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MARIANSKA TANKAR AV DEN HELIGE
TOMAS.
Om Marias helgelse, nämligen
därom, att hon redan i moderlivet
blivit helgad, finnes ingenting
skrivet i Bibelns lmnonis, ka böc
ker, l,iksom Skriften ej heller näm
ner någonting om hennes födelse.
Men liksom Augustinus (författa
ren) i sin predikan om den heliga
Jungfruns upptagande (kap. 2, 4
och 5) med tillhjä1p av förnufts
skäl sluter sig till att också hen
nes kropp upptagits i himlen (vil
ket Skriften icke omtalar), så kun
na vi likaledes genom förnuftsen
ligt tänkande komma till den slut
satsen:, att hon blivit helg,ad i mo
derlivet. Ty det är blott förnufts
enl1i.gt att tro, att hon som födde
"den a·v Fadern Enfödde, full av
nåd och sanning", måste hava mot
tagit större nådeföreträden än alla
andra. Därför sade ängeln, som vi
läsa hos Lukas ( 1 : 28), till henne :
"Hell, full 1av nåd".
Emellertid finna vi att även nå
gra andra blivit.benådade med det
företrädet, att de ha blivit helgade

i moderli,vet. Sålunda blev det sagt
till Jeremias (Jer. 1: 5): "Innan_
du utgick ,ur din modern kved, hel
gade jag dig". Och om Johannes
Döparen står det skrivet: "Han
slmll uppfyllas med den, Helige An
de alltifrån moderlivet" (Luk. 1:
15). Fördenskull är den tron för
nuftsenlig, att den heliga Jung
frun: blev helgad, föuän hon föddes
till världen . . .
Såsom Anselmus säger i sin bok
om Jungfrufödelsen var det väl
överensstämmande med god ord
ning, att "den heliga Jungfrun_
strålade i en så stor renhet, att
man utom hos Gud icke kan tänka
sig någon större". Men den heliga
Jungfruns renhet måste anses stör
,re i det fäll att hennes själ aldrig
blivit förorenad. av någon arvsyn
dens besmi,ttelse. Alltså blev det
henne förunnat, att hennes kött
blev helgat, innan det fick liv ge
nom föreningen med själen. För
övrigt firas aldrig någon kyrklig-
fest utom för att ära de heliga.
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Men på flera ställen firas den he
liga Jungfruns avlelses högtid.
Alltså synes hon hava bliiwit helig
i själva avlelsens ögonblick . . .
Dem som Gud utväljer till nå
got verk förbereder och utrustar
han så, att de befiUJnas skickliga
till sin uppgift, så som det står
skl'li1Vet (2 Kor. 3: 6): "Vilken ock
gjort oss dugliga att vara ett nytt
förbunds tjän:are." Men den heli
ga Jungfrun :blev utkorad till att
vara Guds Moder. Och fördenskull
ar det höjt över allt tvivel, att Gud
genom sin nåd gjorde henin:e där
till skicklig, liksom också ängeln
sade till henne (Luk. 1: 30) : "Du
har funnit nåd i,nför Gud. Se, du
skall avla o. s. v." Men Guds Mo
,der hade icke var.it ägnad för sin
uppgift, om hon inågon, gång hade
fallit i synd. Ty liksom föräldrar
rnas berömmelse går över på bar11en såsom Ordspråksboken skri-:
ver : "Sönernas ära äro derat fä
ders", så skulle också å andra sidan
en moders varrheder satt en fläck
på hennes ,som Dessutom stod Ma
ria i ett utomordentligt släktskaps
fö11hållande tm Kristus, som av
henne antog kött. Men det heter
(2 Kor. · 6:15): "Huru stämmer
Kristus överens med Beli,a:l ?" Här
till kommer ock, att Guds Son som
även är Guds vishet på ett särskilt
sätt tagit sin boning i henne, då
han icke blott vilade i hennes själ
utan också i hennes kved. Men i
Vishetens Bok heter det: "I en· illa
·sinna;d själ inträder icke visheten,
ej heller skall den bo i ·en kropp,
som är synden undergiven." (Vish.
1 : 4). Fördenskull måste vi utan
ffo,behåll bekänna, att den heliga
Jungfrun aldrig har begått någon
vare si g svår eller förlåtlig synd.
Sålunda uvpfylles på henne det
som står skrivet i Höga Vrisam:
"Skön är du . i raHo, mi,n, älska:de,
och på dig är ingen fläck."
Fullkomlig,hetens verk bliva än
mera berömväl'da, då d·e utföras
till följd av ett Gud givet löfte.
Men hos Guds Moder var det jung1

fruligheten, som framför allt bor
de framlysa, vilket framgår av
ovan ang;i,vna grunder. (Art I i
denna fråga). Och därför var det
i sin ordning, att denna hennes
jungfrulighet helgades åt Gud ge
nom ett löfte. Men så länge Mose
lagen härskade, måste •såväl män
som kvinnor leva i äktenskap, eme
dan gudstjänsten under denna tid
ombesörjdes av ett ärftligt präst
ämbete, ända tills Kristus föddes
bland judarnas folk. Därför synes
Guds Moder före sin trolovning
med Josef icke hava gjort Gud ett
öbeti,ngat jungfrulighetslöfte. Utan
fastä:n hon livligt åstundade det
jungfruliga livet, underkastade
hon likväl denna sin önskan under
Guds vilja. Men sedan hon, i en
lighet med tidens sedvänjor trolo
vats med honom, avlade hon till
sammans med honom löftet om
ständii,g jungfrulighet.
Lik,som nådens fullhet först be
står hos Kristus i fulländad gestalt,
fastän ma:n redan, hos hans Moder
fin:ne;r den j sin grodd, sålunda bör
jade uppfyllandet av de evange
liska råden, som sker i kraft av
Guds nåd, fullkomligt hos Kristus,
meda:n •det så att säga påbörjades
av hans jungfruliga Moder.
Bebådelsen skedde på det bästa
sätt genom ä:ngeln. Ty det var tre
avsikter, som ängeln ville föw·erk
li,ga g,entemot Jungfrun. För det
första ville han fästa hennes upp
märksamhet på de stora ting som
förestodo. Och detta gjorde ha,n
genom sitt nya och ovanliga sätt
att hälsa henne . . . För det andra
ville han underrätta henne om
mandomsanammelsens hemlighet,
som g�nom he111ne skulle uppfyllas.
Och detta skedde, då han sade:
"Du skall avla i ditt liv" o. s. v.
och även tiUkäninagav på vilket
sätt detta skulle ske: "Den Helige
Ande skall komma över dig." För
det tredje v,i,IIe han även förmå
henne till samtycke, och gjorde
det genom att peka på Elisa:bets
föredöme och på Guds allmakt.
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MARIA - VÅR MODER.
F,ör katoliken är det en tröst och
en ,gilädje att kalla Maria Guds Mo
der (se Credos marsnummer), men
en berättigad självkädek verkar
även, att han med lika stor gfädje
fäster sig v�d denna andra titel,
en följd av den förra: Maria vcir
1noder. Vad betyder detta: Maria,
vår moder, människornas moder?
Och. huru är Marias moderskap en
följd av hennes medverkan vid
återlösningen?
D.et är ,en farlig sak att från den
naturliga ordningen överföra ett
ord tiH den övernaturliga. Helt
lätt unpstår ett missförstånd. Det
ta gäller i synnerhet ordet moder,
viilket i sin nat@liga betydelse
1
framkallar för oss en bestämd, ut
formard bild, men i sin övernatur
liga ger en mindre klar föreställ
ning, ett mindre klart begrepp. Vi
veta vad en moder är, - vi veta och·
känna det. I det övernaturliga är
däremot missförstånd möjli,gt om
vi ioke rätt skilja mellan väsen och
biomständigheter. Ordet moder är
trots detta lyckligt valt för att an
tyda Marias verksamhet vid nå
dens förvärvande och meddelande.
V,ad ä:r en moder? Min moder
kallar jag henne, som, skärnkt mig
livet, som därefter vakat över min
lekamliga och andliga utveckling,
bidragit därtill med beundrans
värd uppoffring. Välan, detsamma
har Maria gjort och gör hon ännu
för det frälsta människosläktet,
för dem som ännu måste räddas.
Hon ä:r vår andliga moder. Ty det
är Maria, som skänkt oss nådens
övernaturliga liv, genom att giva
oss Kristus, all nåds ursprung och
käJla. Genom nåden bliva vi Guds
barn, genom nåden födes vår själ
till det övernaturliga livet. Denna
nåd kommer till oss ur den aldrig
sinande källa, som rann upp vid
korset och näres av återlösnings
verkets oändliga förtjänster. Kris..
tus har förvärvat oss nådelivet,

och med rätt säger han: jag är vä
gen, ,sanningen och livet. Vad nu
vår moder i naturens ordning gjort
för vår kropp, det har Maria gjort
i det övernaturliga för hela män
niskosläktet. Efter Gud och bred
vid Gud hava vi henne att tacka
för Kristus, för vårt andliga liv,
vår befrielse från synden, vår upp
lysning till Guds barn, vår andli1ga
tillvaro. Efter Gud, efter Kristus,
det få vi aldrig glömma. Den som
återlöst oss är Kristus. Hans för
tjänster behövde ej fuliländas ge
nom Marias förtjänster. Han är
den enda återlösaren. Hade Gud
V·elat att ingen annan ·än hans
människovordne son haft del i vår
återfödelse, så lrade Maria inga
lunda behövts. Men är Marias
plats efter och under Kristus, så
är hennes medverkan dock icke
mindre väsentlig och allmän, ty
Gud 'har för vår andliga födelse i
sin oändliga godhets tillbedjans
värda rådslag bestämt, att Maria
skall vara alla frälstas andliga mo
der, att återfödelsen ej kommer till
stånd utan henne.
Det första budskapet om detta
gudomliga rådsbeslut, detta and
liga moderskaps löfte finna vi i
det tredje kapitlet av skapelsens
bok, vari tydliigt uppgives Marias
andel i återlösningen. Det är en
apostolisk överlämning, enstäm
migt lärd genom den öster- och
Västerländska kyrkans Fäder, att
själva frälsningen och det sätt vwr
på den fullbordas ä:r av Gud av
sedd såsom ett motstycke till män
niskans fall, en parallell. · Tertul
lian us uttrycker det· kärnfullast
och kraftigast med orden: "aemu
la operatio", något slags tävlan,
som om Gud vore manad till strid
och seger genom den seger djävu
len vunnit över de fömta männi
skorna. Gud ville icke, om jag få:r
uttrycka mig så, ifrån sin allmakts
otillgängliga höjd börja striden om
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människosjälen med sin fiende
:satan. Han ville kämpa med lika,
jämna vapen. Han ville segra med
samma medel, varmed djävulen
hade övervunnit. Det Eviga Ordet
skulle bliva kött för •att i köttet
·återupprätta det fallna. Så upp
:stämmer Kyrkan i passionslitur
gien: återlösningens ordning ford
rnde att .där skulle finnas läkeme
del var djävulen hade tillfogat så
ret. Och i korsets prefation lä
ses: Allsmäktige Gud, som på kor
:set 1grundat människosläktets fräls
ning för att livet skulle upprinna
varest döden hade börjat, och g-e
nom trädet (korsträdet) skulle 'be
segras den, som segrat genom trä
d·et (kunskapens träd).
Emedan nu vid synda.fallet kwn
nan innehar en så viktig roll, skall
då ej en lika viktig plats iberedas
åt kvinnan vid upprättelsen ur fal
let? Evas inflytande vid Adams
fall var stort. Såsom Kristus en
sam vair och allena kunde vara
återlösare, så var Adam ensam den
viktigaste och avgörande orsaken
till arvsynden, och dess följder.
Hade han syndat av egen ondska
och hade Eva förblivit oskyldig, el
ler hade Eva försökt hålla honom
tiUbaka från synden, följderna ha
de dock varit desamma för oss vi skulle ihava kommit att födas
såsom vredens barn. Hade däre
mot Eva ensam å.nstämt och hade
Adam ej följt henne på fördärvets
väg, då lhade bådas efterkom
mande blivit fria från arvsynden.
Men därigenom att bådas vilja var
överensstämmande när Eva över
talade och drog Adam till det onda
blev hon, såsom Leo XIII uttrycker
<let, medhjälparimia i att åstad
komma undergången. Så lyda
skriftens ord om Eva: Ifrån kvin11a11 ha,r utgått syndens början, ge
nom henne dö vi alla. (Eccl. 25. 33)
Genom .A!dam hade Eva fört oss till
fördärvet.
Kristus var den nya Adam och
bredvid denna nya Adam måste stå
den nya Eva, som skulle medverka
vid återlösningen likasom den

gamla bidragit till synden. F,ör den
skull nämnes Maria genom Leo
XIII medhjälparinna vid återlös
ningens hemlighet. Uti den Heliga
Skrift kallas Eva moder till alfa
som dött i Adam. Motsvarigheten
i sättet för återupprättelsen ford
rar att Maria är moder till al1a le
vande uti den nya Adam, som är
Kristus.
P.eotoevangeliet, varunder vi för
stå löftet om ,en tillkommande fräl
sare, som Gud gav efter syndafal
let, innehåller omisskänneligt för
utsägelsen om •en ny Eva. Där är
ormen ingen annan än den vilsele
dande djävulen. Ormens säd är sa
tans tjänare. Den som gör synd,
säger evangelisten . Johannes ( 1.
Joh. 3. 8) är djävulen (djä,.vulens
barn) ty djävulen syndar ifrån be
gynnelsen. Och vilken är kvinnans
säd, som skall krossa ormens hu
vud? Det är ilran, som besegrat djä
vulen, det är Kristus. Men då är
kvinnan, som står i fiendskap med
ormen, ingen annan än Kristi mo
der, Maria. Rören härpå domen.
Gud säg,er till ormen: Eftersom du
har gjort detta, bedragit Adam ge
nom Eva, skall jag sätta fiendskap
mellan dig och kvinnan, eftersom
du genom Evas förmedling velat
förskaffa dig en säd, efterkomman
de, skall jag låta komma en annan
säd av en kvinna, som aldrig varit
eller skall vara i ditt våld, i din
tjänst, alltså din fiende, din säds
fiende. Denna kvinnas son skall
förstöra ditt rike, bryta ditt herra
välde. Sen I icke att denna kvinnas
uppgift är raka motsatsen till den
förras: det är att bringa livet åt
al1a dem som ha att tacka Eva för
döden.
Hade vi än icke ens läst evange
liet, så kunde vi av det föregående
11edan veta, att ·en kvinna är kallad
att medverka vid människans upp
rättelse. Morgongryningen ifrån
paradiset har blivit till klart dags
ljus, varmed eviangeliet belyser
denna sanning: Maria är icke blott
Guds moder, men också männi
skornas moder. Detta stairka ljus-
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· sken har bländat protestanternas
ögon. I sina bekymmer och sin
äng1slan att Maria komme att in
taga en alltför stor plats i männi
skornas aktning och undantränga
Kristus ha de icke kunnat finna
för henne något annat namn än
"Herrens moder". En sann titel,
men förstådd i deras mening, en
ofullständig titel. De som stå när
mast den katolska uppfattningen
och förklaringen s, e i Maria endast
det naturliga verktyget vid Guds
sons mandomsanammelse. Materi
ellt är frälsaren kommen g'enom
Maria, men därmed icke frälsnin
gen och dess följder. Maria skulle
väl omedelbart hava medverkat vid
frälsningen, men ej haft någon
mera verklig del dä,ruti än ,and,ra
fromma ifrån forna tider. Lika
som - om man !bortser från god
eller dålig uppfostran - man ej
kan tillskriva en moder, därför att
hon burit under sitt hjärta en son,
alla förtjänster denne senare för
värvar sig i samhället så tillkom
mer, enligt desammas mening, icke
heller Maria någon förtjänst för
det återlösningsverk, som sonen se
nm1e utfört. Hon är moder till
Herren, det är hennes enda beröm.
Hon är ett redskap i Guds hand
för att skänka oss återlösaren, in
genting vidare.
Är detta riktigt, för oss är det
i aHa fall ej tiHräckligt, ty de som
tala ,så glömma några grundsan
ningar och komma på orätta vä
gar.
Hade icke Maria genom frivilli
ga dygder och fritt samtycke bi
dragit ti,11 fullbordandet 'av återlös
ningens stora hemlighet ifrån män
niskoblivandet intill döden på kor
set, ja då hade moderskapet varit
1blott en är,etitel, och det hade ej
gjort henne till medåterlösare, till
vår moder. Men just allt detta har
Maria gjort och på så sätt har det
naturliga moderskap, vilket våra
frånski,lda bröder i tron erkänna
och medgiva, blivit ett övernatur
ligt moderskap i nådens ordning
och för alla männislmr.

Varför detta ?
1. Emedan hon genom egna för
tjänster har förvärvat sig detta
gudomliga moderskap.
2. Emedan Guds Sons människo-
blivande, vår upp,rättelse ur syn
dens död, var beroende av hennes
fria samtycke.
3'{ Emedan hon tillsammans med
sin son, översteprästen, lbragt det
ta blodiga offer som skänkt oss:
förlåtelse och själens liv.
Bredvid Gud, detta ej att för
glömma, bredvid Gud och efter
Gud, men i förening med Gud är
Mairia va<l kyrkofäderna kalla hen
ne "orsak till vår räddning", med
orsak. Hon skänkte oss frivilli1gt
och med klar kännedom Honom,.
som är våra sjäJlars liv.
1. Maria har förtjänat att bliva.
Frälsarens moder. Ingen kyrko
fader, ingen teolog motsäger eller
motsätter sig detta. öster- och
Västerlandet äro eniga härom. In
gen · skulle tveka att underteckna
. med sitt namn den hl.. Hieronymus
ord : "Marias renhet var så stor,
att hon förtjänat bliva Herrens
moder''.
Huru skola vi nu förstå dett,a.
ord: förtjäna ?
Omkring Guds Sons mandoms-
anammelse rör sig all frälsning,.
därifrån utgår och börjar all nåd.
Men ingen människa kan någonsin
förtjäna den första nåden. Därför
kan mandomsanammelsen ej för
tjänas i ordets egentliga bemär
kelse, den ka,n icke va,ra, en belö
ning för nå>gons förtjänster. Den
är en oändlig nåd. Med rätt lär
således den hl. Thomas: "Maria
har strängt taget icke förtjänat
Guds Sons mandomsanammelse,
men en gång antaget och fastställt
att Guds Son skulle bliva männi
ska, har Maria förtjänat, att det
skulle ske genom henne, ej såsom
rättvis !belöning, men såsom mest
passande, . eftersom Guds · moder
skulle vara en junfru, fullkomligt
ren och helig". Maria har förtjä
nat det genom sina företräden, vil
ka äro den hl. Andes verk, men

102
även genom sina dygder, som äro
hennes verk.
Det mena fäderna ooh Kyrkans
lärde när de lära att Maria har
för,st avlat återlösaren i sitt
!hjärta, i sin ande, genom sin
tro, ödmjukhet, renhet innan hon
avlat honom i sitt jungfruliga skö
te. Det föl'Sta ledde till det andra.
Hon har gjort sig till den väg, på
vilken enligt Guds bes1ut, hans Evi
ge Son skulle komma till männi
skorna. Utan denna väg skulle So
nen icke kommit och denna väg
skulle icke varit om icke Maria
med nåden utbildat sig därtill. Kan
man således ännu tala om ett blint,
rent fysiskt, viljelöst verktyg eller
redskap till återlösningen ?
2. Marias naturliga moderskap
har blivit ett övernatm11igt moder
skap därigenom att h.on genom sitt
samtycke gjort möjlig· mandoms
a:nammelsen och återlösningen.
Kardinal Billot lär uttryckligen:
(de verbo Incarn. p. 344.) Antite
sen (motsatsen) mellan Eva och .
Maria vore ej tillräcklig om j ung
frun ej genom fullt medveten och
ansvarig handling hade medverkat
vid upprättelsen, liksom Eva hade
gjort vid fallet. Så kan man tyd
J�gen sluta ur evangeliets berät
telse, att Marias samtycke var vill
koret, utan vilket mandomsanam
melsen ej skett. Detta förstod Ma
ria mycket väl, när hon uttalade
sitt Fi,a,t, varde mig efter ditt ord.
Ty varför skulle hon sagt detta
-ord, om hon ,ej insett, att av henne
begärdes frivillig tro, frivillig lyd
nad ? Vi äro Marias frivimga sam
tycke tack skyldiga för återlösaren
,och återlösningen. Följaktligen
vall hon ej ,ett blint verktyg i Guds
hand.
Rörande är i detta sammanhang
att lä,sa huru den hl. Bernha,rd vän
·der sig till Maria: "O Ma:ria, med
ett ord ur din mun måste vi
väckas till nytt liv. Detta ord vän
tar av dig den olycklige Adam,
och alla hans ur paradiset för
drivna efterkommande ; det begär
Abraham, David och alla patriar-

ker. Hela världen ligger vid dina
fötter och beder om svar. Av ditt
ord är beroende tröst för de nödli
dande, befrielse för de fångna, ve
derkvickelse för de fördömda,
räddning för alla Adams barn. 0,
drottning, giv ditt svar, lämna ditt
bifall och vi äro fri,a ." Och Maria
uttalade sitt Fmt, som uppfyllde
med helig glädje !himmel och jord.
Hade då Maria full kunskap om
vad hon gjorde när hon lämnade
sitt bifall ? Förutsåg och förstod
hon de vidsträckta följderna. Utan
tvivel fattade hon det. Ty om hon
ej förutsåg varje enskildhet uti
Jesu liv, så kan man dock icke fat
ta att "Profeternas dTOttning" ej
förutsåg och visste att Frälsaren,
hennes barn, kom för att offra sig
och vara försoning1soffer för hela
världen. Hon längtade. efter pro
fetiormvs fullbordan och samtyck
te. Hon mottager sin son för att
återgiva honom åt Gud såsom den
korsfäste Gudamänniskan, för att
genom !honom åt oss förvärva syn
dernas förlåtelse, det övernaturli
ga livet, strömmande till oss från
krwbl>an och korset. Är det i cke
liksom vi hörde Gud själv genom
sitt sändebud, ärkeängeln Gabriel,
underhandla med den ödmjuka
jungfrun i Nazaret: jag vill vara
fader till de olyckliiga människor,
som icke leva i nåden ; jag vill att
dessa barn se upp till mig, kalla
mig fader. Vill du vara deras mo
der ? Samtycker du till att min Son
födes av dig ? Fia.t, sade Maria.
Även om jag väcker dem till liv ge
nom ett övermänskligt lidande ?
Fiat. Ej blott genom min sons, ditt
barns lidande och död, men även
genom ditt , eget lidande ? Fmt.
Ser du detta lidande framför dina
ögon ? Fmt. - Är det ett viljelöst
verktyg ?
3. Man får icke betrakta man
domsanammelsen, Kristi liv och li
dande såsom enskilda, oberoende
händelser, utan såsom ett helt, ett
enda frälsningsverk, en enda löse
penning för världens återlösning.
Kristus hade kunnat nöja sig med
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mandomsanamme1'sen ensam, det
ville han icke. Med att samtycka
härtill hade Ma:ria redan varit vår
moder, men liksom mandomsanam
melsen för Kristus följdriktigt led
de till Kalvarieberget, så förde det
naturliga moderskapet även Maria
därhän. Maria måste stiga upp
för lidandets berg.
Adams olydnad måste utplånas
genom lydnaden intill döden, hans
sinnliga njutningar genom för
skräckliga marter, hans högmod
genom den nya Adams djupa för
nedring. Behövde då den nya Eva
ej deltaga, ej göra bot med honom,
liksom den gamla deltagit i Adams
synd ? Var det icke vägen att göra
henne till den människornas tröst
ande moder, mot vars älskande
bröst och deltag,a:n de hjärta, vi
kunna vila våra _trötta huvuden,
fyllda av bekymmer och sorg ? Hon
har känt bittrare kval än ana an
dl'a, såsom Simeon förutsagt det.
Hon kan vara de "bedrövades
tröstarinna".
Marias plats var på Kalvarieber
g1et. Hon gick ej dit för att trösta
sin döende son. Hennes smärta
kunde ju endast bedröva honom
mera. Varför har då Kristus kal
lat sin moder till sig vid sin död ?
För att fullborda med honom kors
dödens hemlighet. Säreget bekläm
mande verkar här evangelistens
ordkarghet : Maria stod vid korset.
Allt och ,aUa till trots står hon där,
ådagaläggande ett övermänskligt
mod, en övermänsklig kraft. Hon
stod såsom den offrande prästen
står vid altaret. Och det gives
blott en förklaring till Marias när
va:t10 under korset : Hon föl'ena:de
sig med sin son för att frambära
det offer, varifrån världens förso
ning kommer. Marias vilja var ett
med den Evige Faderns. Båda ville
Kristi död, eftersom det var be
stämt att denna död skulle vara
medlet att återställa Guds ära, att
befria människosläktet ur ormens
förkvävande makt.
Maria var sålunda kallad till
korset för att på ett särskilt sätt

deltaga i Kristi offer. När i örta-
gården den stora1 ångesten inför li
dande och död i strid med åstundan
efter frälsningens fulLbordande
frampressade blodsvetten hos Kri
stus, stod kampen i Mari'as hjärta.
mellan kärleken till hennes barn
och människornas befdelse. Natu
ren gjorde att hon älskade sin son,
den skönaste bland människobar
nen. Genom nåden älskade hon den
oändliga Guden och hans vilja med
nästan obegripligt stor kärlek, en
kärlek så stor att de endast över
träffas av den, varmed Gud ifrån
evighet älskar sin ende Son. Av
och med denna kärlek ägde Maria
stor kännedom om allt vad Kristus
måste uthärda, hon visste att de·
inre kvalen vida överträffade ,och
voro mera betydande än de yttre
marterna. Maria förstod varför
Sonen ej klagade över dessa yttre
marter men över sin ensamhet och
sin övergivenhet.
Flå äro de som kunna läsa i kor
sets bok. Maria såg den öppen·
framför sig. En högre kunskap,
en innerlig tro uppenbarade för
henne orsaken, ändamålet, vid
sträcktheten av _ alla prövningar.
Och detta lidandes betra:ktelse, som
bragt helgonen i 'hänryckning var ·
för henne ingenting annat än Si
meons sväird, som :fullbordade hen
nes offer. Undantagandes Guda
människans lidande har aldrig nå
gon prövats såsom Maria, och känt
själssmärtor till yttersta gränsen.
Mari1a hade fött Frälsaren utan
smärtor, men för sina andliga barn
fick hon smaka de bittraste kval;
den högsta nöd ; hon födde oss alla
till det eviga livet i och genom sin
son. Följande J,esus i lidande, ibli
ver hon återlösnirugens medhjälpa
rinna, och pånyttfödelsens moder,
säger Albert den store, och Leo·
XIII yttrar : "Maria själv offrade
sin son åt den gudomliga rättvisan,
i sitt hjärta döende med honom,
när hennes hjärta blev genombor
r· at med bedrövelsens svärd."
Vi närma oss höjden av smärtor
nas berg, som Jesus och Maria be1
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stiga tillsammans. Ögonblicket
kommer då vårt skuldbrev skall
sönderrivas. Uti Kristi testamente
fattas ännu en sista viljea;kt. Ma
rias moderskap skall befästas, be
kantgöras. Liksom en härold vars
11öst skall återljuda intill tidernas
ände, uttalar han barmhärtighe
tens, förbarmandets ord : "Se din
moder, se din son". Han gav sin
moder åt den lärjunge han älskade,
·och i honom åt oss ana som han
älskat intill korsdöden. Detta var
kronan, bekräftelsen på Marias
andlig·a moderskap.
Ehuru man ofta plägar använda
dessa ord som utgång1spunkt för
att bevisa Marias andliga moder
skap, kan man dock gärna medgi
va att de ej utgöra det kraftiga;ste
beviset. Orden : "Se din moder",
.användas också av dem, som däri
blott vilja se det, att Jesus anför
trodde åt J·ohannes alla timliga om
sorger för Maria. Vi behöva ej
nödvändigt denna text för vår för
klaring odh bevi1sföring. Marias
moderskap över oss består även
utan denna text. Den kan vara en
bekräftelse på vad med säk,erhet
redan antagits. Och därav sluta vi
med största sannolikhet att Jesus
i denna :högtidliga stund verkligen
avsett att bringa till allil}s känne
dom Marirus andliga moderskap.
F)ör den skull tro vi oss också be
rättigade att med Leo XIII uppre
pa : "Enligt Kyrkans ständiga me
ning har Kristus i Johannes per
son ,antytt :hela människosläktet
och särskilt dem som genom tron
äro förenade med Honom."
Fast står således, - och om den1rn sanning har Kyrkan ej sagt sitt
sista ord - att Maria är vår mo
der i nådens öv;ernaturliga ordning,
1att hon älskat oss, smärtornas ban1
och fött oss i stor nöd.
En fråga av stor praktisk bety
delse borde ännu besvaras, den frå
gaii om med Kristi död frälsnings
-verket har upphört och därmed
också Mari'as medverkan. Nej, in'tetdera.
Kristus har genom sitt lidande

öppnat en källa av nåd och över
naturligt liv. Ur denna källa må
ste ösas. Därmtur skall flyta över
människorna den verkliga nåden,
!bestämd att förbereda till och
bringa den heliggörande nåden,
varigenom vi äro och förbliva
Guds barn. Detta är återlösningens
fortsättning, tillämpningen av
Kri�ti förtjänster, utdelande av
alla nådegåvor, förvärvade genom
honom. Dessa nådegåvor gör han
till vår egendom genom Kyrkan och
de heliga Sakramenten, genom sin
egen förmedling hos Fadern. Även
häruti har Maria sitt uppdrag att
fullborda. Ty _ormen, mot vilken
kvinnan hyser fiendskap är beseg
rad genom korset,1 men är ej makt
lös, ej tillintetgjord. Ovmen an
stränger sig alltjämt för att inför
liva oss med sin säd. Skall då
"Kvinnan" ej strida med oss ? Skall
hon: ej fortsätta vad hon börjat vid
korset ? Kristus är den . ende rned
"laren hos Gud, Maria är det hos
Kristus.
Man har ibland, i ,den hl. Bern
hards fotspår, jämfört Maria med
en kanal, genom vilken alla nåde
gåvor flyta till oss. Vi få dock icke
taga det i den materiella betydel
sen, ty nåden är ej något materi
ellt som ifrån Gud genom Kristus,
och · ifrån Kristus genom Maria
kommer tm oss. Gud själv utgju
ter nåden i sjä1en, men han gör det
1

för Jesu Kristi förtjänsters skull,
p å Ma,rias förbön. Hennes medlar
skap är ingenting mera, men ej
heller något mindre. Vid våir på
nyttfödelse till nådelivet, vid vårt
gradvis tilltagande i nåd, vid vår
övernaturliga utveckling i Kristus
och av Kristus i oss, varigenom vi
komma till fu],1 mognad för himme
len, vid allt detta åtnjuta vi Ma
rias ständiga och dåidkraftiga med
verkan.
Kristus i oss och vi i Kristus g'e
nom moderns medverkan ! Vad
följer därav ? Att vi måste känna
oss rika och tacksamma, ägande en
sådan moder ; att vi kunna känna
oss trygga och i nöden taga vår
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tillflykt till henne såsom ett barn
till modern. Huru fattiga äro följ
aktligen våra frånskilda bröder i
tron, som icke våga kalla Maria sin
moder. En stor andlig fröjd hava
de förlorat i sin stränga protestan
tism, stel och kall liksom kyrkan
utan altare och offer. De äro en
samma och övergivna f en familj
varest modern saknas, varest Ma
_rias moderskärlek ej skaffar reli-

gionens värme. De hava själva så
velat. Men för alla ljuder alltjämt
Moderkyrkans inbjudning uti hen
nes hymner. I alla folk, friköpta
genom Jesu Krist blod uppstäm
men en lovsång till ära av Maria,
som bragt oss livet. Vitam datarn
per Virginem Gentes red'emptae ·
p kmdite.
J o h. v a n G i j s e I.

NÅGRA SYNPUNKTER PÅ DET NU
VARANDE LÄGET.
De med regelbundna, numera allt
kortare mellanrum uppblossande
aingreppenr mot den katolska kyr
kan i en viss kategori av dagspres
sen ha vi 1nästan vant oss att be
trakta som 1något nödvändigt,
ofrånkomligt ont. För att samman
hålla de allt mer glesnande led,2 n
och avvända uppmärksamheten
från den egna svaga ställningen
anse vissa statskyrkopräster att
skrämseltaktiken bör anlitas, och
viad är då tacksammare än att pe
ka på den hotande "katolska fa
ran'.' och därv:id utnyttja den väl
försedda arsenal av invektiv som
samlats i en 400-årig polemik.
De senaste attackerna ha emel
lertid varit av något avvikande art.
Det har vid flera tillfällen riktats
grova anklagelser för några få fel
aktigheter eller ofullständigheter :i
vissra uttalanden från katolskt håll,
alltför väl kända för att här be
höva upprepas. Förklaringar från
de härvarande katolska myndighe-·
tei:ina ha visserligen ej uteblivit,
varvid försäkrats att dessa angrip
na uppgifter ej emanerat från
:dem. Den som något känner vår
biskop och våra präster förstår
också utan v:idare, att så förhåller
sig.
Men varifrån ha dessa uppgif
ter då emanerat ? Det kan natur-

ligtvis ej här komma ifråga att
försöka ge ett uttömmande svar.
Dock må påpekas några missför
hållanden, som enligt vårt förme
nande möjliggjort det skedda.
Det kan ej förneka,s att i åtskil
liga katolikkretsar råder en sorg
ligt okritisk uppfattning om vår
ömtåliga ställning här i landet, en
uppfattning, som ofta · lagts till
grund för uttalanden om Sverige
i främmande länders katolska
press. Vi måste göra klart för oss,
särskilt gäller detta alla okontrol
lerbara nyhetsförmedlare, att vi
här i 1andet befinna oss i en myc
ket uts-att position; överallt om
givna av fiender som leta efter till
fällen att skada oss. Varje utta
lande fråm katolskt håll nagelfares
noga och förvrängest gärna, om det
är möjligt. Ha vi ej sett, hur t. ex.
Biskop Mullers herdabrev vid hans
tillträde till sitt ämbete gjordes till
föremål för en minst sagt illvillig
alarmartikel i en av våra kultur
tidningar, detta ehuru det var upp
fyllt av kärlek till vårt land och
fullkomligt saknade polemisk an
stryroning. Av detta böra vi lära
oss att inse, hur hätska och fana
tiska motståndare vi hava att käm
pa mot, och framför allt undvika
att genom olämpliga yttranden
sätta farliga vapen i händerna på
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dem. Skönmålningar, hur välme
nande de än må vara, samt över
drivna eller felaktiga uttalanden är
Kyrkan illa betjänt av.
Det har i en del tidningar pro
ducerats många billiga agitations
fraser med anledning av Kardinal
van Rossums något överdrivna
uppfattning om den jordmån, ,som
Kyrkan har i våra dagars Sverige.
Men är det väl något att undra
över, om Hans Eminens' syn på
förhållandena här i landet möjli
gen blev något ensidig, då han på
ett flertal platser samtalade med
"katolicerande"
protestantiska
präster, som icke för honom dolde
sin höga värdesättning av den ka
tolska Kyrkan ? Det är i alla hän
delser förklarligt, om en med sven
ska förhållanden obekamt man av
sådana sympatibevis skulle få den
Uppfattningen att en del av den
svenska kyrkan är på v�g att ka
toliceras.
Härmed äro vi inne på en annan
faktor, som säkerligen· mycket bi
dragit till uppkomsten av åtskilli
g·a överdrivna uttalanden här och
var, nämligen överskattningen av
den s. k. ritualismen inom stats
kyrkan. Om en präst i densamma
börjar leka k�tolik g·enom ·att tända
ett par stearimljus på sitt altare
eller genom att utsätta sig för den
oerhörda risken att uppsätta ett
krucifix i sin kyrka, så är han i
många svenska katolikers ög-on re
dan "på glid" över till oss. Men
vad har väl dylika perifera ting
med katolicism att göra ? För Kyr
krun äJr ritualismen snarast ett hin
der, då den leder till en i vida kret-

sar spridd ytlig upppfattning om
Kyrkans väsen, som identifieras
med mystisk dumhet, esteticism
och s. k. stämning. Hur ofta bi.
draga dessa ritualister till klarläg
gande av Kyrkans positiva ställ-
ning gentemot tidens och det dag
liga livets problem ?
Som motvikt mot all oberättigad
optimism är det vår plikt att utan
självbedrägeri erkänna existensen
av alla hinder, som den katolska
Kyrkan har att övervinna i Sve
rige.
Det är först och främst trög
hetslagen, som spelar en viktig
roll, vidare dissenterlagstiftnin
gen, som praktiskt taget är riktad
endast mot den katolska Kyrkans
verksamhet, den religiösa indiffe
rentismen hos de bildade klasser
na samt förutfattade meningar om
katolicismen som en religion, oför
enlig med svenskt väsen ; slutligen
naiva föreställningar om Kyrkans
politiska makt, som kommer vissa
professionella presshetsare att vä
dr-a "Roms signatur" i de obetyd
ligaste politiska tilldragelser, som
kunna tä111kas innebära en fördel
för Kyrkan.
Dessa många och stora svårig
heter - av vilka ei1dast några an
givits här ovan - höra vi ihåg
komma, men icke å andra sidan
hemfalla åt pessimismen. Lika ·be
rättigad som klarläggamdet av det
nuvarande lägets problem är, lika
berättigad är vår förvissning att
dessa problem skola få en för Kyr
kans framgång erforderlig lösning.
Efter både dessa ,synpunkter böra
vi inrätta våra hamdlingar.

G. H. L.

107

DEN FÖRSTA KATOLS KA BISKO P EN I ETT
LUTH E RS KT SVE R I G E.*)
Av
MARIKA s·TJERNSTEDT.
att konung Gustaf Il Adolf själv
Efter reformationens gradvisa
var närvarande vid första förhö
genomförande krönte konung och
ret med de ifrågavarande missmyndigheter verket genom stadgan
dådarne.
av 17 febr. 1617,
En och annan
avsedd att rikta
hemlig svensk
den slutliga nå
katolik torde väl
destöten åt möj
funnits i vårt
ligen befintliga
land, ibåde d å
rester av katoli
00h senare, men
cismen i landet.
i stort s:�tt kun
Där stipulern
de man, t,ack va
.des, att den som
re den obarm
i· landet inkom
härtiga
regi
,och predikade
men, hädanef"papism" skulle
ter '
betrakta
straffas ej min
såsom
landet
dre än i likhet
fritt från pa
med anstiftare
pism. I Stock
av uppl'Or. Fä
holm ägde vis
der skulle strafserligen defran
fas, som -sände
ska, österriki
sina söner till
ska och spanslm
jesuiternas lälegationerna,
roanstalter.
vilka ju voro ka
Konvertit för
tolska, rätt att
klarades helten
hålla egna ka
kelt biltog och
i avseende på Po1·talen till Stockholms gwmlci Stculshus pell och kapla
arv lika med vicl Söde?"malms tm·g, cliirr det förstci ner, men ytterst
död man. Och offentligci kcitolska kapellet i nya1·e ticl vcir diskret. Så fin
inrymt.
ner man från
att stadgan ej
1 699 ett brev
var tomma 011d
från konungen av Frankrike till
bevisades redan 1624, då tvenne
ambassadören i Stockholm, där
svenska undersåtar, den ene ingen
denne förmanas att "hålla ka
mindre än borgmästaren i Tälje
pellet fint och där låta i sta
Zacharias Anthelius, fingo sätta
den bosatte katoliker finna själa
livet till för det svåra brottet vård, men noga aktande sig för att
att ha övergått till katolicismen
komma i kollision med landets
och vågat stanna i landet, hemligen
förordningar". De katoliker i sta
bekännande denna lära. Processen,
den, vilka kunde komma i fråga
som ej avlopp utan tortyr, väckte
för d.enna själavård voro samtliga
stor uppmärksamhet, och det anses
utlänningar, mestadels soldater,
* ) Se Gustave III et la rmitree clu
arbetare, införskrivna till vissa in
catholicisme en Suecle pa1· P. Fiel et A .
dustrier, vidare en del koinedianSerriere. Paris, Plon-Nourrint, 1913.
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ter och musikanter, barberare o.
s. v., vilka vanligen rekryterades
utom landet.
Officiellt skulle den katolska kul
ten icke dit återkomma förrän un
der Gustaf III.
Tidigare · delen av Gustafs re
gering ,präglades av frisinne. Det
var tydligt att konungen ville
framstå som vidsynt och tolerant.
Upplysning var ju också tidens lö
sen. År 1776 gjorde hertigen av
Östergötland en resa till Rom, mot
togs av Påven och umgicks livligt
hos den lärde och spirituelle fran
ske kardinalen de Bernis. Även ko
n ungen korresponderade sedan
vänskapligt med kardinalen, och
vare sig denna brevväxling påver
kat honom eller ej, när Sverige d.
24 juni 1781 erhöll en frisinnad
konstitution, tillförsäkrades kato
likerna i och med denna frihet att
hädanefter i landet oantastat ut
öva 1sin så länge bannlysta religion.
Pr,opagandan i Rom - vilken in
stitution man närmast kaii likna
vid ett utrikesdepartement - fick
nu uppgiften att finna en lämplig
representant att skicka till Sveri
ge, utan tvivel ett rätt ömtåligt
val. Och efter någon tid utsågs
a:bbe Nicol,a,s Oster, en lothringare,
. bördig från trakten av Metz, teo
logie doktor, 43 år gammal, talan
de firanska och tyska, samt ansedd
att vara en i allo klok •och dugande
man.
Redan sommaren 1782 hade en
andlig, fader Effert, gjort en för
sta rekognosceringsfärd genom
södra Sverige. Han hade där letat
upp och funnit ett par hundratal
katolska utlänningar, sålunda i
Kalmar 24 soldater, i Malmö 20,
i Göteborg· 10 soldater, 4 köpmans
familjer, franska konsuln och tea
terns direktör med familj. överallt
mottogs han som en gudasänd ;
många voro de, vilka ej sett eller
talat med en präst på åratal. Men
vilka svårigheter ! De flesta av
trosfrände:ma kunde varken läsa
eller skriva, avstånden i landet vo
ro ju enorma, kommunikationerna

ytterst dåliga. Det var sannerligeit
till ett besvärligt arbetsfält dok
tor Oster, likväl full av gott mod,
lamdsteg, när han anlände till
Stockholm . d. 26 juli 1783.
Hurudan skulle nu hans ställ
ning där bli ?
Det är uppenbart att han från
· första stund fattade hela vikten av
det officiella i ankomsten ·av en
Roms representant till det l uther
ska Sverige. Hans första åtgärd
blev att söka få uppvakta konun
gen och dennes h.us, hovet och
myndigheterna. Oster ägde bi
skops rang och fullmakt och var
angefägen att göra sig gällande,
1så långt ske kunde. Redan den
12 augusti mottog1s han i kung
lig audiens och ,synnerligen nå
digt. Han får äy;en träffa drott. ningen, prinsarna, allt högt och
förnämt i staden. Alla äro ar
tiga. I brev till Propagandan skil
drar han utförligt sina intryck,
lycklig åt den vänlighet ha:n tydli
gen möter, men även uppmärksam
,på "hatfulla blickar" han stundom
tycker sig märka. Hans beslut är
emellertid fast, att g1enom älsk
värdhet, tålamod och förnuftig
framfärd söka vinna fienderna,
v:arhälst dessa visa sig.
Det blev också snart tydligt att
hams uppgift var långtifrån lätt. 1
Stockholm funnos bosatta 1.719 ka
toliker, alla utlänningar, de flesta
· fattiga, sedligt lågtsfäende, reli
giöst liknöjda. Det var ingen ly
sande församling Roms represen
tant hade bakom sig, när han, for
mellt välkomnad, rörde ,sig bland
de stol)e - och de visste det. Be
tydande bekymme r skulle därtill
genast yppa sig i hans förhålland·e
till legationernas kaplaner, vilka
ej på minsta vis synas ha fattat
innebörden av hans ankomst, utan
endast funno denna fullkomligt
överflödig, samt öppet vägrade att
underkasta sig Osters auktoritet
eller hjälpa honom att, sim plikt
likmätigt, organisera den första
svenska församlingen. Det blev
därför snart klart för Dr Oster.
1

1
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att han måste få ännu en präst till
Stockholm och, ·ej minst, utverka
ett kungligt dekret genom vilket
hans ställning såsom ackrediteråt
sändebud ovedersägligt fastslogs.
Vi finna honom också omedel
bart i stark verksamhet och på
många :fronter. Han hade att ensam, utan tillräckliga penning
medel och ,utan någon hjälp - få
en hel församling på fötter, få till
stånd katolsk kult i en någorlunda
värdig form och lokal, själv lära
upp korgossar, skaffa musik, böc
ker, allt matedellt som felades. I
hela staden funnos blott några få
gamla tyska katolska katekeser,
nästan obegripliga. Bairnen måste
undervisas, många voro födda i
Sverige och talade icke föräldrar, nas ursprungliga språk, tyska,
fra,nska, itaUenska o. s. v. Och un
der tiden måste Oster, genom trä
g1en fortsatt uppvaktning av hov
och myndigheter få fra,m det kung
liga dekret, vilket skulle göra hans
förhållande till legationerna möj
ligt och hans auktoritet ·Obestrid
lig.
Nu visade sig vad artigheterna
voro värda. Visserligen inbjöds
han att övervara invigning·en av
ett nytt luthe,rskt tempel ,och ko
nung,en lät förhöra sig om ihans in•
tryck, samt behagade visa tillfreds
ställelS'e, då han erfor att dessa
varit de bästa. Men dekretet lät
vänta ,på sig - det kom visserli
gen d,en 15 sept. 1783, men Oster
hade bråttom. :f. ) Oroande rykten·
hade kommit i omlopp och vände
snart vinden mot katolicismens l'e
presentant: Gustaf III beredde sig
att i sin tur göm en resa till Rom
och det påstods i staden att det
skulle sluta som en gång med
Christina, så att han aldrig kom
igen. Kanske ångrade man redan
att man strax varit alltför gästfri
mot den farliga papismen ! Den
sal i stadshuset, som lovats katoli*) Dokum�ntet utskrevs på svenska
och på franska. Kopia, ditsänd av
Oster, finnes i Propagandans arkiv i
Rom.

kerna grati,s för deras kult, visa
de · det sig nödvändigt att betala
rätt god hyra för. Underhandlin
gar om tomt för kyrkobygge för
des visserligen, men olika föreslag
na tomter voro opraktiska och allt
för dyvbara att bebygga - ehun1
åtminstone en av dem livligt till
talade Osters sinne för det deko
rativa: belägen högt up,pe på
Brunkebergsåsen, därifrån tem
plet dominerande skulle blivit syn
ligt ända från den nybyggda ståt
liga N orrbro ( ung efär på platsen
för n. v. Gillet).
När Oster visade sig vilja följa
sin kyrkas förordningar i den svå
ra frågan om blandade äktenskap,
bröt mis1snöjet allt mera öppet ut.
Det hjälpte ej att ihan Påskdagen_
1784 äntligen kunde få läsa en hög
tidlig mässa i den pI1ovisoriska
stadshuslokalen, assisterad av två
av leg.a.tionskaplanerna, (för tillfäl
let tillmötesgående) och sex av ho
nom instruerade korgossar, en mäs
,sa, ,som b
! evistades av en hel del av
det nyfikna förnäma Stockholm
med hertig Carl i spetsen - kort
därpå slog skandalBn ut i full låga.
En tyska, fru Merkel, övergick
till katolicismen i maj s. år. Hen-·
nes man hade en gång gjort det
samma, men ,sedan återgått till
lutheranismen igen. På dödsbäd
den hade han dock ansatts av de
förfärligaste samvetskval, och på
verkad därav hade nu änkan efter
hans död närmat sig den romerska
kyrkan. Det bl,ev, som sagt, full
skandal. Fru Merkel togs i förhör
och allehanda påtryckning försök
tes för att få hennes medgivande
att Oster övertalat henne. Men hon
stod på sig, nej, hon hade handlat
av fri vilja och själv i sin vånda
uppsökt doktorn. Daler 900 i böter
och landsförvisning hägrade för
henne, medan Dr Oster måste sätta
sig i full verksamhet för att på
minna om den så nyss lovade reli
gionsfriheten. Den 16 aug. kalla
des han själv inför ståthållaren
och erhöll i närvaro av biskop >
assessorer m. fl. en skrapa i frä1
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: naste ton. Det var en förödmju
kelse han icke kunde, icke borde
tåla. Mitt i dessa besvärligheter
kom konungen hem, men trots stor
artat mottagande i Rom, visade
han sig nu mulen. På hemlandets
politiska himmel sammandrogo sig
molnen. Reaktion mot tidigare vi
sat frisinne började redan teckna
slig. Kungen hade minsann annat
att tänka på än den katolske pre
latens bekymmer ! Och än mer
ådrog sig denne misshag, då han,
blind för all opportunism, krävde
att få begrava en kunglig kammar
herre, som drunknat i Mälaren och
om vilken det framkom att han va
rit av romersk trosbekännelse.
Det var sannerligen inga lätta
dagar för den stackars Dr Oster.
Ensam, utan vänner, omgiven av
allt mer oförtäckt visad illvilja,
med endast en okunnig och liknöjd,
fattåg, liten församling ibakom si,g,
utan tillräckliga penningmedel att
röra sig fritt, hade han att likväl
fullfölja sfoa mål och oförtrutet
söka vinna respekt för dem. Han
måste hålla uppe yttre prestige
liksom inre mod och energi, aldrig
visa missnöj.e, missmod eller otå
lighet. Under tiden gingo rykten
att varje lutheran, som bevistade
hans gudstjänster, skulle komma
att ålägga,s höga böter.
Det värsta kom honom dock till
del från hans egna : från Rom.
Det förnfaller som om bråket
kring fru Merkels konversion öpp
nat Propagandans ögon. Sverige
var givetvis ett i Rom synnerligei1
okänt område, och Dr Osters allra
första optimistiska brev hade kun11at inge tanken att katol,icismen
verkligen där på allvar skulle kun
na vara välkommen. Nu uppstod
istället där den ena svårigheten,
visade sig den ena desillusionen ef
ter den andra. Oster begärde pen
gar, hjälppräst - och åter pen
ger. Allt fattades, men Rom ansåg
sig snart ha gjort tiUräckligt och
började förehålla sin representant
hans slöseri.

Han var för dyrbar ; han var för
mondän, fick han veta.
Han framhåller till svar hur dy
ra resorna här äro, hur han stän
digt måste taga vagn för att nå
kungen eller de som åtföljde den
ne, till Drottningholm o. s. v. Så
tarvligt som i Stockholm, försäk
rar han, har han aldrig levat. Han
bor i två små rum, äter synnerli
gen enkelt. Vad hans mondäna för
bindelser beträffar, har han i hela
sitt liv umgåtts med kultiverat och
fint folk och det är för honom en
dast naturligt att så göra. Han
påpekar också att man i Stockholm
förstått detta, då han, katonken,
mottagits i kretsrur, där en luthersk
pastor aldrig skulle få sätta sin
fot !
Man råder honom emellertid in
te blott att vara sparsam, utan
också ödmjuk. Tåla allt. Men han
svarar, att hur god hans vilja än
där må vara, måste han för sin
kyrkas skull, om också inte för sin
egen, se till att vinna aktning. Man ber honom nöja sig att vrura
blott en missionär, en själavårdare.
Men han för,står bättre än någon,
att skall Rom överhuvud taget ha
en rep1,esentant i det så länge,,, av
skilda landet, måste denne vara en
organisatör, kunna skan
, a en för
samling, hålla ihop de spridda sjä
larna.
FörtvJvlad öve1r bristen på för
stå:ende, skriver han i ett av sina
brev patetiskt :
"Jag lyfter mina tårdränkta
blfokar mot höjden, sökande vari..
från hjälpen må komma. Fienden
vakar runt om, redo att uppsluka
vad han kan nå. Men täckt av
trons sköld, vill jag hålla ut."
Äntligen i september 1784 korn
d·en begär,da hjälpprästen, fader
d'Ossery, och Oster kunde bege sig
ut på en resa ,i landsorten. Liksom
fader Effert, tidigare, blev också
han överallt varmt välkomnad,
men svå1,igheterna voro alltjämt
de samma : böcker fattades, för
samlingar måste bildas, präster
och lärare behövdes skriande. Rom
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J)redikar sparsamhet - och Oster
fo1tfar, att sk1"iva efter de oumbär
liga pengarna !
En liten seger vann han, då han
ge1iomdrev att en viss stiftelse i
Linz, grundad på Christinas tid
för att ge unga svenska katoliker
möjlighet till religiös uppfostran
utom landet, men vilken sedan dess
nästan fallit i glömska, nu togs
upp som en nationell angelägenhet
,och ställdes på fötter igen, tiil
tjänst åt svenska stipendiater. Det
visade sig att Dr Osters förnäma
relationer i Stockholm, om också
kostsamma, dock varit bra att ha !
Efter fem års arbete begärde
han äntligen 1788 sex månade,:s
fe1'1ier. För att vila ? Ingalunda.
Hans plan var nu att i Frankrike,
där han ägde utmärkta förbindel
ser, söka få de pengar Propagan
·dan vägrade honom, samt inte min
-dil'e än två nya präster med sig
tillbaka. Han vil1le få till stånd
fem reguljära församlingar, därav
en i Finland. Oförtrutet satte han
sig till verket att författa en histo
rik över katoliciismen i Sverige,
från Ansgars dagar till nuvarande
tid, i hopp att därigenom väcka in
tresse och lust att stödja. Men det
var bestämt att hans energi skulle
komma på skam, trots allt. Det
som nu fällde honom, ett dunder
slag utan like mitt i hans pånytt
födda förhoppningar, var ingen
ting mindre än - Franska Revo
lut,ionen, som sopade bort 1alla de
inflytanden han just byggt på och
Täknat med.
Det skulle föra mig för långt att
i denna knapphändiga skiss följa
hans vidare öden, kastad hit och
dit som han blev av revolutionens
vågor. Till Sverige kom han emel
lertid aldrig mer. Det förefaller
som om man i Rom fortsatt att
missförstå honom och, mer än
orättvist, trott honom om att ha
tröttnat på arbetet i Sverige. Hans
. ställföreträdare där, d'Ossery, sy-

nes icke heller ha lämnat honom
ett fullt lojalt stöd. Det har också
sagts, att han genom sitt, som han i
ett lutherskt land ansåg nödvändi
ga, ganska frisinnade sätt att se på
frågan ·Om de blandade äktenska
pen, ådrog sig Roms missbelåten
het. Hur som helst, ett är visst :
det kärleksverk han med stor entu
siasm 'begav sig till uppe i höga
Norden, och vilket han aldrig upp
hörde att ägna tankar och intres1s e,
det skulle för h01i.om själv aldrig
komma att bära frukter.
Det ligger något gripande och
patetiskt i denne prästs öde. En
sam, förstådd '.av få eller inga,
troligen själv mer kla;rsynt än om
givningen, böjd att nästarn bams·
ligt glädjas åt minsta framgånf(
- därom vittna breven till Rom
- skulle lran aldrig få ringaste erkänsla för sina bemödanden. Han
hör ju icke till de stora helgonen
eller de hårt prövade trosvittnena,
men vem kan mäta graden av de
lidanden han mötte, den sorg och
förödmjukelse han känt, ensamp.e
tens och exilens melankoli, bitter
heten i kampen mot alltid avvoga
makter i en sak' han dock kände
som den förnämsta och rättfärdi
gaste. Han beklagade sig ej för
egen del. Men vi ha skäl att för
stå, att den ur mång1a synpunkter
helt visst briljante, fint bildade
lothringske abben, vilken kunde
· tyckts äig a alla yttre förutsättnin
gar att lyckas i denna .värld, ge
nom förhållandenas makt istället
blev en av de tysta, tyst hjältemo
diga martyrerna för ,sin levande
tro.
Han dog 1816 - troligen utan
att hans d.öd ens kom till onmäm
nanrle i Sverige, där den första
nya katolskfl, kyrkan restes först
på 1830-talet, slutligen realiseran
de åtminstone en av hans älsk
lingsdrömmar, om också långtifrån
så som han sett den .
1
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TANKAR OCH INTRYCK
EFTER FRAMFÖRANDET AV HUGH BENSONS PASSIONS
SPEL "NATTVARDSSALEN"
Medlemmar av katolska för,sam
lingen i Stockholm hade under pas
sionstiden i likhet med föregående
år sammanslutit sig i akt och me
ning att framföra den engelske
prästmannen, konvertiten Hugh
Bensons passionsspel "Nattvards
salen" som i år sålunda fick upp
leva en serie av fyra framföran
den i vår stad.
Det skall ej blott ,ett geni till, så
dant som Hugh Bensons för att
kunna veckla upp det heliga hän
delseförloppet av vå,r Frälsares. li
dandes histouia) inom en så koncen
trerad ram som det här är fråga
om utan att frestas spränga for
men. Om man bortser från den
skapande livskraft varav författa
rens fantasi är mäktig, så utgör
åt:rpinstone övermåttet på vördan
de innerlighet och hel�g lidelse för
Mästaren en påfrestning utåt för
vilwen han i varje vändning man
lig'e11 värjer sig, på samma gång
dessa egenskaper äro de mest mar
kanta i hans personlighet och de
aldrig missvisande kännetecknen
på äktheten av hans sprudlande
originalitet. Vad som fordras är
framför allt iba1,nasinnets överna- ·
turli,ga ledning i ljuset av Guds
hemlighet. Dessa båda egenskaper
äro hos Benson som sammansvet
sade i en degel till en glödande
kärna från vilken den kraft ut
strålar, som ger honom maikt att
gripa om det i sin storhet nästan
ovidrörbara ämnet.
Med inspirerad skärpa finner
han g�errast upptakten till det he
liga dramat i Frälsarens underba
ra ord ur Sankt Johannes evange
lium om vinträdet och grenarna.
De orden förklara som inga andra
det testamente om frid som Mästa
ren nyss givit sirna oroliga lärjun
gar vid den sista måltiden. De

,genljuda som den dova klangen av
ett hjärtas slag g'.enom hela första
�;kten, de komma och gå, återvän
da på nytt ,och förklinga för att se
dan i samma akts ,slutscen, när
Iskariot fullbordat sitt verk och
den romerska vakten under skrän
och spjutens rassel för Frälsa1'en.
till Pilatus, bli den bärande verk
ltighet, kring vilken det heliga dra
mat brottrus, blir till, utveckl,as och_
fullkomnas. Med de orden plante
ras människosjälen in i d•en jord
mån, i vilken ensam allt andligt
liv har sin grodd nämligen lidan
dets jordmån, som är J-esus Kri
stus, för att slå rot i honom, växa
i honom, bära frukt i honom. De
orden äro de heliga firön, ur vilka
kyrkan - man kunde säga - har
sin tmblivelse 1och spirar till ett he-
ligt träd, som med .häg,nande och
välsignande kraft breder ut sina
grenar över hela jorden.
I andra akten ställer författa1'en
i den heli,ga Jungfiruns gestalt
Guds all ondska över8trömmande
nåd mot den i Iskariot fu11komna
de synden. ,När Judas med av
grundens eld i sin själ kyssande
dödens snara om sin hals störtar
in i nattvardssalen, där han blott
för en stund sedan suttit till bords
med lärjungarna och Mästa1ren,
sträcker Herrens moder händerna
mot 'honom för att han skall skåda
djupet av Guds nåd. Men hans själ
har så 8tirrat sig· fast i . sitt eget
- brottets jag, att han ej förmår
lyfta blicken och möta hennes. Han
störtar ut i natten, medan Männi
skosonen dignaJr under sitt kors på
väg ut Ull calvariet och de romer
ska knektarnas slag vina över ho
nom. Ondskan och synden full
komnas i Judas · Iskar.iot nien kä'l'
leken och nåclen i Jesus Kristu.B.
Här rämnar hjärtats dörrar, här
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sjunker människosjälen samman
under sin skuld, här kastar sig den
motstridige ned, här ropar jag:
Min Herre och 111,�n Gud. I detta
ögonblick öve:rihettar handlingen
till religiös upplevelse av sådan
art, att intet förmår upplösa den
under dramats fortsättning. Man .
känner sig· sönderpressad, när för
hänget glider samman för denna
scen utan 'att ens det grella ljuset
i åskådadokalen förmår upplösa
eller mildra den sinnesspänning,
vari man befinner sig.
Den religiösa tråden leder i tred
je akten fram till ett symbolum av
Kyrka:ns ,sakramentala skattkam
mare. Den heliga Jungfrun som
hittills blott varit närvarande ge
nom stilla tolkande åtbörder lik ,en
fördold melodi av himmelsk ljuv
het i de stora smärtornas heliga
harmoni, blir nu den nådens strå
lande sol som från calvariet leder
återlösningens levande . kraftflod
ut bland de tolv genom de sakra
mentala symbolerna och beseglar
lärjungarnas heHga ämlbeten, var
igenom Kyrkan får sin största en
het. Scenen med Petrus, klippan,
är här fylld av flammande överty
gelse som bottnar i den honom av
Frälsaren givna ,auktoriteten, vil
ken den heliga Modern nu beseglar.
De1; är som om påskens klarhet re
dan !bröt in i nattvardssalen och
Frälsaren ,stode för dörven till sin
Ky11ka för att i vilket •ögonblick
som helst träda in o�h hälsa med
sin frid den nu åter församlade
lärjungeskaran.
Det ,råder intet tvivel om den
stora betydelse framförandet av
"Nattvardssalen" haft här i vår
andligt slentrianmässiga stad, där
de båda katolska kyrkorna för mig
med många, många andra äro de
stina, helgade rum, dit vi gå för

att förunnas böja knä och där vi
ej bli uttittade, näJr vi ha behov av
att göra vår gudstjänst ! Sådana
krav förmår icke Luthers kyrka
tillgodose ; den har åtminstone läm
nat mig helt åt mitt öde. Men för
mig detta öde åter till fäder
nas kyrka, Moderkyrkan, då skall
jag med varmt välsignande !hjärta
vandra den heliga vägen, som öpp-·
nats för mig.
Den kanske för teaterögon pri
mitiva sceniska ramen blev oav
siktligt just på den grund en av
omständi,gheterna, som starkast bi-
drog till styckets framgång. Den
religiösa hänförelse, som hos fram
sfällarna på alla händer hade över
tygande liv, vann därigenom den
drirekta brännande kontakten med·
auditoriet, som till trängsel fyllde
lokalen varje afton. En annan liv
ligt bidragande omständighet var·
den rytmiskt lediga, sfällvis melo
diskt sköna övernättningen.
Det var ej religiös stämning men
religiös . verklighet man här upp
levde, och vi ännu utanför stående·
tacka av . varmaste hjärta de kära,
kära katolikema därför ; vi tacka
dem för det husly våra själar haft
hos dem dessa underbara passions-
aftnar, då de ropat in oss från
våra tunga, mörka vardagsvägar
till korsets brinnande härd. Det är
ej de sordinlena körerna som be
ledsagande omstrålade det heliga
dramats olika episoder, d e där än
nu återljuda i mina öron, utan det
är det stiHa, hemliga ekot av Fräl
sarens ord om vinträdet och gre-
narna och jag svarar : Min He1·re
och min Gud.
Crux amplector !
Crux wndex mea !
0 crux ! Ave spes unica !
A u g u s t i n K o c k..
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rån Credos torn
I Rom har det påvligå tryckeri
·et nyligen fullbordat den påvliga
årsboken för 1924. Den innehåller
bland annat en fullständig förteck
ning över den katolska hierarkien
i hela världen. Därav kan man se,
att den katolska Kyrkan under
Pius XI :s regering erhållit följan
de tillväxt : 2 ärkebiskopsdömen,
17 biskopsdömen, en apostolisk de
legation, 26 apostoliska vikariat
och 23 apostoliska prefekturer.
En kommitte har inrättats för
att förbereda firandet a\: iubel&ret
1925. Till dess hederspresident har
utnämnts kardinail Pompiii. Även
staden Roms civila myndigheter
fötbereda sig, till skillnad mot vad
hittills varit fallet seda,n 1870, att
1tnderstödja organisationsarbetena
för det heliga året. Kvarter skola
.anskaffas för de många pilgrimer
na, gatutrafiken skall omläggas
och framförallt en bättre spårJ.'
vägsförbindelse anordnas mellan
huvudJbarngården och S :t Peters
platsen.
I november kommer under myc
lcet högtidliga former Laterankyr-

kans, Roms domkyrkas 1600-års
j ubileum att färas.
Ett rykte har gått, att det vati
kanska kyrkomötet då åter skall
öppnas. Från väl underrättat håll
förljudes dock, att öppnandet av
detta koncilium kommer att upp
skjutas till 1926 eller ännu senare,
då år 1925 fullständigt lwmmer att
bli upptaget av festerna för j ubel
året och missiionsutställningen.
Vem får regelbundet elen största
vosten av alla människor på jor
den ? Riktigt en fråga för tidskrif
ternas kuriositetssi'da. Enligt "La
Croix" är det ingen mindre än
Hans Helighet Påv;en, som slår alla
andra adressaters rekord med
glans. Den helige Fadern motta
ger nämligen varje dag i genom
snitt ej mindre än 27,000 brev och
tidningar. Först långt efte1� honom
kommer Förenta Staternas presi
dent som varje dag lyckliggöres
med omkring 6,000 brev och kung
Georg av England som måste nöja
sig med endast omkring 5,000. Är
ej även denna poststatistiska ut-
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redning ett oroande tidens tecken,
som icke får underskattas ?
I Italien kommer i slutet av sep
tember en "social vecka " att hållas
i Turin. Styrelsekommitten har re
dan hållit ett förberedande möte i
Florens. Där behandlades särskilt
den viktiga frågan, hur pressen på
bästa sätt skulle kunna sp1ida de
katolska sanninga,rna. Det beslöts,
att en särsk:uld kurs för journali
ster skulle upprättas vid det ka
tolska universitetet i Mila,no.
I alla italienska stift firas årli
gen en "universitetssöndag". Den
kommer i år att infalla på den 4
maj. De kyrMiga myndigheterna
ha förordnat, att prästerna då sko
la för det katolska folket framhål
la de katolska universitetens bety
delse och mana till offer för dem.
Förra året uppgick kollekten för
detta ändamål till en million lire.
Särskilt har det katolska folkför
bundet "Attione cattolica" visat
sig ivrigt för denna insamling. För
att giva sina stiftsbor ett vackert
exempel på offerv.illighet har ärke
biskopen av Messina nyligen sänt
det katolska universitetet i Milano
en personlig gåva · av 100,000 lire.
För att uppbringa denna summa
har han sålt ett dyrbart kors av
guld.
Den italienska regeringen har
utfärdat nya bestämmelser om de
katolska teologie studerandenas
och prästernas militärtjänstgö:rfog·.
Som motiv för denna förändring
har den uppgivit de stora skador,
som den nuvarande ordningen för
orsakar både staten och Kyrkan.
Därför har regeringen förordnat,
att studenter vid de teologiska fa
kulteterna kunna "befrias från mi
litäirtjämsten, till dess de slutat sina
studier, dock ej längre än till det
26-e levnadsåret, att präster, som
arbeta i själavården, provisoriskt
kunna befria,s från krigstjänst, att
präster vid en mobilisering skola
tjänstgöra som tnri.litärrpräster eller
som hjälppersonal vid sanitets
trupperna. Den katolska pressen

hälsar med glädje denna nyordning·
och betecknar den som ett steg av
den fascistiska regeringen att li
kvidera den katolskfäentliga ita.1ienska J ekma,nnalagstiftningen.
Efter fristaten Fiumes lagar var·
äktenskaplig skilsmässa möjlig,
under det att de italienska laga,r
na ej ,kände densamma. För att ut
nyttja denna '.'fördel" ha många .
italienare, som önskat skilsmässa,
provisoriskt sökt medborgarskap
i Fiume. Då denna stad nu sfallt-s
under Italiens suveränitet, har det
blivit ett hastigt slut på dessa miss
förhållanden. Den italienska rege1ingen har nyss förbjudit medde
lande av medborgarrätt i Fliume·
eller tillstånd attl uppehålla sig där
i ända,mål att vinna äktenskaplig'"
skilsmässa.
I Frankrike åtnjuta statens lek
mannaskolor på många stäl,len ett
synnerligen linga förtroende från
befolkningens sida. Så visar t. ex.
en statistik öv:er lärjungeamtalet i
statsskolorna i departementet Loi
re, att där finnas 100 skolor med
mindre än 6 lärjungar. Många .
klasser räkna inga lärjungar alls.
Likväl upprätthåller staten dessa
skolor och avlönar lärarpersonal
med i genomsnitt 7,000-8,000
francs om året.
Vid sin sista årskonferens ha de.·
franska bi,skoparna bestämt, att
rektorskonfe1,ensen för Farnk1�ikes
katolska universitet skall behandla
frågan ·om upprättandet av yrkes
skolor för katolska journalister.
I den sista årsberättelsen från
"L'institut catholique de Paris" be
teclmar Mgr Baudrillart, rektor ·
v:id detta universitet, såsom upp
gift för sådan skolor att giva de
blivande journalisterna grundliga
insikter i sociala, politioska, reli- ·
gösa och internationella frågor.
Dessutom borde de stora problem,
som nu ,UJPpröra världen, behand- ·
las. Mycken vikt måste också läg
gas vid den praktiska utbildningen
i journalistik.
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I Spanien märkes ett uppvaknal van Rossum. Onsdagen den 23
juli : Kongressens högtidliga öpp
11ande av det katolska livet på alla
områden. Detta visa de tairika ka
nande. Torsdagen den 24 juli och
tolska företagen under slutet av
fredagen den 25 juli : Högtidsguds
och början av detta år : kongressen
tjänster i den hel. Willibrnrds kyr-·
för katolsk uppfostran, för den ka
ka och på Rådhuset. Lördagen den
26 juli generalkommunion på Sta
tolska pressen, organiseringen av
katolska ynglingaförenringar, av
dion. Söndagen den 27 juli : Pon
tifikalmässa på Stadion, celebrerad
katolska studentföreningar, av ka
av kardinallegaten, och därefter
tolska bondeförbund m. m. Sä�·
stor procession på Stadion.
skilda förtjänster om detta katol
ska uppryckningsarbete ha inlagts
Engl,and
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emot äro de ka
sion för att med bolsjevikernas fånge, den åttioårige
tolska prästkan
hänsyn till män martyren, som nu efter sin långa fån
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riella läge.
Det engelska Pacific Steam Na
I Toledo skall i början av juni
vigation Company har beslutat att
en katolsk pressdag äga rum. Den
utrusta alla sina stora oceanångare
.sammankallas av kardinal Reig
med altaren för den katolska guds
och kommer framför allt ·att disku
j änsten.
tera den katolslm pressens prak
I överhuset diskuteras nu ett lag
tiska problem.
förslag om lättnader vid skilsmäs
sa. Men icke blott katolikerna utan
I Amsterdam i Holland kommer
även framstående protestanter, så
,den internationella eukaristiska
som d en a,n glikanske biskopen av
kongressen att hållas från den 22
till den 27 juli i sommar. Den skall
Norwich och ärkebiskopen av Can
1wesideras av lmrdinal von Rossum
terbury bekämpa detta förslag.
såsom på:vlig legat. P1rogrammet
I ett tal har biskopen av Ply
har nu slutgiltigt fastsfällts : Tis
mouth bl. a. yttrat : "Försöken att
dagen den 22 juli : Högtidligt mot
•ena katoliker och icke-katoliker på
tagande av kardinaHegaten kardien basis av gemensam kristendom
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kunna vara välmenamde men äro
icke destomindre absurda. Vi kun
na icke giva vika det minsta, ty
det rör sig för oss oni prinoiper,
icke om känslor. Det är fråga om
den av Gud uppenbarade tron, och
därmed kunna v.i icke driva någon
köpenskap. Det är fråga om allt ·
Bller intet. Avgrunden mellan tro
och otro förbliver."
Vid ett prä:stmöte som medlem
marna av det protestantiska
�'schweiziska predikwntförburndet"
11y,ligen hållit gjordes flera bety
delsefulla uttalanden, som visa att
man på sistoll'e t. o. m. i dessa ut
präglat katolskfientliga kretsar
mer och mer börjat ändra siiinaler.
Sålunda betonade den tongivande
professor 1Neeser att "de vanld.ga
föreställningarna om katolicismen
ej äro riktiga", och man har enligt
samme sagesman "redan på ett
hög,st oskickligt sätt polemiserat
1not densamma". Vidare ger han
sitt oförbehållsamma erkännande
åt "systemets 'stora1tat genomför
da enhet" som den katolska lärans
intellektuella fördel. Han betonar,
att "också katolicismen har den
,osy:nlige �ristus t. o. rn. i altarets
Sakrament, ja, t. o. rn. i påven".
En annan ansedd andlig ville, · att
katolicismen skulle uppfattas som
en av kristendomens stora former
,och därför bedömas utan fördomar.
1

Amerikanerna som älska den
statistiska framställningen av aJll
slags verklighet ha nu också gjort
et inti,essant försök att få den 1no
derna avlcristningen statistiskt fo
tograferad. Lärjungarna vid de
högre skolorna i staten Missouri .
fiiilgo nyligen flera bibliska frågor
förelagda till besvarande. Resulta
tet måste betecknas som både för
skräckande och överraskande. 60
% av de tillfrågade visste varken
namnet på Kristi moder eller på

hans födelseort. För 70 % vwr
bergspredikan fullkomligt okänd
och över 50 % hade icke ens 111å
gon aning om Kristi bud om kär
leken till nästan. 65 % manifeste
rad,e sin okunnighet om tio Guds
bud och 12 % kunde icke ens Fa
der Vår. Som1iga ansågo Pilatus
vara Bibelns författare, andra
trodde att den helige Johartnes var
en flod, Judas en ,konung, Herodes
en ,apostel, 1VIartha en av böckerna
i den Heliga Skrift, Gethsemane
�n stad i Egypten o. s. v.
För en tid sedan hölls i Bochuni
i stadens rymligaste lokal ett möte,
vari över 5,000 repr,esentanter för
de katolska gruvarbetareförenin
garna i Ruhrområdet deltogo ; vil
ka till största delen ha uppstått
under de senaste månaderna. Des
sa föreningar stå alla under jesu
itfadern Jungbluths ledning. Den
na beundransvärt ivrige präst har
själv under en tid varit verksam
som gruv�betare för att på nära
håll kunna utforska orsakerna tm
arbetairnas ,svårigheter ,och bekym
mer. lYian förstår lätt, att en så
självuppoffrande apostel inom kort
tid måste vd.nna allmämt förtroen
de Qch allmän sympati. På ,s å sätt
har en ny katolsk arbetarorganisa
hlon uppkommit, av vilken man
tror sig kunna vänta mycket för
framtiden.
Från Shanghai meddelas, att
den 15 maj i år Kinas första katol
ska lmncilium där kommer att sam
manträda. Påven har till sin legat
uts,ett Mgr Constantini. Omkring
60 missionsbiskopar i Kina kom
ma att deltaga.
Episkopatet i Nya Sydwailes i
Australien har utsänt ett herda
brev, i vilket anbefalles grundam
det av ett katolskt universitet i
Sidney.
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AVE MARIA .
Ave Maria, ljuder i k'vcillens fricl,
Manar cle hjärtlin som, kallnat i li
vets strid,
Manar oss alla oni s.nabbt förrin
nande tid.
Tonerna vandra ut över land . och
hav,
Bringa oss lisa, bringa oss glömska
av
Lidamde, ofrid och sorg, som oss
livet gav.
Ave Maria, Moder helig och ren,
Skuggorna tätna och dagens strå
lande sken
Bleknar och dör, det lider 111,ot natt
alltren.
Bed för envar, som vilse i världen
går,
Fatta vid handen var själ, so1n tve
k(J;nde står,
Skyclcla oss, 'Vii1'na oss, led oss i
dina spår.

Stjärna clu klara,, del 111,örker höljer
vår fcird,
Lys våra stapplande steg genom
syndfull vär ld
Frarnåt och uppåt niot hern,1nets·
vcintancle härd.
Helga Guds Moder, ncir en gång i
dödens fcimn
Stilla 'V i sjunka, låt 1ned ditt dyfä
ncmin
r
Oss träda f i i .den eviga fridens
ha.min.
E. S t h.

ENGELSKA MARTYRER.
Av Moder Mary Salonie.
Om en tid en gång kommer då
du behöver mer än din egen styrka
föt att kunna utöva din tro, mod
att bekänna densamma, kärlek att
omhulda den, bed då till den sali
ge Thomas More, Englands ex
kansler, mannen med det skarpm;te
förståndet på sin tid, den 1ärdaste
j uristen, den redbaraste hovman
nen, den ömmaste maken och fa
dern, Kyrkans mest hängivne son ..
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Det var en tid då unge kung
ket tungt ; men ändå tackar jag
Henrik VIII sågs vandra omkring
min Herre för att jag det oaktat
med armen kring sin kang,lers hals,
ald1,ig vacklade."
skrattande åt hans kvickheter, be
Se, huru mänsk,liga martyrerna
undrarnde hans stora lärdom. Men
voro ! De kände skilsmässa och
så kom en tid då Henrik sågs un
förlust alldeles som vå. men de viss
derteckna sin ex-kanslers dödsdom,
te. att de måste utstå själva döden
emedan denne icke ville svära att
av kärlek till Gud och sin religion.
Henrik, trolös mot Gud och mänBiskop Fisher dömdes till döden
11iskor var kyrkans .överhuvud i
i sitt sjuttiosjunde år och hals
England och att hans giftermål
höggs den 21 juni 1535. "Vet du
med Anna Boleyn var lagligt.
icke att det är vår bröllopsdag?"
More inspärrades i Towern och
utropade han, under det han klädde
jämte honom den ärevördige kar
sig med största omsorg för att be
dinal Fisher, som var bestämd att
stiga schavotten. Den sa;lige Tho
dö femton dagar före honom. Ef
mas More följde efter honom den
ter några månaders ensamhet i
6 juli. Kvällen föJ1Ut skrev han
fängelset hade More glädjen att få
med ett kol sitt sista brev till sin
mottaga besök wv Margaret, hans
dotter, ·sända'llde genom henne
älsklingsdotter. Margaret fann sin
hälsningar till den övriga fami1ljen.
far .tuktad under korset ; en över
''I morgon är det S :t Thomas' af
jordisk skönhet förklarade hans
ton, och i morgon längtar jag att
anlete ; han skämtade som vanligt,
gå till Gud. Det vore en passande
men det var ,ett djup ocb ett all
och lämplig dag för mig."
var hos honom som aldrig förr.
Detta sade han emedan han kän�
Ehuru dessa dyrbara besök voro
de sin vördnad för S :t Thomas av
korta, knäböjde far och dotter till
Canterbury fördubblas då han
sanmmns och bådo litanian och de
själv skulle dö på hans :fiestdag* )
sju botpsalmerna. Sedan utgjöto
och för så gott som s amma sak. På
de hela sin själ för varandra. En
schavotten framlyste glädjen ur
gång sa·de More för alt trösta dot-·
martyrens alla ord. Efter att ha
tern då hon var sorgsen : "De, som
bett :hela psalmen Miserere kysste
satte mig hit, 1\fog, hålla före, det
han skarprättaren, som var djupt
tror jag nog, att de gjort mig en
nedslagen. Han bad honom fatta
stor förtret ; men jag försäkrar
mod och vara en man, tilläggande :
dig, min egen, goda dotter, att 0111
"Min hals är mycket kort ; se där
det ej varit för hustru och barn
för till att du räddar din ära och
skul1le jag långt härförinnan ha
ej hugger på sned." På så sätt
va!lt en smalare cell."
gick den salige Thomas More till
Efter ett mycket allvarligt sam
den Gud som han älskade och tjä
tal sade martyren milt : "Meg, ehu
nade av hela sitt sinne. Bedjen,
ru det låter som en gåta, gives det , lbam, att ni och jag må leva och
fall då man kan mista sitt huvud
dö som :bekännare av den tro för
och ändå icke lida någon skada.
vilken martyrerna Fisher och Mo
Jag ha;r i denna sak icke förgätit
re dogo !
vår Herres råd i evangeliet huru
som vi skola beräkna kostnaderna
övers. av K ä ,r i n A n t e I 1.
innan vi begynna bygga. Mången
en 110Iös natt, Margaret, medan min
hustru sov, har jag noga räknat
*) D. v. s. den hel. Thomas' av Can
och övel'Vlägt, inna:n jag slutit mina
terbury translationsfest, ty hans egent
ögon, vilka faror som månde vänta
liga fest firas ju av kyrkan den 29 de
cember. Den sal. Thomas Mores, kardi
mig ; och förvisso hrur ingen börda
nal Fishers och femtiotvå andra engelska
varit tyngre än min. När jag tänk�
martyrers åminnelse begås gemensamt
te därpå var mitt hjärta ofta mycden 4 maj.
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SJÄLINNA TRÖST.
År 1889 utgavs i Stockholm
"Själatröst, andaktsbok för sju
ka", inom ,pairentes en förträfflig
skrift, sällsynt väl lämpad för siU
ändamål. Men då under denna pe
riod av nyare tidens svenska ka
tolska kyrkohistoria frågan att så
mycket som möjligt bygga vidare
på gammalsvensk katolsk tradition
ännu ej var aktuell, får det väl an
ses som en egendomlig tiillfällighet,
att denna moderna katolska upp
byggelsebok fick samma. vackra
namn som en av de främsta upp
byggelseböckerna från vår k,atol
ska medeltid : "Själinna Tröst".
Denna av kännare högt skattade
skrift fullbordades troligen i Vad,.
stena kloster omkr. 1430 av någon
flitig hirgittinermunk. Väl är den
en översättning från ett lågsachs
iskt troligen kölniskt ori,ginail, men
detta har av öve,rsättaren bearbe
tats med stor självständighet och
skicklighet. "Att han vai· en god
·skriftställaire är visst", säger G. E.
Klemming, som år 1871-1873
kunde publicera det värdefulla ma
nuskriptet till "Själinna Tröst",
vilket efter att en lång tid ha an
setts hopplöst förlorat år 1867 a� 
träffades på Engsö silott av den m
tiske forskaren C. Eickhorn.
"Själinna Tröst" . ingår _som
utgrvna
Häft 57-60 i Samlmg,ar
av Svenska FornskriftsäUskape�.
De flesta av denna förenings pubh
kationer finnas ännu tillgäng,liga i
bokhandeln odh de olika häftena
som kunna' erhål:las separat . äro
nästan löjligt lbilliga. För Svenges
katoliker kan denna skriftserie al
drig nog varmt rekommender�s.
Också vår medeltids värld-slig� 111.t
teratur präglas mer ell�r .J�:md!e
av katolsk religiositet. V1 v1lJa har
i Credo endast meddela några ut
drag ur "SJälinna T�öst", :7.ilka av
olika anledningar å:nnu foret�lla
aktuella. Det finms fromma sJalar
som ännu envisas att betrakta den
djupt religiösa svenska s_enmedel
tiden som en period då Bi:beln var

"Herrans glömda ord" (Tegner)'
"under långa sorgeår, då fädren_
sutto fångna i mörkrets boja
svär" (Runeberg) . För dem skulle.
det vara nyttigt att fördjupa sig i
förordet tiU den t�iskt medeltida
"Själinna Tröst", som börjar så
lunda : "Själens hälsa består i he�
lig kunskap om och betraktande av
den Heliga Skrift. Ty liksom vår
lekamen vederkvfokes av naturliK
föda, så lever själen i det andliga
livet av Guds kännedoms föda. Som
skrivet står : 'Människan lever icke
allenast av bröd utan ock av Guds
ord, som utgå av Guds mun', vil
ket är den Heliga Skrift som Guds:
mun talade och den Heligie Ande
genom profeternas mun, som än
dagligen talar och giver ,nåd åt
dem som predika och framföra
Guds ord. Därför skall du, käre
son, gärna läsa och höra den Hec.
liga Skrifts kännedom, varutinnan
din själs hälsa och föda är. Så att
den v�vrder kraftig, och trives att
öva ·rull dygd. Och sök ,efterlikna
Jesus Kristus vår. Herre, som i sin
'barnd•om satt bland de j udiska Jä
-rarna i templet och hörde och spor
de om lagen och gudelig kunskap,
och vetskap."
Sedan följer en förkastelsedom
över världslig litteratur, som nä
stan andas pietistisk stränghet. "I
dylika böckers läsning än ingen
ting utom tidens försummelse och
ingen själahälsa." Som ett efter
följansvärt e�empel framhå,lles i
stället drottningen av Saba. "Den
ädla drottningen av Sa:ba vaind,rade
med stort sällskap över många
länder och kom till Jerusalem för
att höra ,och se konung Salomos
vishet, som Gud hade givit honom.
För detta prisas hon storligen.
Därför skall också du, ·käre son,
göra sammaledes. Du skaH söka
v:isdomen, ,och henne finner du i
den Heliga Skrift, som är din själs
styrka och hälsa." Längre fram
omtalas den helige Hieronymus,
den store biib elläraren, som mön. ster i "kärlek till den Heliga
Skrift".
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Sålunda begynner den rinnehålls
:rika "Själinna Tröst". Kanske vi
i följande nummer bliva i tillfälle
.att lämna Credos historiskt intres
serade läsare några ytterlrigare ak
tuella utdrag ur dess värdefulla in11ehåll.

ORD AV SANKT AUGUSTINUS.
"Låitom oss älska Gud som vår
Fader och Kyrkan som vår Mo
:der."
"Själen vänder sig till Gud föi,st

:riär den har vänt sig bort från
världen."
"Låtom oss följa Kristus, det
sanna Ljuset, och icke längre van
dra i mörkret. Men det mörker vi
måste frukta är själens, icke värl
dens. "
"En rättfärdigs lriv är icke ett
människoverk, utan Guds verk, el
ler snarare Guds jämte männi
·skans : ' Guds genom nådens ver
kan, människans genom lydnadens
samverkan."
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FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR.
KYRKORÅDSVAL.
Val av lekmannarepresentanter i kyr
koråden hava under våren ägt rum i föl
j ande våra församlingar : Gävle, Göte
borg, Malmö och Stockholm.
I Gävle blevo därvid valda snickaren
Anton Hoffmann, handlanden Wilhelm
Roeger och konstnären Alf. Sundström.
I Göteborg valdes grosshandlaren Jo
han Verheijen, kontorsbiträdet Gustav
Förnell, doktor Nicolai Josef Johannsen
och kontoristen Herbert Ferguson med
författaren Sigurd Dahllöf och verkmäs
taren Jos. Joh. Latvenis som supplean
ter.
I Malmö utföll resultatet sålunda : di
rektör H. Buerbank, direktör Aug.
Schmitz J :or, ingenjör H. Milbers och
konsul L. Wache med ingenjör E dvard
Flick och vågmästare Adolf Cederqvist
såsom suppleanter.
I Stockholm blevo som representanter
för den norra delen av församlingen in
valda bankdirektör V. Salmson, ingenjör
E. Blom och ingenjör E. Roesler med
ingenjör H. L ander som suppleant samt
som representant för den södra delen
tjänsteman T. Kellner med disponent H .
Overödder som suppleant.
Med godkännande av samtliga val och
valresultat har Hans Högvördighet Bi
skopen utnämnt ovan nämnda personer
till kyrkoråd och suppleanter i respek
tive församlingar.
KYRKO MUSIK.
På mångas begäran sjöng åter St.
Erikskyrkans kör vid Stockholms-Tidnin
gens utsändning per radio annandag
påsk. Till utförande kommo denna gång
de vackra motetterna "Veni Sancte Spi
ritus" av Aiblinger, "Tantum ergo" av
Kraputski och "Ave Maria" av Csapek
samt mässa i G-dur av Max Filke, dom
kyrkodirigent i Breslau. M�dverkande
voro samtliga i föregående nummer av
Credo omnämnda medlemmar av kören·.
Kören förtjänar ett hjärtligt tack, som
efter de många helgdagarnas så för- .
tjänstfulla utföranden ej skytt mödan
att även per radio bidraga till upprätt
hållandet av katolsk kyrkomusiks tra
ditioner och anseende i Stockholm.
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BIRGITTAFöRENINGEN
höll sitt årsmöte i Stockholm (Norra
Smedjegatan 24) tisdagen den 15 April
1924 och hade därvid glädjen se H. H.
Biskopen med sin närvaro hedra sam
manträdet. Ordföranden uttalade för-

eningens djupt kända tacksamhet fö1·
Herr Biskopens därigenom visade bevå
genhet.
Protokollet från nästföregående sam
manträde upplästes, och däri framförde
o rdföranden föreningens tack, särskilt
till civilingenjör Ernst Roesler, doktor
innan Lilly Sundström samt fröknarna
Ebba och Karin Sparre, Maria och Val
borg Foss för det intresse, de ständigt
visat föreningen.
På förslag av revisorerna beviljades
styrelsen full ansvarsfrihet. Val av sty
relseledamöter och andra funktionärer
företogs. 'Därvid omvaldes nuvarande
styrelsen, bestående av baron Gustaf
Armfelt (Kulla) , ordförande ; civilingen
j ör E rnst Roesler ( Stockholm) , vice
ordförande; doktorinnan Lilly Sund
ström, sekreterare ; pastor Ansgar Mie
yer ( Stockholm) och fröken Ebba Spar
re (Kronovall) . Även styrelsesupplean
terna, d :r J. Linders och magister Ber
til Bodström, samt revisorerna, ingenjö
rerna Semler och Lander, återvaldes,
varjämte disponenten Overödder utsågs
till revisorssuppleant.
Ordföranden meddelade, att det kyrko
historiska arbete, som på Birg·ittaför
.eningens bekostnad utgives under p astor
Ansgar Meyers överinseende, väntas ut
komma före sommarens ingång.
H. H. Biskopen avslöt sammanträdet
med att uttala sin tillfredsställelse mecl
Birgittaföreningens verksamhet och sin
förhoppning, att allt flera katoliker måt
te ansluta sig till föreningen och där
igenom främj a dess viktiga uppgift : ut
givande och spridande av katolska skrif
ter.
Å Styrelsens vägnar :
Ordföranden.
CONCORDIA CATHOLICA
hade sitt sista allmänna sammanträde
för säsongen onsdagen den 23 April.
Sammanträdet var tillika ungdomsfest,
och hade ett stort antal ungdomar in
funnit sig. Sedan v . . ordf. hälsat de när
varande välkomna höll fil. kand. Rene_
Malaise föredrag om sin vistelse i Kamt
schatka. Det livliga och medryckande
föredraget, i vilket berättades flera spän
nande äventyr, förhöj des ytterligare av
vackra skioptikonbilder visande Kamt
schatkas såväl djur- som växtvärld. På
hemresan, som gick över Japan hade
kand. Malaise varit med om jordbäv
ningen därstädes, och förevisade en lång
serie kinofilms över den hemsökta delen
av landet, varest allt var ett kaos. Liv
liga bifallsyttringar följde på föredra
get.
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Härefter serverades en delikat tesupe,
som lände värdinnorna fröken Astrid
Herzog och fru Brita .Roesler till heder.
E fter supen fortsattes ett cordialt sam1<.väm ända till kl. ½ 1. Fröken A.
Zanichelli, som var vid utmärkt röstdis
position, föredrog under aftonens lopp
flera sånger.
Om utflykten till Uppsala på Sankt
Eriks dag den 18 maj erinras. Delta
garna bevista mässan i S : t Erik eller
.S : ta Eugenia, som i båda kyrkorna bör-

j ar kl. 1/2 9. Avresan från Stockholm
sker kl. 9,40. Efter framkomsten besö
kes domkyrkan (Sankt Eriks skrin) och
universitetet. En enkel frukostmiddag
intages å Gästis. övriga sevärdheter
beses och avresan från Uppsala sker
kl. 6,25 e. m.
Anmälan om deltagande bör ske pr
telefon ö. 224 eller till vaktmästaren
vid S : ta Eugenia kyrka.
C-y.

Foto Holmen, Stockholm.

Mar-ici Magdalena och Josef civ A1'imcitea int1·äda i
Nattvardssalen.
Scen ur Hugh Bensons passionsspel "N attvardssalen",
som uppfördes i Stockholm under passionsveckan.
Se a1-tikeln å sid. 112.

MAJ
1.

Torsdag. St. Philippus och Jacobus,
Apostl.
2. Fredag. St. Athanasius Bisk. Kyr
kolär. (Jesu hj ärtas fredag.)
3. Lördag. Korsmässa om våren.
(Korsets återfinnande.) ·

15.

5.
6.

19.

4. Söndag. Andra efter påsk.
7.
8.
9.

10.

Måndag. St. Pius V.
Tisdag. St. Johannes ante Bor
tam latinam.
Onsdag. Den heliga Josefs skydds
fest.
Torsdag. Apparitio S. Michaelis,
Archang.
Fredag. St. Gregoriu:; fr. N azians
Bisk. Kyrkol.
Lördag. St. Antoninus. Biskop.

1 1 . Söndag. Tredje efter påsk.

12.
13.
14.

(I högm. St. Josefs skyddsfest.)
Måndag. St. Nereus m. fl. mar
tyrer.
Tisdag. Dag inom Jo.sefsoktaven.
Onsdag. Oktavdag av St. Josefs
fest.

En ytterligare reform av Breviariet är
ännu att vänta i det det kommer att
· underkastas en textkritisk undersökning
och även en sträng prövning av det
historiska innehållet - Breviariet är en
outtömlig skatt av de skönaste och mest
fulländade böner� man kan tänka sig.
Det är blott att beklaga, att denna skatt
ej är tillgänglig för lekmannen även
på vårt språk. Breviariet, liksom alla
de liturgiska böckerna, är avfattat på
Kyrkans eget sköna språk, l atinet. Ut
omlands har man gått i författning om
att även göra dessa skatter åtkomliga
även för den icke latinkunnige lekman
nen på modersmålet i s. k. lekmanna
breviarier. Detta är ingen ny tanke
utan så gammal som breviariet själv, ty
ursprungligen deltogo icke blott kleriker
na utan även lekmännen i Kyrkans offi
ciella tideböner, som höllos offentligen
och gemensamt. Vad som gjorde det
möjligt för lekmannen att då deltaga i
dessa böner var den större och bättre

16.
17.

Torsdag. St. Johannes Bapt. de
la Salle. Bek.
Fredag. St. Ubaldus. Bisk.
Lördag. St. P aschalis B aylon. Bek.

1 8. Söndag. Fjärde efter Påsk.

St. Erik, Konung av Sverige.
Måndag.
St. Petrus Celestinus.
Påve.
20. Tisdag. St. Bernardin fr. Siena.
21. Onsdag. Ferialdag.
22. Torsdag. Ferialdag.
23. Fredag. Ferialdag.
24. Lördag. Vår Frus tidegärd.

25. Söndag.

Femte efter påsk.

26. Måndag. St. Philippus Neri. Bek.
27. · Tisdag.
St. Beda Venerabilis.
· Kyrkol.
28. Onsdag. St. Augustinus. Biskop.

29. Torsdag . Kristi Himmelsfärd
30.

Fredag. Dag inom Himmelfärds
oktaven.
31. Lördag. St. Angela Mericia. Jungfr.

kännedomen om psalmerna, som enligt
Hieronymus · berättelse och Beda's om
nämnande varje lantman kunde och
sjöng vid sitt arbete.
Genom förföljelserna mot de kristna
och vid Kyrkans senare hastigare till
växt och utbredning upphörde så små
ningom lekmännens deltagande i tide
bönerna (ungefär 5 :te årh.) . Av mun
kar och kleriker fortsattes det utan att
en egentlig lag existerade ; man tog det
för helt självfallet. - Först då även
klostren börj ade slappna i dessa böners
förrättande gjordes de till förpliktande
för dem (vartill biskopar och präster
vid sin vigning förpliktade sig genom
formligt löfte.) - Senare kyrkliga före
skrifter röra sättet att recitera böner
na. Enligt innevarande praxis förplik
tar sig subdiakonen vid sin vigning ge
nom högtidligt löfte till den dagliga Bre
viariebönen under ansvar av svår synd.
S. N-k.

