elen långa fa;stliga p rocessionen 
och de yttre dekorationerna : flaggorna, 
som hela morgonen vajade från torngh1g
garna och det biskopliga vapnet över por
ten omgivet av dekorationer av friskt 
grönt. 

När S : l  Eriks klockor äntligen för 
tredje gången ringde samman kl. 1 1 ,  
var kyrkan fylld av  besökande, bland vil
ka i de första bänkarna alla katolska mak
ter voro representerade genom sina be
skickningar. I de foljande bänkarna sut
to medlemmar av vårt kyrkoråd samt re
presentanter och styrelser för våra katol
ska institutioner, skolor och föreningar 
samt välgörare och vänner till våra för
samlingar. Åt pressen voro särskilda plat
·ser reserverade, och visade pressen över-



huvud taget ett  mycket s tort intresse och 
et t  mycket nobelt sätt vid refererande! av 
festligheterna eller skildrande t  av den nye 
katolske biskopen. 

137 

Kyrkan var festligt smyckad med hög
stammiga palmer ooh lagerträd, och runt 
väggarna löpte gröna girlander. Högalta
ret lyste av gula blommor, Jiesu hjärta-al
taret av röda och den heliga Jungfruns 
av vita bionunor. Var dagen mulen och 
mörk, så strålade kyrkan dock av ljus. 
På ,e t t  gh,et tecken, då processionen från 
hiskopshuset satte sig i rörelse, börjar or
geln, mästerligt beh�ndlad av dir." Werner 
Ekström, brusa i en mäktig Jestmarsch. 

I spetsen kommer så bäraren av S : t  
Erikskyrkans silverkors, s å  korgossar med 
ljus och däreHer 16 små vitklädda flickor 
bärande gröna girlander. De bilda inne 
i kyrkan J1äck .utmed bänkraderna. Så 
följer S:t  Erikskyrkans röda fana med 
skyrldshelgo1iets bild, ·buren av unga män 
från S : t  Eriks församling. .Därefter följ
de Concordia Catl10licas och S :ta Elisa
betsföreningens fanor. samt slutligen S : t  
J osefsföreningens standar. Fanbärare och 
marskalkai· bilda häck strax nedanför 
högkorets. trappo.r för att .med sänkta fa
nor hälsa den föi,biskridande biskopen. 
Före prästerskapet gå så de äldre mini
stranl•erua, studerande och studenter från 
de bägge. församlingarna i Stockholm, som 
så önskat tjäna sin nye överherde och de 
gjorde det med en sådan andakt och pre0 

cision, att pl·essens representanter och 
många utomstående uttalat sin beundran 
för dessa unga mäns andakt vid den heliga 
akten. Ministranterna placera sig' vid si
dorna i det genom kommunionbänkens 
undanskaffand•e öppna vackra koret, läckt 
med dyrbara handbroderade mattor. -
När så 'Hans Högvördighet blir synlig i 
kyrkportalen stä1iuner kfö·en in i den här
liga, jublande hiskopshymnen: »Ecce sa
cerdos» .  Mäktigt ljuder sången, ledsagad 
av org,eln och orkestern, mot valven. En 
rörelse går genom hela församlingen, som 
samfällt reser sig för att genast sjunka på 
knä och så i ödmjuk ställning mottaga den 
nye herdens välsignelse. 

Högrest och ståtlig, iförd mässkruden 
med · den gode herdens · bild, med den 
gamla oss kär vordna gyllene herdes!aven 
i sin hand, och med en dyrbar gulds\Jckad 
mitra med S : t  Eriks bild på sitt huvud, 
omgiven av S : t  Erikskyrkans präster i le
vitdräkter samt kyrkoherde \Vess·el som 
presbyter assistens i korkåpa, skrider bi
skop Johannes Erik genom de täta leden 
höjande i korsets tecl�en sin hand till väl
signelse. · Sedan biskopen dröjt i bön vid 
altarets fot och tagit plats på sin tron, 
över vilken hängde hans vackra, symbo
liskt rika biskopsvapen, beträdde pastor 
:\'ordmark predikstolen och hälsade, s·e
dan han uppläst evangeliet om den gode 
herden, å församlingens vägnar biskopen 
som en god herde välkommen i sin bi
skopskyrka, önskande honom Guds väl
signelse till det heliga värv han som herde 

nu hög'ticlligen övertog och uttalade Kyr
kans önskan vid det första mottagandet 
»inimicus nihil proficia t in eo» ,  att fien
den intet ·mot honom måtte förmå. Bi
skopen besvarade från koret denna häls
ning, på klar och tydlig svenska uttalan
de sin önskan att bliva sin hjord en i san
ning god herde, som ville giva sitt liv och 
sina krafter för de sinas väl och räckand·e 
sin hand åt sin församling till ett  förbund 
i överensstämmelse med sitt valspråk: 
,,caritas numquam excidit" ,  » Kärleken 
upphör aldrig» och enligt det prog.ram, 
som han uttalat i sitt första herdabrev, 
som därefter uppläsl:es av pastor Nord
mark. 

Så började den högtidliga pontifikal
högmässan med sina vackra ceremonier. 
När vid förvandlingen klockorna från tor
net förkunnacle det heligaste· · ögonblicket 
av den heliga mässan, rådde i kyrkan den 
n1est  gripande tystnad. Alla voro förena
de i en enda bön och önskan för den her
de, Gud givit sin församling, och som nu 
för sin hjord frambar det nya förbundets 
heliga offer, » Guds lamm, som borttager 
världens synd" ,  den gode herde som till 
slaktoffer gav sig själv för sina får. 

Högtidligt giver så elen överste herden 
sina präst,erliga medhjälpare fridskyssen 
till endräktigt arbete för Kristi hjord. -
Ett jublande »Te D:eum» ger uttryck åt  
Biskopens och församlingens tacksamhet 
mot · Gud för den nåilerika dag de fått 
uppleva. Det vackraste slut fick guds
tjänsten, då Hmts Högvördighet efter lov
sången och sedan syndåbekännelsen av
sjungits meddelade de närvarande den he
lige Faderns Pius Xl :s  särskilda välsignel
se, som biskooen vid si tt besök i Rom 
hos den högste herden fått i uppdrag att 
medföra för den lilla hjorden högt uppe 
i det avlägsna Norden. 

Processionen ordnar sig åter och ut ge
nom kyrkan skrider den undei· orgelns 
brus och klockornas klang och mången 
sakta snyftning höres från rörda hjärtan, 
tacksamma at t  äga en herde som för,enar 
hjorden med sin överste herde tillbaka till 
de aoosto!iska tiderna, och lyckliga alt  
vara medlemmar av e t t  samfund, so1n en" 
samt kan bekänna: Credo in imam 
sanctam, catlwlicam et aposto/icmn eccle
siam. 

P a s t o 1' S. N o r cl m a r k. 

Hans Högvördighet Biskopen. 
Vår ny,e biskops tid har redan i början 

varit strängt tag,en i anspråk, bl. a. genom 
besök i de olika katolska institutioner och 
föreningar, som räknat sig till s törsta ära 
och glädje att i sin krets få mottaga sin 
biskop och sin höge beskyddare. 

Så har biskopen redan hunnit att be
söka S : t  Eriks och S :ta Eugenia skolor, 
där han på festligt sätt hälsats av lärarin
nor och barn. Ävenså mottogs han av lä
rarinnorna och d,e katolska barnen i 



franska skolan vid Döbelnsgatan vid sitt 
besök därstädes. Under d:r Josef Mullers 
ledning har biskopen besett de två härli
ga sliHelser, som alltjämt tala till oss om 
den ädla drollning Josephinas av Sverige 
och Norg,e· ömmand,e för alla hjälpbehö
vande. Det hemtrevliga Josephinahemmet 
för katolska fattiga och gamla samt . det 
mönst,ergillt skö tta- Oskar I :s  Minne för äl
dre hjälpbehövande damer av slåndsklas
sen utan avseende på deras religion. I 
bägge anstalterna hälsade de tjänande 
systrarna av S : l"a Elisabeths kongregation 
med glädje biskopen och mollogo hans 
välsignelse till sitt arbete i kärliekens 
tjänst. 

Söndagen den 29 april var biskopen gäst 
i flickföreningen Laetitia ooh den första 
maj gladde han de åldriga systrarna i Eli
sabethemmet på Högbergsgatan med sitt 
besök. 

Även provincialhuset för Elisabetssyst
rarna har han hesökt och cLe från sjuk
vård lediga, hemmavarande systrarna mot
togo biskopen i det gamla hemmet Norra 
Smedjegatan 21 .  

Ungdomsföreningen Laetitias teaterafton 
på Continental för nödlidand1e i Tyskland 
och Österrike kunde glädja sig åt :bisko
pens förståelse och närvaro. Det för
tjänstfulln uppförandet av Hugh Bensons 
passionsspel: »Nattvardssalen» ,  som Ma
riakongregationen med assistens av katol
ska ungdomar anordnat .fann i Hans Hög
vördighet �n erkännande åskådar,e. 

Så är biskopen på en gång mitt inne i 
det katolska livet i huvudstaden ooh har 
genom sin förståelse därför och sitt in
tresse sporrat till ännu större iv,er till fort
satt arbete även under motigheter och 
svårigheter, som ej få komma oss att  
tröttna u tan istället egga till dubbel an
strängning med fö1,enade krafter. 

X, 

S :t J osefsföreningen 
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var såsom den äldsta av Stockholms ka
tolska sammanslutningar den som först 
såg vår nye överherde i sin1 mitt och detta 
t .  o. m. på föreningens stora högtidsdag, 
S :t Josefs skyddsfest. Hans högvördig
het hade haft den godheten att lova att 
själv celebrera den högtidliga levitmässan 
i S : t  Eriks kyrka, vid vilken årligen med
lemmarna på Jos:efsdagen mötas under 
St Josefs fana och i högtidlig procession 
begiva sig in i kyrkan. Biskopen assisLe
rades av prästerna vid S : t  Eriks kyrka pa
storerna Assarsson och Nordmark, förenin
gens ordförande, sa:mt av minislranter, av 
vilka flera tillhöra fö1,eningen och sätta sin 
s törsta ära i att vid altaret få tjäna sin bi
skop och sina präster. Pastor Nordmark 
höll festpredikan, handlande om elen h. Jo
sef som den av skriften prisade »rättfärdige 
mannen» ,  mönstret i rättfärclignet för var
je kristen man ooh yngling isynnerhet i tro 
och renhet. 

Efter gammal tradition utförde en mans
kör under dir. A. Nylanders ledning, bi
trädd vid org,eln av dir. vVerner Ekström, 
Grubers festmässa för mansröster, samt 
vid slutet av mässan elen gamla vackra 
sången till elen h. Josef, s rn föreningens 
beskyddare. - Efter högmässogudstjän
sten, som kunnat glädja sig åt :ett man
grant besök av föreningsmedlemmar och 
en av försarnlingsmedlemmar och utom
stående fullsatt kyrka, uppvaktade - för
eningens styrelse Hans Högvördighet, som 
godhetsfullt lovade att bliva föreningens 
protektor och hjälpa1,e i dess allvarliga 
uppgHt att samla Stockholms katolska 
män och ynglingar till endräkt och sam
varo i katolsk anda. Efter elen högtidliga 
aftongudstjänsten samlades man till fest
sammanträde och supe. En ovanligt fest
lig s tämning rådde enligt allas smnfällda 
utsago i den med biskopens vapen och 
den h. Josefs bild samt med g,rönt smyc
kade salen smnt vid de feslligt med levan
de ljus i mäktiga kandelabrar smyckade 
borden. Föi1eningens ordförande pastor 
Nordmark ,hälsade i ett hjärtligt anförande 
Hans Högvördighet som föreningens be
skyddare och trogne hjälpare och lyck
önskade föreningen till att ha erhållit en 
med elen moderna tidens kraf så för trogen 
själaherde, som medförde särskild förstå
else för och kärlek till ungdomen. Präses 
bad även föreningen alltjämt hålla fast vid 
sin skönaste prydnad: anspråkslösl1eten 
samt den broderliga kärleken och endräk
ten, som kom dess medlemmar, rika och 
fattiga, bildade och obildade, gamla och 
unga att mötas i verkligt sann kristlig, an
da, om vilken dagens fest och den okonst
lade samvaron tydligen vittnade. - Hans 
Högvördighet svarade på svenska med ett 
från hjärta! gående tal, i vilket han för
säkrade föreningen om hela sitt intresse 
och sin förståelse för föreningens höga 
mål och syftie och uppmanade de närva
rande att hålla tillsammans i dessa strä
vanden att söka göra sina medlenunai' till 
trosstarka, katolska män. Herr Axel 
Chevet tackade i ett anförande ordföran
den att  denna, trots det IIIlyckna arbetet 
för biskopens mottagande, likväl själv 
kunnat lägga så mycket hand vid Josefs
festens förberedande. ,_ Efter supen vid
tog i föteningslokalen vid kaffet ett säll
synt angenämt samkväm under omväxlan
de tal och sång; präses minde särskilt om 
föi,eningens stiftare, den trofaste Mgr Kies
ler, till v,ars minne man så sjöng Kolpings
sången. Hans Högvördighet dröjde länge 
i vår mitt och underhöll sig på ett hjärt
ligt sätt på svenska med alla de närvaran
de, vilkas antal uppgick till 40 personer. 
För S : t  Josefsför,eningen står d1enna Jo
scfsfest som en särskild glanspunkt, som 
helt visst yt terligare stärkt sina· medlem
mar till trofast sammanhållning och 
skänkt dem en ljus blick på framliden och 
tro på kommande tider. 

F r a t e r m i 11 i m' u s. 



Concordia Catholica 
höll stor välkomstfest för H. R Biskop Jo
hannes Miiller tisdag,en den 24 april på 
Grand Rotel Royal. En talrik festklädd 
skara hade samlats i den ståtliga och an
genäma festvåningen, då biskopen gjorde 
sitt inträde vid halvniotid,en, vänligt häl
sande till höger och vänster. Sedan alla 
intagit sina plats•er, riktade ordföranden, 
ing. Edv. Blom, några hjärtliga välkomst
ord till Hans Högvördighet, varefter en 
liten men utsökt konsert vidtog. 

Professor Lars Zetterqvist, fröken Olga 
Neruda och herr Carl Ghrisliarisen utför
de med den ,brio, som 111an väl känner, 
Beethovens Trio D-dur Op. 70 n:r  I (Spök
trio) ,  mottagen med stort bifall liksom 
även de med känslighet och värme fram
förda sångerna av arkitekt Harald Falk
man, ackompanjerad av fröken Märta 
Tham. 

Genom denna lilla musikavdelning had·e 
sällskapet  försatts i den rätta feststäm
ningen, då den nu spred sig i de angrän
sande salongerna och på terrassen utåt 
den sköna vinterträdgården. Föreningens 
hedersgäst underhöll ·sig med de närva
rande, av vilka de flesta nu för första 
gången kommo i tillfälle att göra hans 
närmare bekantskap. Under tiden spe
lade etablissemangets orkester omväxlan
de allvarliga operamelodier och glad;i 
tlansstycfoen, medan den sorlande skaran 
väntade, a l t  supen skulle serveras. 

När så alla placerat sig vid borden, kun
de man tydligt VaI'.sna, att Concordia den 
kvällen kunde glädja sig åt ett ovanligt 
talrrkt besök. Över ett åttiotal hade infun
nit sig. 

Hälsnings talet vid supen till biskopen 
hölls av vioe ordföranden, herr Edvin 
Sandqvist, som med verklig vältalighet 
gav uttryck åt de närvarandes glädje över 
alt se sin nye herde i sin mitt, och att i 
honom få hylla sin nye beskyddare. Hans 
Högvördighet svarade i ett tal på sven
ska, framsagt med en överraskande sä
kerhet och med ;ett förvånansvärt gott ut
tal. Utan tvivel instämde alla i de önsk
ningar om gott sama1'bet-e, som biskopen 
uttalade, och kände sig genomströmmade 
av nya föresatser att verka för den go
cfa safoen, var och en efter sin förmåga. 

Efter supen dröjde man länge i livligt 
samspråk, under det biskopen syntes gå 
från den ena till den andra och utbyta 
vänliga ord. 

Vid 12-tiden började så uppbrottet, och 
man begav sig ut i natten, där ett snö
hlandat regn vittnade om att våren ännu 
kämpade med vintern om herradömet, en 
kamp som 1e•.i är nedslående, då visshet 
finnes, att vintern · och mörkret till slut 
skola besegras av sommar,ens sol och 
värme. 

S. E. 
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Göteborg. 
Den 3 april firade den katolska skolan 

i Göteborg sitt femtioårsjubileum. Det var 
nämligen den 3 april 1873, som de första 
S : t  Josdssystrarna kommo ' till Göteborg 
och där öppnade en skola för katolska 
-barn. Skolan, som började i:ned blott fyra 
barn, arnr under de gångna ' "feintio fö,en 
givit undervisning åt 392 elever. Bemär
kelsedagen högtidlighölls genom högmäs_ 
sa, talrikt besökt av barn, förutvarande 
elever och föräl'drar, varvid kyrkoherde 
van Heugten i sin predikan talad•e om · 
» Glädje och tacksamhet,, : Tacksamhet i 
främsta rummet mot Gud, men ock mot 
systrarna rför deras uppoffrande och 
oegennyttiga arbet•e under så många år. 
Efter gndstjänslens slut samlades man i 
skolan, där personliga lyckönskningar 
.framfördes och en penninggåva överläm
nades, insamlad av fröknarna Stina Kae
sen, Greta Verheyen och Astrid Larsson. 
Däreft.er följde sång och hurrarop. 

På_ inbjudan av S : t  Sigfrids Gille höll 
pastor Fr. Borka från Gävle den 18 april 
offentligt föredrag å Arbetareförening,ens 
F-sal över ämnet: »Katakomberna i Rom 
och Valkenburg» (med ljm,bilder) .  De över 
200 åhörarna, därav mer än hälften icfoe:.. 
katolifoer, följde med stort intresse och 
spändaste uppmärksamhet det lärorika fö
redraget, som belönades med hjärtliga 
applåder. Vi hoppas att snart få flera så
dana offentliga föredrag till stånd. Jn_ 
tresset för den katolska Kyrkan ät stort, 
och detta första försök lovar mycket gott 
för framliden. 

Meddelande från Concordia 
Catholica. 

Torsdagsmötena äro inställda och upp
tagas åt,er i medio av septem,ber. 

Resterande årsavgifter torde godhets
fullt insändas till fö11eningens kassör herr 
disp. Overödder, Fredsgatan 4 (David An_ 
dersen & C :o )  senast den 20 maj. 

Efter denna tid indragas resterande av
gifter under postförskott. 

Föreningens utflykt äger rum den 21 
maj (annandag pingst) till Sigtuna. Av_ 
färden sker med ångfartyg,et Ekolsund kl. 
½9 f. m. från Munk1brohamnen med åter
färd från Sigtuna kl. 6 e. m. Båtresa tur 
och retur kr. 4. Frukos t-middag intages 
å hotellet genast vid framkomsten. Pris kr. 
6. Närmare genom program. 

Credos Fond. 
Transport . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 7,589: 06 
Hans Högvördighet Biskopen » 500: -
Påskgåva från Malmö . . . . . . 50: -
Föreningen Laetitb . . . . . . . . » . 25 :  -
Amicus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 :  -
G. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10: -
Till den Heliga Jungfruns ära » 20: -

Summa kronor 8,204: 06 



MAJ 

1. Tisdag. S : t  Philippus och Jakobus 
apostlar. 

2. Onsdag. S : t  Athanasius. Bisk. Kyr
kolärare. 

3. Torsdag. Korsmässa. (Korsets åter
finnande ). 

4. Fredag. S :ta Monica. Änka. (Jesu 
hjärtas fredag). 

5. Lördag. S : t  Pius V. påve. 
6. Söndag. Femte efter påsk. 
7. Måndag. (Böndag). S : t  Stanislaus. 

Bisk. Martyr. 
8. Tisdag. {Böndag). Ärkeängeln Mi

chaels uppenbarelse. 
9. Onsdag. (Böndag). S : t  Gregor från 

N azians. Biskop. Kyrkolärare. 
10. Torsdag. Kristi Himmelsfärdsdag. 
1 1 .  Fredag. S : t  !sidor Agricola. Bekän-

nare. 
12. Lördag. St. Nereus m. fl. Martyrer. 
13, Söndagen inom Himmelsfärdsoktaven 
14. Måndag. Ferialdag inom Himmels-

färdsokta ven. 
15. Tisdag. S : t  Joannis Bapt. de la Salle. 

Bekännare. 

Troligen var Kalken i äldsta tider van
ligtvis av g I a s. Av Irenaeus' skildring 
framgår tydligt att i andra århundradet 
Kalkar av glas eller kristall voro i bruk, då 
han berättar att folket på avstånd kunde se 
färgen på vinet i gnostikern Markus 
Kalk. - Även framställningarne i kata
komberna av den h. Eucharistien un
der bilder av rött vin i ett glas, säga oss 
att detta troligen varit bruket även in 
i senare århundraden. I de vatikanska 
samlingarna i Rom befinna sig en hel del 
bägare av glas, som med skäl anses vara 
sådana Kalkar. 

Man hade dock även Kalkar av annat 
ämne, t. ex. av trä, marmor, koppar, horn, 
bernsten, elfenben, onyx, tenn och bly och 
redan tidigt omnämnes i rikare kyr\rnr 
Kalkar av silver och guld. Under fjärde 
århundradet tycks detta ha varit i det 
stora hela taget regeln. Den h. Augusti
nus berättar att under den dioclesianska 
förföljelsen ur kyrkan i Cirfa rövats två 
Kalkar av guld och sex av silver och 
tillägger att de kristna mestadels vid de 

16. Onsdag. S : t  Ubaldus. Bisk. Beklm
nare. 

17. Torsdag. Oktavdagen av Kristi Him
melsfärdsdag. 

18. Fredag. S :t  Erik. Konung och Mar
tyr. 

19. Lördag. Vigildag till pingstdagen 
{Vigilfastedag) .  

20. Söndag. Pingstdageno 
21.  Måndag. Annandag Pingst. 
22. Tisdag. Dag inom pingstoktaven. 
23. Onsdag. Dag inom pingstoktaven. 

{Kvatemberfastedag.) 
24. Torsdag. Dag inom pingstoktaven. 
25. Fredag. Dag inom pingstoktaven. 

{K vatemberfastedag.) 
26. Lördag. Dag inom pingstoktaven. 

(Kvatemberfastedag.) 
27. Söndag. Första efter Pingst. (Tre

faldighetssöndagen.) 
28. Måndag. S : t Augustinus Kyrko-

lärare. 
29. Tisdag. S : t  Maria Magdalena de  

Pazzi. Jungfru. 
30. Onsdag. S : t  Felix I. påve. Martyr. 
31. Torsdag. Kristi Lekamens fest. 

hel. hemligheternas firande begagnat guld
och silverkalkar. - Men som man kan 
sluta av en hel del synodalbestämmelser 
och förbud så förekom även långt in i 
medeltiden Kalkar av oädelt material, 
icke blott metall utan även av trä och 
glas. - Patenans materiel rättade sig me
stadels efter Kalkens. 

Vilka äro Kyrkans nuvarande be
stämmelser i detta avseende. Enligt k a
nonislca lagens bestämmelser måste un
der vanliga förhållanden åminstone själ
va kalkbägaren (cuppa) och patenan vara · 
av silver och invändigt (patenan ovanpå) 
vara förgylld. Endast i fall av yttersta 
fattigdom är en Kalk helt och hållet av 
oädel metall tillåten, men måste den då 
vara invändigt förgylld. Kyrkan vill up
penbarligen att åtminstone de delar av 
Kalk och Patena, som komma i direkt 
beröring med de hel. gestalterna skola 
befinna sig i värdigaste skick och dessa 
bestäminelser äro så stränga, att det h. 
offret icke kan frambäras om icke dessa 
fordringar uppfyllas. S .  N-k. 
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