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GAMMALSVENSK DÖDSFÖRBEREDELSE. 

Dessa punkter skall. klerken spörja 
den sjuke, som ligger i sotesäng. 

1. Min son eller min broder, är du 
gfad och nöjd, att du skall dö i den 
kristna tron? Svar. Den sjuke svare 
o.ch säge: Ja, av allt mitt hjärta. 
· 2. Sammaledes. Min broder, erkän

ner du, att du icke så rätteliga har 
levat, som du skulle och borde. Han 
svare: Ja, tyvärr. 

3. Sedan. Min broder, ångrar du, 
att du har brutit mot di11 Gud och 
Återlösare? Han svare: Ja, av allt 
mitt hjärta. 
· 4. Därefter. Min broder, har du 

viljan att bättra dig, om du finge tid? 
Han säge: Ja, med god vilja. 

5. Sammaledes. Broder, tror du, abt 
Jesus Kristus dog för din skuld? Han 
svare: Ja. 

6. Sammaledes. Min broder, tackar 
du honom för alla hans välgärningar? 
Han svare : Ja. 

7. Därefter. B:roder, tror du, att du 
kan ingalunda frälsas oc,h varda helad 

utan genom Jesu Kristi pina och död? 
Han säge : Ja. 

Sedan skall klerken styrka den 
sjuke. Ooh säga så: Min broder, tacka 
och lova Gud, medan ännu din själ är 
i dig. Och endast till J estl Kristi död 
skall du sätta allt dittt hopp. Antvarda 
dig åt sam1ne Jiesu Kristi död hel och 
hållen, att han dig värne med siri dyra 
död. 

Likaledes är det sä, att räddhågan 
för Guds hårda dom slår ner dig till 
misströstan. Då säger man så: Min 
Herres Jesu Kristi död sätter jag mel
lan mig och Guds dom. 

Likaledes är det så, abt rädslan för 
fördömelsen för dina stora och många • 
synders skull kommer i din håg. Säg 
då så: Min Herres Jesu Kristi 
hårdaste död sätter jag mellan mig och 
Guds vrede. 

Ur en gammal handskrift från mitten . 
eller slutet av 1400-talet, som förvaras · 
på Kungl. Biblioteket i Stockholm. Slutet 
på ovanstående framställning saknas, 
emedan två blad i manuskriptet här äro 
avrivna. 
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NÅGRA 

HISTORISKA RANDANMÅRKNINGAR 

TILL DET "EKUMENISKA" STOCKHOLMSMÖTET. 

Ju mera man blir i tillfälle att på av
stånd bedöma sommarens stora Stock
holmsmöte, desto mera förstår man 
Vatikanens reserverade håUning mot 
detsamma. Till ett möte, vid vilket icke 
ens protestantismen som en enhet var 
representerad och vilket rönt ooh allt
jämt röner häftiga angr,epp ur det 
egna protestantiska lägret, till ett så
dant möte kunde Vatikanen endast 
ställa sig avvaktande. I frågor vilkas 
diskuterande med nödvändrghet ford� 
rar en trosbekännelse som fundament 
kunde Rom icke börja förhandlingar 
med religiösa grnpper, vilkas stånd
punkt i trosfrågor med avsikt hi;ills 
oklar, och vilka för den skull icke 
bjödo några garantier för att kunna 
genomföra sitt ideella program i det 
praktiska litvet. 

Om en gång en enad protestantism 
·och alla andra från Rom skilda krist
na samfund församlas för att på 
Kristi läras grundval behandla kristen
domens praktiska uppgifter, då kunde 
Roms stäl'lningstagande tänkas bliiva 
ett annat. I likhet med den protestan
tiska . världens bästa och ädlaste re
ligiösa ledare hysa även vi katoliker 
den innerligaste .önskan om alla krist
nas återförenande i Kristus. 

Ju fördomsfriare man i framtiden 
prövar Stockholmsmötets välmofrvera
de spörsmål: .Hur skola vi åt kristen
domen förskaffa ett större inf1ytande 
på livet? desto mindre skall man 
kunna undgå att fråga Kiristi sanna 
Kyrkas historia om råd och anvisnin
gar. Där finnas medel och vägar nog 
till det ovannämnda må1et. Vår Kyrka 
har bakom sig en storartad tvåtusen
årig historia, en tidrymd under vilken 
hon genom att klokt anpassa sig ef
ter skilda folk och tider har vunnit 
det största inflytande på människor
nas liv. För att i någon mån .kunna 
itlustrera detta ville vi i det följande 
endast framhäva ett par synpunkter t.tr 
Kyrkans historia. 

Vår Kyrka, som av Herren anför
troddes åt den helige Petrus och hans 
efterträda11e, började sin verksamhet i 
Jerusalem. I denna den kristna för
samlingens första tid i Jerusalem hade 
man nästan uppnått idealet ; ty religion 
och da•gligt liv var för de kristna då 
fullständigt detsamma. Hela deras 
praktiska liv i familjien och samhället, 
alla deras sociala förhållanden, som t. 
ex. vården av de fattiga, föräldralösa 
barn och änkor, voro fullständigt be
härskade och ordnade av den nyss upp
komna kristna religionen. Traditioner 
och ideer från Jerusalem blevo genom 
de ledande personligheterna snart över
förda till Rom, framför allt genom 
den helige Petrus, som var den förste 
biskopen av Jerusalem· och år 67 dog 
som bi1skop av Rom. I sin strävan att 
genomföra sina nya ideer och vinna 
inflytande ,på det offentliga livet stötte 
Ktyrkan snart både i Öster- och Väster
landet på: fundamentala svårigheter 
från· statsmakternas sida under de blo
diga förföljelsernas århundraden. 
Kytkan segrade genom sin övernatur
liga anda, Under förföljelsernas tid 
har hon icke endast lrdit, utan även 
arbetat mycket och åstadkommit po
sitiva resultat. Åt det Kristi budord, 
som har den mest praktiska betydelsen 
för livet, nämligen om kärleken till 
nästan, visste Kyrkan att förskaffa ett 
så allmänt erkännande och· en så ge
nomförd tillämpning, att de kristnas 
inbördes kärlek blev till ett ordsprå1< 
bland hedningarne. »Sen, huru de älska· 
varandra>> ! Denna kärlek till nästan 
var väl r,eglerad och ordnad. 

Från Afrika och Österlandet äga vi 
uttryckliga vittnresbörd för att vid den 
tiden en organiserad hjälpverksamhet 
utövades i de kristna församlingarna 
särskilt ibland änkor, fattiga, fångar 
och främlingar. Framförallt utmärkte 
sig härutinnan den rika romerska för
samlingen. Den utvecklade en kär
leksverksambret, som utsträckte sig till 



alla delar av den då kända kristna 
världe"n. Att detta icke var en till
fällighet, utan att det ansågs som en 
självklar sak för Kristi bekännare, 
bevittnas mångenstädes. Så skriver 
t. ex. biskop Dionysius av Korinlt 
( t 175) till påven Sot er : »Det är ett 
bruk hos eder alltifrån den kristna 
religionens första början, att I utöven 
mot alla bröder en mångfaldig väl
görenhet. Till alla de församlingar, 
�om finnas i olika städer, sänden I 
n:redel till livets uppehälle och nöd
torft, och på så sätt hjälpen I de fat
tiga, liksom också de bröder som äro 
dömda till arbete i bergverken. Så
lunda bevaren I som sanna romare 
den anda, som I haven ärvt från edra 
förfäder». Kyrkan kallades på den 
tiden »ett kärleksförbund» och Rom 
för »Kärleksförbundets föreståndarin
na»; och det är att märka att dessa 
två namn uppkommit rcke i Italien, 
utan i Mindre Asien. Alltså var den 
nya av Rom ledda Kyrkan i hela värl
den känd som ett religiöst samfund, i 
vilket den broderliga kärleken spelade 
en framstående roll. Ett sådant sam
fund var något alldeles nytt ; ty inom 
den hedniska staten var en verkligt 
karitativ V1erksamhet okänd. Kyrkan 
kunde därför icke stödja sig på ned
ärvda traditioner . .  Den klassiska forn
tiden kände i större utsträckning icke 
till någon kärlek till nästan, som upp
offrar sig och även är verksam i stör
sta elände. Seneca förkastade barm� 
härti1g'heten såsom dygd ; den vore 
lämplig endast för svaga andar och 
gamla kvinnor, men icke för den vise. 

När vi fråga,·. huru det kom sig, 
att Kyrkan så hastigt förvärvade sig 
ett så djupt ingripande inflytande på 
människornas liv, så måste vi svara: 
Framförallt av två orsaker. För det 
första: Hon höll mycket strängt på, 
att envar skulle deltaga i den gemen
samma gudstjänsten. Där förkunna
des Kristi nya bnd: »Älsken varandra», 
där styrktes alla med Kristi lekamen 
och blod, och kände sig alla, både sla
var och fria, såsom bröder i Kristus. 
För det andra: Den biskopliga orga
nisationen genomfördes ifrån första 
början i hela Kyrkan. Särskilt denna 
organisation av utvalda män, vilka ge-

nom den inre kraften i sitt läro-, 
präst- och herdeämbete stått som den 
helige Andes Ievande redskap, var fun.: 
dainentet för Kyrkans andliga makt
ställning i alla avseenden. För denna 
strävan att göra sig gällande i livet 
förefann Kyrkan även efter förföljel
sernas tid de mest ogynnsamma för
utsättningar till följd av det kaotiska 
tillstånd, som från det fjärde till det 
åttonde århundradet härskade bland de 
germanska folken. Gamla riken stör
tade samman. I depta folkvandringar -
nas tidevarv var Kyrkan den enda 
fnakt, som småningom uppfostrade de 
germanska folkstammarna till under
kastelse under en auktoritet och till 
ett lugnt, sedligt ordnat liv. Att 
Kyrkan kunde åstadkomma detta, be
rodde - bortsett från den hierarkiska 
organisationen - framförant på de 
munkar, som i stort antal genom före
dömet av sitt offersinne och sin ar
betsamhet blevo av största betydelse 
för det långsamma förberedandet av · 
mera ordnade förhållanden. 

Under den lugnare medeltiden blev 
Kyrkans inflytande mer allmänt och 
offentligt. Vi behöva icke närmare gå 
in på att hon behärskade konst och 
vetenskap och överhuvudtaget hela det 
kulturella livet. Det var hon som grun
dade skolorna alltifrån folkskolorna 
ända upp till universiteten. Av stor 
vikt för all framtid var att Kyrkan 
lyckades - först se vi detta i Karl 
den Stores rike - att i den världsliga 
statsförvaltningen införa den kristna 
kärlekens anda, så att alltifrån denna 
tid icke blott Kyrkan, utan även den 
världsliga staten under en -långsamt 
skeende utveckling började betrakta 
kärleksverksamheten som en av sina 
uppgrfber. · Samma sak observeras i 
de sedan det tolfte århundradet upp
blomstrande städerna. I den kommu
nala förvaltningen spelar från och med 
denna tid den kristna karitativa verk
samheten en framstående roll. 

Särskilt typiskt just för medeltiden 
var, att bland lekmännen av alla stånd 
otaliga små och stora föreningar bil
dades för att hjälpa vid de mest olika 
mänskliga behov. Det medges även av 
den protestanti'ska historiska forsk
ningen, att vid den tiden den kristn8. 
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givmildheten visade sig så allmänt, i 
alla stånd och i så olika former, att 
medeltiden icke i detta avseende över
träffas av rtågot annat tidsskede. Me
deltiden skänkte oss även den heliga 
kvinna, som genom sin karitasverk
samhet står som ett lysande ideal för 
alla tider : Elisabet. - Dessa religiösa 
brödraskap blevo av ingripande bety
delse för utvecklingen av sjukvården, 
som under medeltiden mycket omhul
dades. Särskiilt i Italien var tillstån
det så gott, att till och med Luther i 
sina minnen från sin italiertska resa 
fann uttryck av högsta beröm därför. 
Här må även ett av våra helgon näm
nas, som nyare tiden har mycket att 
tacka för, portugisen Ciudad, f. 1495, 
vanligtvis kallad Johaimes de Deo, stif
taren av De barmhärtiga brödernas 
orden. Han är ii egentlig mening de 
moderna sjukhusens grundläggare. I 
hans sjukhus erhöll varje patient sin 
egen bädd, de sjuka lades allt efter 
sjukdomens egenart i skilda salar. Brö
derna måste föra journal. På så sätt 
uppkomma de äldsta sjukdomsbeskriv
ningarna, som senare blevo av stor vikt 
för den medicinska vetenskapen. 

Kyrkans inflytande manifesterade 
sig även i de skilda yrkena och nä
ringarna, i synnerhet i de vid elen ti
den vitt spridda gillena och skråna. 
Ett historiskt specialarbete, W. 
Schmitz, Der Einfluss der Religion 
auf das Leben beim ausgehenclen Mit
telalter, Freiburg Herder 1894, bevi
sar med rikt material i synrnerhet från 
Skandinavien, att gillena överallt hade 
en starkt religiös prägel. »I vidsträckt 
mått», så citeras Engel'stoft, »ingrep 
Kyrkan genom gillena, som grundades 
överallt i städerna under ett eller an
nat helgons skydd och med religiös 
karaktär. Just gillena bevisa det 0111-
hyte i tidsandan, som kristendomen 
åstadkommit.» Om gillena under 
Stockholms katolska tider bevaras syn.: 

nerligen lärorika drag. Jag framläg
ger endast ett exempel ur Stockholms 
fiskares gi11e: »Den. som på söndagar 
under mässans tid fiskade eller utlade .. 
sina nät, måste betala höga . böter om 
han iakttogs av två vittnen; likaledes 
hade den. som på lördagskvälien icke 
hade ·inlupit. i hamnen före solnedgån-

gen; därigenom förverkat sina nät sanit 
alla fiskar, såvi'da han icke blivit för
hindrad genom storm». Dessa kris
tendomens offentliga stöd förbjödos 
strax, när elen s. k. t'eformationen 
kom. För vår fråga är det av sär
skilt intresse vad en gammal histori
ker, Terpager, skriver om de nordiska 
gillena: »Hos oss ha gillena icke upp
hört tiU följd av inre missförhållan
den, utan till följd av den vid den 

· tiden inträffande växlingen i själva 
religionen. Ty när katolska läror ... 
utrotades ur kyrkorna, förbjödos även 
gillena, i vilka mässor och andra guds
tjänster omhuldades, för att icke i gil
lena måtte ske, vad som var förbjudet 
i kyrkorna». Sålunda har man i bör
jan av den s. k. reformationen med 
våld · delvis avkristnat det offentliga 
livet. 

Ett av de viktigaste medlen för· ge
nomförandet av praktisk kristendom, 
ett medel som endast står den katolska 
Kyrkan till buds är ordnarna och de 
religiösa kongregationerna. Dessa 
grundades icke blott för själavården, 
utan för främjandet av kristna ända
mål i varje form - framförallt för 
undervisning och lekamlig kärleksverk
sarn:het. Ordnar funnos redan under 
gamla tiden, men under medeltiden 
kom ordenstanken till större utveck
ling. Ordnar och r�ligiösa kongrega
tioner uppträda sedan dess i stort an
tal i mindre grupper. Genom deras 
mer rörliga organisation, genom deras 
större specialisering beträffande syfte
mål och uppgifter, genom deras större 
anpassningsförmåga efte,r de yttre om
ständigheterna och människornas olika 
behov, funno de sedan medeltiden på 
ett nytt sätt sin väg ut i det praktiska 
livet. 

De mindre goda, kanske klander� 
värda förhållanden, som på sina stäl-

' len kunnat iakttagas inom klostren, 
kunna icke fördunkla den härliga bild• 
som vi få av ordnarna i elen uppteck
nade historien. De högsta evangeliska 
ideal, fattigdom, kyskhet, lydnad, för� 
verkliga de i. det dagliga Uvef. Deras. 
kärleks kraft vore otänkbar utan den 
sanna tron som väsentlig förutsätta, 
ning och son'! fundament. Hos ord�, 
narna är det icke fråga om en enstaka 



gärnihg eller ett enstaka fall, utan 
om institutioner, som mestadels år
hundraden igenom enat tusenden av 
enski:lda krafter ur samhällets alla 
klasser efter ett bestämt program för 
ett gemensamt ideal och ställt dem i 
mänsklighetens tjänst. Man får ett 
litet begrepp om ordnarnas verkliga 
betydelse, när man betänfoer; att an
talet av deras rnedlenunar icke är 
ringa. Några tal ur nyaste tid kunna 
illustrera detta. Enbart i våra dagars 
till två tredjedelar protestantiska 
Tyskland räknades enligt statistiken 
f ör 1924 79,300 ordensmedlemmar, 
som äro offentligt kända såsom till
hörande ordensståndet, och till största 
delen arbeta i den s. k. karitasvefä
samheten ; ( de 19,000 världspräster-
11a äro icke medrä:knade). I Förenta 
Staterna funnos år 1917 84,600 or
densmedlemmar av detta slag. En så
dan arme för praktisk kristendom 
finns endast i katoiska Kyrkan. Även 
i de åtskilda grekiska kyrkorna är 
munkväsendet känt, men det visar, 
som allt i dessa kyrkor, tecken på 
växande sterilitet, har icke funnit vä
gen till, livet. 

Dessa få synpunkter ur historien 
kunna räcka till, för att ge oss bevis 
för att K;yrkan gjort och gör religio
nen gällande i liV1et och att hon inver
kat och inverkar på sitt sätt på alla 
grenar av det praktiska livet. 

Ett närmare · studiurn av kyrkohrs
torien belys·er även en annan tanke, 
som särski'lit framträdde under det nyss 
avslutade mötet. Man troddlei sig kun
na lösa den praktiska kristendomens 
frågor utan att lägga en trosbekännelse 
till grund för detta arbete. Denna 
uppfattning är helt och hållet mot ur
kristendomens anda. Ingen samman
fattar urkristendomens åskådningar 
rörande denna frå,ga med större tydlig
het än Tgnatius av Antiokia (t 107). 
Han skriver till Efesierna : » T1·0 och 
kärlek äro det kristna livets A och 0. 
Början är tron, slutet kärleken. Des
sa två sammanvuxna till ett äro av 
Gud.» Vidare lär oss historien, att 
alla de sekter, som förnekade vissa 
trossanningar och fördenskuU skildes 
från Kristi sanna Kyrka, ha bland an
nat förlorat makten att enligt Kristi 
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uppdrag och anda inverka på de stora 
folkmassorna, enär de förlorat infly
tandet över den enskHde ; de ha för
lorat ordnarna, dessa för genomföran
det av praktisk kristendom så viktiga 
faktorer. Mångenstädes hava de även 
försurnmat kristendomens främsta 
uppgifter. I detta avseende skall en 
gång den :kristna kärteksverksamhetens 
historia, som mah först i senare åren 
hal' börjat studera nogare, framvisa 
för sekterna besvärande fakta. Några 
antydningar må här vara tillräckliga. 
Redan Ignatius skriver i andra år
hundradet i brevet till församlingen i 
Smyrna om doketerna: »Lären kän
na dessa irrlärare ! De bry sig icke 
om en änka, om ett föräldralöst barn; 
om de be'tryokta, de fråga icke efter, 
om nå,gon är fången eller frigiven, 
hungrig eller törstig.» Ännu svårare 
beskyllningar riktade den helige Cypri- , 
anus på tvåhundratalet i Afrika mot 
Novatus. Och samma sak förebrår man 
med rätt den nya tron i sextonde år
hundradet. 

Luthers nya ideer hade till följd, 
icke blott att den katolska kärleks
verksamheten genom vinningslystna 
protestantiska furstar berövades sina 
rika riesurser och stiftelser, utan även 
att den givmilda 'kärleken hos prote
stanterna nästan fullständigt försvann. 
Ingen har klagat däröver bittrare än 
Luuher själv, som man kan läsa det i 
många av hans brev och predikningar. 
Katolicismen hade ingen skuld � detta 
missförhållande, ty samtidigt under 
femtonhundratalet upplevde vår katol
ska karitas en utomordentligt rik ut
veckling och blomstring, i synnerhet i 
Italien. Denna rörelse hade börjat, 
innan Luther uppträddre, och gi:ck :tika
som en våg genom hela landet, gick 
över i sjuttonde århundradet till 
Frankrike, där utvecklingen nått sin 
höjdpunkt i nya tidens störste välgö
renhetsapostel: den helige V incens av 
Paul, död 1660. Till detta märkvär
diga historiska faktum hänvisa även 
protestantiska historiker ; så skriver 
t. ex. Dietrich, -Ober Geschichte <ler 
Krankenpflege ein Handbuch der 
Krankenversorgung und Krankenpfle
ge, Berlin 1 899 : »Hos katolikerna upp
trädde just i sextonde och sjuttonde 



århundradet sammanslutningar för fat- i somras legat på botten - att man ge-
ti1g- och sjukvård, som genom renhe- nom yttre - organisatorisk verksamhet 
ten i sitt syftemål och sina utmärkta för alla slags sociala ändamål i mot-
resultat överglänste allt det som hit- sättningen mot, katolicismen vill för-
tills ha:cle ia:kttagits, då däremot hos skaffa åt protestantismen ett sken av 
protestanterna i de två första århuncl- berättigande och nödvändighet för 
raclena efter reformationen en stor nutiden. Om denna avsikt är dri'f-
ofruktsa:mhet visade sig i kärleksverk- f jädern, må man titl det yttre tala om 
samheten» . Därmed rör författaren kärleken, i grund och botten står 
vid en av de svåraste anklagelserna mot man likvisst i öppen kamp mot Kristus. 
lutherdomen. När det rena evangeliet På denna väg nalkas man nivån hos 
började predikas il Jerusalem, voro många amerikanska sekter, om vilka 
med detsamma al:Ja ett hjärta och en nyss en amerikansk författare från 
själ, när Luther förkunnat sin nya San Francisco uttalade sig sålunda : 
tro, kallnade kärl1eken. Visst var det- »·Flertalet av sekterna i Amerika ha 
ta mot Luthers mening, som ibland neclsjunkit till sociala klubbar och 
uttalat verkligen gyllene ord om kär- bjuda -endast det, som, just en klubb 
leken - han var i detta avseende för bjuder, medan elen katolska Kyrkan 
mycket ett barn av medeltiden, för bjuder människorna ännu i tjugonde 
att kmma förakta kärleken - men or- århundradet vad hon också bjöd i Je 
sa:ken måste dock sökas hos honom ; romerska katakomberna.�> 

. ty hans nya påstående, atit tron allena Dessa korta anmärkningar ur h;sto-
gör salig, hade faktiskt till följd, att rien kunna belysa påståendet : kärleken, 
goda gärningar försummades, i syn- · 1 som icke är sammanvuxen till ett med 
nerhet kärlekien till nästan. Här ha tron, kallnar och kommer på ödesdigra 
vi ett bevis för, att tron, men väl att avvägar. Det är katolska Kiyrkans ute-
märka elen sanna tron, fordras som slutande förtjänst, att hon undvikit alla 
fundament för all verksamhet. Visser- dessa avvägar. Hon· har alltid mycket 
ligen har protestantismen särskilt från mer än alla andra religiösa samfund 
och med adertonhundratalet 111- ställt sig med sina . gudomliga myste-
rättat sig annorlunda. Det kan icke rier mitt in i livet och hon ensam hal' 
förnekas, att elen på kär1ekens område hållit sig upprätt i livet, utan att göra 
kan framvisa goda resultat. Den ge- kompromisser med människorna, utan 
mensamma . kärleksverksamheten är att stryka någon enda av Kristi be-
ofta föreningsbandet till: ömsesidigt stämmelser. Därför var och är hon i 
förstående mellan de olika trosbekän- stånd att arbeta så mycket till rnän-
nelserna. Men då och · då ser man - niskornas timliga och 1eviga välfärd. 
vi veta icke om denna tanke även här R. i;V e h n e r. 
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F R I K Y R  K L I . G J O U R N A L I S T I K. 
Det är rent av otroligt, i vilken hög 

grad allt, som har något samband med 
det katolska, har förmågan att komma 
de antikatolska protestantiska kretsar
na i vårt land, både de lutherskt 
ortodoxa och de kalvinistiskt f ärgade 
frikyrkliga, att helt och hållet förlora 
besinningen och reflektionsförmågan. 
Mycket har man blivit van vid i detta 
stycke under de senaste åren, men det 
f rikyrkliga Svenska Morgonbladet har 
dock slagit alla rekord och lyckats 
komma i en klass för sig:. Det vore 
skada att undanhålla Credos läsare 
föl i ande dråpliga historia. 

Som för mången torde vara bekant, 
finnes det i Amerika en aktad katolsk 
sammanslutning, kallad Columhr Rid
dare. Denna sammanslutning har 
länge varit en nagel i ögat på antika
tolskt håll. I synnerhet hava Columbi 
Riddare blivit attackerade av den fruk
tade, terroristiska Ku Kl!ux Klan, som 
icke skytt några illdåd för att komma 
katolicismen till livs. N ag av, Columbi 
Riddare hava fa1skeligen beskyN'ts för 
att av .sina medlemmar fordra ·en ed 
av så ruskigt och bloddrypande in
nehåll, att den knappast lämpar sig 
att återgivas i tryck. »'Det är en för
falskning, som röjer en rent satanisk 
ondska hos des� upphovsmän», skriver 
en metodistisl? pr<eclikant - i Amerika ! 
Men Sv. Morgonbladet generar sig 
icke för att i maj månad i år på första 
sidan återgiva denna förskräckliga ed 
i hela dess längd under de för bladets 
smakriktning betecknande underrubri
kerna : »Ett edslöfte att utrota prote
stantismen överallt, även i Sverige» 
och »Jag skall hänga, bränna, sönder
stycka, sönderslita eller levande begra
va dessa infama kättare .» Om möjligt 
ännu värre uttryck återfinnes i denna 
s. k. ed jämsides med för oss katoliker 
och för övrigt för allmänkristlig upp
fattning heliga namn och uttryck. För 
att göra det gro1'eska och s·ublima i 
saken fullständigt påstås det till slut, 
att denna ed underskrives med veder
börande recipiends - eget blod ! 

På basis av detta sammelsurium 
fortsätter så Sv. Morgonbladet med 

egna utgjutelser i den vanliga genren 
emot den katolska Kyrkan och aktar 
icke ens för rov att under samma hu
vudrubr-i!? komma med ett angrepp, 
mot den hel. Fadern. 

Det var mycket på en gång, men 
herrarna i Sv. M. voro ändå icke 
nöjda. Nästa nummer av det fromma 
bladet innehöll nämligen en ledande ar-.. 
ti!wl i ämnet, i vifä:en vederbörande 
ånyo fingo tillfälle att uppr,epa de 
rysligaste satserna i den kuriösa eden. 
I samma artikel fick man, lustigt nog,. 
också veta något nytt om katolska 
Kyrkans lära, nämligen »att den, som 
på fredagen äter mera än 50-60 gr. 
kött gör sig skyldig till en dödssynd» .  
Jag undrar så mycket, var Sv. M .  har 
hittat denna groda? Vidai,e innehöll 
samma mångsysslande ledare en, om: 
ock i viss mån ofrivillig, sanning, näm
ligen att »Rom lever och verkar i en 
annan rymd än den, som välver sig· 
kring protestanten». Ja, . åtminstone 
kring vissa protestanter ! 

Samma dag inlämnad1es från katolskt 
håll ett genmäle, vari utlovades en 
noggrann undersökning på ort och 
ställe. Detta genmäle intogs någon 
vecka senare på insänclareavdelningen,. 
och försågs vederbörligen med kom
mentarier i vanlig Allehandastil om. 
katolicismens historia etc. Den be
ramade utredningen emotsågs emeller
tid med intresse. 

Genom vänli'gt bistånd av den 
svenske katolske prästen, fader J. 
Liljencrants, vilken, som bekant, har 
sin verksamhet i Amerika, har ett över
väldigande bevismaterial kunnat över
lämnas till Sv. M. Med stöd av rätte
gångsprotokoll ' och en mängd intyg 
från kända och aktade personer be
visas klart och tydligt, att, den s. k. 
eden är uppdiktad från början till slut . 
Det är en minst 10 år gammal lögn
historia, vilken flerfaldiga gånger bli
vit avlivad och offentligt brännmärkt 
såsom nidskriveri, som Svenska Mor
gonbladet givit spridning åt. Flera 
personer i Amerika hava av olika dom
stolar straffats för utspridandet av den
samma. (Sv. M. säger att namnet på 



dess utländske sagesman »av hänsyn 
till 'hans persoql�ga säkerhet» måste 
hållas hemligt. Ja det är nog bäst, ty 
annars kunde han ju riskera att drab-

. bas av lagens straffande arm !). 25,000 
dollars utlovas av Columbi Riddare 
genom föreningens högsta ledning till 
den, som kan bevisa den påstådda s. 
k. edens existens, och en välvilligt sin
nad protestantisk gentleman har depo
nerat 7 SO doHars i en namngi>ven bank 
i Amerika för samma ändamål. 

Hela detta bevismaterial överlämna
des till Sv. M. jämte en  resume av de 
viktigaste punkterna i detsamma, i 
starkt koncentrerad form, den senare 
a:tt införas i tidningen. Den intogs ock
så långt om länge, och redaktionen 
nödgades själv konstatera »att eds
formuläret ifråga verkligen är att be
trakta som ett skamligt falsarium», 
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vilk�t skall tacksamt erkännas. Där
emot fi_ck man förgäves se sig om efter 
något spår av ånger eller beklagande 
av det genanta faktum att tidningen 
givit spridning åt denna förfalskning 
bland tusentals människor, förstärkt 
utav tidningens egna därpå grundade 
angrepp mot Kristi Kyrka. I den 
krystade förklaring, som vederböran
de behövde nära två veckor till att 
formulera, kastade man ansvaret när
inast på en i Rom utkommande själa
frände, kallad »Vittnet». Just ett skönt 
sanningsvittne ! Kyrkans andre store 
motståndare, psalmboksförbättraren 
Fabian Månsson, »den ärlige svenske 
mannen>> för att citera Svenska Mor
gonbladet, kunde - om det nu vore 
möjligt - känna sig övertrumfad. 

F r e d r i k  H ö i j e r. 



271 

D E R  M E N S  C H. 
EN MÄRKLIG BOK AV WILHELM LECHE, FILOSOF ocH ZOOTOM. 

För Credo av doktor Jakob Schueider, Altsta:etten, Schweiz, 
medlem av flera naturvetenskapliga sainfttncl. 

Stockholm, elen vackra staden, här
ligt belägen på gletscherslipade gra
nitklippor vid Mätarens och Östersjöns 
mötesplats, har också vunnit ryktbar
het genom sina lärda forskare, varav 
åtski!:liga till och med hava blivit 
europeiska berömdheter. Detta är 
även för oss katoliker en oblandad 
glädjekälla. Ty varj e genial upptäckt, 
varj e verkligt framsteg i vetenskapens 
värld, varj e utvidgning av vetandets 
område måste ytterst tjäna till den 
evige Skaparens,, den Allvises och AUs
mäktiges förhärligande. Detti gäller 
vare si,g d,en vetenskapliga erövringen 
sker förmedelst kikare och spektroskop 
på universums lysande stjärnor eller 
nya hemligheter avlockas jordens in
nandöme genom utforskande av dess 
ärevördiga · kambriska skikt. Detta 
gäller också om de arbetsresultat, som 
vinnas vid skrivbordet efter år,slångt 
arbete med mikroskopet genom nya 
uppenbarelser av den vishet, som talar 
ur växt- och djurcellens chromatin 
och strömmande plasma. »Alla Her
rens verk, loven Herren !» »Sol och 
måne, loven Herren.» »I · berg och 
kullar, loven Herr,en» . »1Han sade ett 
ord, och de blevo skapade.»  Ja, Guds 
allmakt har sannerligen skapat allt, 
frambragt allt av intet enligt en un
derbar världsplan, så som Guds eget 
ord berättar för oss. 

Nu har emellertid en bok utgivits .i 
Tyskland, som manar till kamp mot 
dessa sköna och djup;i, sanningar. Den 
är en frii översättning av ett svenskt 
originalarbete och utgavs strax efter 
det förödande världskriget - det är 
långt ifrån alla, söm ha blivit klokare 
av krigets läxor ! Bokens författare bär 
namnet H/ il11 el1n Leche, representant 
för naturvetenskaperna, närmare be
stämt Zootom, en man som - om 
man strikt skall översätta yrkesbeteck
ningen - sysselsätter sig med söncler
delanclef av djur. Kanske läsaren tf
ter detta meddelande känner någon 

förvåning öveir att vi i överskriften 
kallat honom filosof . Skola vi kan
hända bedja honom om tirsäkt för det
ta m�sstag ? Det tror jag visst inte 
blir nödvändigt. Ty vår herr Zootom 
lämnar ganska ofta dj urriket, där han 
pä sätt och vis hör hemma och söke:r 
axla en märklig filosofmantel. Och 
vad gör han väl i sina filosofiska ögon
blick ? Därom underrättar oss hans 
bok : Der Mensch. Detta verk skrev 
herr Leche på ett vidsträckt zootomiskt 
och zoologiskt grimdlag för att som 
filosof bevisa ___:_ att ? Jo, att männi
skan liärstammar från djuren, att män
niskan i sj älva verket blott är en högre 
utv:ecklad - ursä:kta ordet - apa, och 
att Bibeln sålunda har alldeles fel. Nå
got sådant kan han blott ha skrivit 
utanför zootomins råmärken. Ty 
zootomin ger ingalunda några dylika 
upplysningar. Det finns ingen apa, 
som har sådana sanningar skrivna på 
pannan. Frågor av sådan bärvidd höra 
hemn1a på filosofins, j a, teologins om
råde. Och just därför har också Credo 
rätt att inför sin läsekrets litet när
mar,e granska och undersöka vår hög
lärde herr Zootoms uttalanden och be:
vis. Vad vi härvid skriva för att för
svara oss mot den fulländade otrons 
angrepp är också icke något speciellt 
katolskt, ty förkastandet av Bibeln, av 
Lagen är ett slag i ansiiktet också på 
varj,e protestant och varje jude, som 
tror på Gud, himfnelens och j ordens 
allsmäktige Skapare och på sanningen 
av hans heliga ord. 

I. 

Efter att hava ansträngt sig att på 
369 sidor servera sina läsare en lång 
rad felaktigheter och fantasi,er som 
ren sanning - vi skola senare närmare 
studera dessa - skriver den lärde man
nen : »Samtliga positiva fakta ur alla 
biologiens områden, aiwtoniin, embryo
login, fysiologin och paleontologin, 
hava givit en generallösning av män:... ' 



niskans problem; som kan formuleras . 
på följ ande sätt : människan utgör ett 
led i en oavbruten kedja. Hon har 
framgått ur en lägre, en djurisk livs
form. Betydelsen av detta faktum är 
lätt att förstå och kan omöjligen miss
förstås utan en alldeles särskiM kraft
ansträngning. Så n:.ycfoet amgående 
den stora princijJ.frågan om 1nännisko
släktets ursprung och utvecHing.» 
(J fr. sid. 280 i det svenska originalet.) 

Det där ljuder jn som en trumeld 
av kanoner i världskriget. Men effek
ten blir trots den fantasirike zootomens 
alla ansträngningar långt ifrån den
samma som vid fronten. Leches »po
sitiva» kanonkulor äro nämligen en
dast väldiga såpbubblor. Zootomen ut
ger här fantasi och dikt för fakta, och 
filosofen utbjuder falska sh1tlednin
gar som vetenskaplig logik. Kanhända 
.är det ett hos ,en vetenskapsman ·oför
låtligt dåligt minne eller en eg,endom
Egt konstruerad vilj a som bär skulden, 
att vår zootomiska filosof grundligt 
här kommer att motsäga och desavou
era sig själv. Ty i hans »1Förord» läses 
följ ande : »All forsknia1g befinner sig 
i ett tillstånd av oavbruten rörielse, i 
ständigt flytande. Detta är för den
samma ett livsvillkor. Intet av a1la 
dess kapitel 1.�an och får någonsin be
traktas som slutgiltigt avslutat eller 
f ör alla tider kanoniserat.» (Detta 
citat återfinnes i nästan liklydande 
form i · förordet till det svenska 
originalet. \i\Tilhelm Leche, Män
niskan, Hennes Uppkomst och Ut
veckling. Tredje upplagan, Stock
holm 1915, sid. V. Följ ande citat
hänvisningar gäHa alla denna upplaga.) 
Men till sin apmänniskas ära står nu 
samme herre och trumpetar ända ned 
till Germaniens ängder : »Alla biolo
gins kapitel : anatomin, embrynologin, 
fysiologin och paleontologin hava läm
nat samma generalresultat : människan 
har utvecklat sig ur en lägre, en dju
risk 'livsform.» Och dock kan herr 
Leche ju i enlighet med sin egen 
gnmdprincip omöjligen veta, om detta 
11esultat stämmer eller ej. Också på 
dessa områden måste forskningen ju 
alltid vara i ett pe,rmanent flytande, 
ett permanent oviist, ett permanent 
tvivlande tillstånd. Ty vi ha ju  nyss 
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hört av hans mun, att inte iett enda ka
pitel på forskningens område kan och 
får gälla som oantastbart. En sådan 
filosof spatserar faktiskt omkring på 
en logik med sönderbrutna ben. 

Det är för övrigt ett fullständigt 
felaktigt påstående, att intet kapitel i 
den vetenskapliga forskningen kan an
ses som fu1lkomligt avslutat. Sålunda 
är det ett för länge sedan fullkomligt 
avslutat kapitel för foemisterna, att 
jord, vatten, luft och eld icke äro 
några element, utan att de trenne först
nämnda äro sammansatta substanser, 
den fjärde ett kemiskt-fysikalislct: fe
nomen. Slutgiltigt och definitivt bevi
sade äro likaledes en lång rad mate
matiska sanningar, i annat fall kunde 
vi icke göra deru minsta räkneopera
tion, icke lösa det enklaste problem 
nr . alg�bran. Att de gröna bladen 
hämta sin kolsyra ur luften, att Trilo
bi·terna bilda en djurgrupp av egen
artad konstruktion, som i en längese
dan förgången geologisk period är full
ständigt utdöd, att det finnes ljusstrå
lar, som icke förnimmas visuellt av 
människoögat men som upptagas fotq
grafiskt, och hundratals andra fakta 
ur astronomins, botanikens, zoologins, 
paleontologins, geologins och den an
tropologiska ofta!l1mogins områden äro 
fastställda och slutgiltigt bevisade av 
den objektvia forskningen. 

Allt detta är rent naturvetenskapliga 
frågor. Men redan vid framställningen 
av dessa är vår värderade herr Zoo
tom-filosof ganska förolyckad. Hä;
kommer jag att tänka på en bekla
gansvärd lyxautomoLil, som jag en 
gång på en alptur såg vid vägen djupt 
u.nder Rhonegletscherm; obeskrivliga . 
prakt. Den hade dagen innan urspårat, 
chauffören var död, de rika passage
rarna svårt sårade, lemlästade för hela 
sitt återstående liv, 

IL 

Vi få därför icke bliva förvånade, 
om herr zootomen vVilhelm Leche på 
liknande sätt kör galet på fiilosofins 
och religionens vägar, så att hela hans 
vetenskap kommer att ligga i sönder
slagna bitar på marken. Hans syfte 
är ingalunda att lämna en objektiv 
skildri:ng av människan utan fastmer 



att belåmpa tron på den gudomliga 
uppenbarelsen och bland det kristna 
folket göra propaganda för en materia
listisk, darwino-hac:ckeliansk, subj ek
tiv »världsåskådning» . I denna ande 
nedskriver han följande oriktiga sats : 
»Jag tänker härvid närmaist · på de 
rudimentära organen, vars tillvaro ut
gör ett uppenbart hån mot varje ska
pelselära, på �amma gång som ett glän
sande bevi1s för descendensprincipens 
sanning.» ( Sid. 155 . )  Moderna na
turforskare som äro mera exakta än 
Darwin och mera hederliga än Hac:c
kel förklara, att den materialistiska 
descendensteorin är ologisk och falsk. 
Beträffande 1en hel mönstersamling av 
organ, som descendenssofisterna hyl
lade som välkomna »rudiment», kun
de man mot all förväntan från de 
oförsiktiga darwinisternas sida påvisa, 
att de över huvud icke äro några rudi
ment och att endast kort'tänkthet och 
ytligt omdöme någonsin kunnat fram
ställa dem som sådana. Gud har varken 
frågat Darwin ell'er Hac:ckel till råds, 
då han skapade världen. Enstaka 
rudiment och en begränsad utveckling 
förefinnes naturligtvis inom naturens 
värld, men båda dessa vi:sa inrättnin
gar och natur,en i sin helhet vore ·utan 
Guds allmakt omöjligheter. Oskadliga 
rudiment liksom de i några sällsynta 
fall: konstaterade skadliga rudimenten 
kunna bringas i den skönsta harmoni 
med Guds allvishet. Principiellt skad
liga, allmänt förekommande rudiment 
har hittills ingen lyckats, uppvisa. Men 
till och med sådana kunde Guds vis
het mycket väl låta bestå, då Guds all
makt på annat sänt kan kompensera, 
ja, överkompens1era den skada de 
åstadkomma. Detta gör Gud också 
med flera olika inrättningar i organis · 
mernas ·värld, som icke äro rudiment. 

III. 

Vilka vapen vår Darwinslärjunge 
använder mot den Heliga Skriift, visa 
följande intressanta satser : »De första 
niänniskorna. Alla ära vi sedan våra 
bamdomsdagar förtrogna med den 
mosaislw skapelselegenden : 'Och Her
ren Gud planterade en lustgård titi 
Eden öster ut och saitte där in männi� 
skan, som han gjort hade. Och Herren 
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Gud lät uppväxa ur j orden aliehanda 
träd, lustiga tiill att · se och goda till 
att äta', En helt annan bild av den 
miljö, i vilken människan gjorde sin 
entre här på jorden, ha vi erhållit av 
nutidens geologiska forskning - den 
är den ralw motsatsen till en paradisisk 
idyll. Men till gengä:ld var denna miljö 
synnerligen: ägnad att utan ormens 
mellankomst lära henne känna att 
skilja på gott och ont, att väcka till 
Hv utvecklingsmöjligheterna på hen
nes speciwlgebit : på inueHigensområdet 
Det var nöden, som blev uppfostraren 
till . mänsklighet. Den första frågan 
blir då : Under vilken av vår j ords 
tidsåldrar uppträdde människan ?», 
(sid. 235 ) . 

Etit dylikt skrivsätt för tanken till 
den bekante Jienaprofessorn H�ckel, 
om vilken andra professorer från sina 
katedrar talade med f örakt på grund 
av hans bedrägerier - icke blott utan 
tii!lhjälp av ormen utan i motsättning 
till ormen. Att lögnens ande, denna 
ormens ande står i nära sammanhang 
med en hel flod populärdarwinistisk 
litteratur, är länt att påvisa. En god 
moder, som berättar för sitt barn om 
människornas skapelse, paradisets hi
storia och det ödesdigra syndafallet i 
enlighet med Bibelns framstälilning, 
planterar under ett enda år flera stora 
sanningar och mera veddig vishet i 
barnahjärtat än den darwinistiska pro
fessorn med all sin lärdom kan före
läsa . för sina flitiga studenter under 
tio år, ty i hans föreläsningar är in
flätat ett system, som vi11 rycka mar
ken undan fötterna för tron på Guds 
skapelseverk, skära bort rötterna på 
den all,smäktfge Skaparens bud för att 
sedan kasta dem långt bort och i stäl
let öppna dörrarna på ·vid gavel för 
allsköns sedeslöshet och omänskligt 
väsende. Varför jämra · och klaga så 
många nutida pedagogiska skriftstäl
lare och läkare ständigit över den pest
aktiga immoraliteten hos både upp
växande och vuxna? 

Men låtom oss nu återvända till 
Leches »geologiska» studier. M:ed tiJl .. 
hjälp av sin geologi vill han beslå Guds 
ord om paradiset med lögn, ty enligt 
densamma - menar herr Leche -
har »den fullkomliga motsatsen till en 



paradisisk idyll» omgivit människorna 
vid deras första i1ppträdande på jord
klotet. De första människorna visste 
följaktligen iµgenting om ett paradis. 
de kände endast en period av ofrukt
barhet, obiehag, nöd och elände. Men 
hur bevisar m1 vår lärde Zootom ai!t 
detta? · Det berqr helt och hållet på be
svarandet av haµs fråga: >>Under vil
keµ av vår jords tidså:ldrar uppträdde 
männi:skan ?» Denna fråga måste im
ponera. Den är så klart och energiskt 
t orrnulerad, att en oerfaren läsare utan 
tvekan måste antaga att Leche själv 
måste giva densamma ett klart och ab
solut säkert svar. Och detta sv<J,r måste 
naturligtvis lyda : »I ,en geologisk pe
riod då jorden endast erbjöd en bild 
av nöd och ,elände i ·  växt- ooh djur
världen och följaktligen inga skÖ'na 
frukter mognade för Adam och Eva.» 
Men hur lyder det i själva verket. ·Man 
höre och häpne. Herr \iVilhelm Leche 
vet det inte själv. Han kan icke säga 
om det var under den geologiska ter
tiär- eller kvartärperioden, som män
niskosläktet först inträd,er på skåde
platsen. Det vet nämligen överhuvud 
ännu ingen geolog. Oni någon sknlle 
säga att han visste det, så vore han 
en lögnare. Och O'ln någon låtsades 
veta det, så vore han en bedragare. 
Ännu vet ingen geatog eller paleonto
log, om man redan har funnit ben av 
de första människorna. Och innan man 
vet det, kan Leche omöj.ligen besvara 
sin 1egeri fråga, och hans angrepp på 
Bibel11 är ingenting annat än en med 
vetenskapliga uttryck sminkad lerfigur, 
som faller i stycken vid minsta berö
ring, en komedi, en svindel. Ja, till och 
med om det skuUe lyckas en geolog att 
med a,U säkerhet påvisa, att de första 
människorna hade beträtt jordytan 
mitt under den stora istiden, så inne
hölle i alla fall Leches ord . om paradi
set ,en absolut osanning, ty  enligt Bi
belns berättelse låg paradiset ingalunda 
högt uppe i Lappland eHer vid Onega
sjöns stränder utan i det varma Öster
landet, på samma breddgrad som Syd
italiren, omkring floderna Eufrat och 
Tigris. Och därµere har det aldrig 
funnits någon istid. Sannolikt härslm
de. där, medan Melian,- och Nord
europa och den nordligaste delen av 
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Nordamerika voro i11höl j <la i den 
sträng3, istiden, en mycket behaglig 
temper<}tur, ett klimat, som icke var 
så hett och kvavt som det nu rådande. 
Vi veta ju tack vare flera upptäckter, 
att till och med den väldiga _ öknen 
Sahara, numera en död och förbränd 
landmassa, en gång har varit ett land 
med rik vegetation, som har givit nä
ring åt många människor. Dessutom 
måste man taga i betrakitande, att 
exempelvis i våra dagar Schweiz saf
tiga ängar grönska, vindruvor mogna 
och sädesfält · bära gyllene skörda1· 
mitt i Högalpernas istid, tätt vid 
gletschernas istungor. Har Gud där
emot skapat Adam och Eva redan Ull-, 

<ler tertiärtiden, då t. o. m. Grönland 
var bevux,et n1ed stora, präktiga sko
gar, så förblir naturligtvis Leches på
stående om ett fullständigt motsats
förhållande till paradisisk idyll allt
j ämt en lika stor osanning. Även i vår 
tid kunna ju människor leva i de mest 
olikartade klimat. De bo under ekva
torns brännande sol och i Nordsibirien 
med den fossila isen under sina fötter. 
Men i: de varma fanderna växer och 
blomstrar paradisisk prakt, om blott 
marken får rikligt med vatten. Nu ha
de ju paradiset också sina floder, som 
Bibeln uttryckligen berättar utan att 
först inhämta den moderna biologins 
godkännande. Guds allmakt känner 
inga gränser, mot Guds vishet tlir 
varje människoförstånd litet och ömk
ligt, och Guds ord är och förblir evigt 
sant, och behöver aldrig korrigeras. 
Om däremot 500 lärda forskare hålla 

' kongress, så strida ofta 500 olika hypo-
teser med varandra. Och av dessa 
hypoteser ha blott efter fem år hälf
ten kastats på skräphögen, och nya 
födas efter ansträngd hjärnverksam
het för a.tt Eka snart undergå samma 
öde. Och allt som :blir kvar av allt 
detta luftiga hypotesmaterial som verk
lig sanning och har något sammanhang 
med den Heliga Skrift, det överens
stämmer aHtid på det skönaste sätt 
med det rätt förstådda bibelordet. Vad 
särskilt paradis.et beträffar, så måste 
man betäµka, att Gud avsiktligt gjor-, 
de det så ljuvligt och praktfullt. 
I detta paradis satte han de för-. 
sta två människorna i deras lika-, 
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ledes paradisiska oskuld, ljusomflut-
na skönhet och rena höga värdig
het, en värdighet som höjde oss högt 
över djuren och stäHde oss vid sidan 
om himmelens furstar. Men ack ! Syn
den har tagit så mycket från männi-

skan. Gud uppenbarade sig för män
niskan så skön och härlig och visade 
henne så mycken godhet och kärlek. 
Satan ljög för henne av hat. Och på 
lögnens sida ställer sig - otron. 

rån Credos torn 

I Dagens Nyheter (8 oktober) 
framhåll:er !Jitteraturrecense11ten Olle 
Halmberg på tal om Dante, att 1200-
talet »ägde en kultur med vilken vår 
inte på minsta sätt kan mäta sig : det 
var då som katedralerna och hjälte
dikterna och den skolastiska filQsofin 
komma till, det var då som trubad\u-er
na sjöngo och den helige Frani::iscus 
predikade evangelium, det var då som 
ättesagorna skrevas på en ö i Ishavet.» 
Med tanke på allt detta kallar han 
utan tvekan 1200-talet »Europas stör
sta kultursekel». Av dylika uttalanden 
från lika sakkunnigt som opartiskt 
håll .kan man se, hur långt forsknin
gen nu har kommit från den förut så 
populära uppfattningen 0111 »medelti
den» som .en mörk mellantid och natt 
111ellan antikens och nyare tidens ljusa 
dagsperioder. 

l samma den upphöjda rättvisans 
a11qe yttrar sig en annan tongivande 
litteraturkritiker, Knut H ag berg, då 
han i en artikel om Religionen o.ch 

Samtiden i Ord och Bild för detta 
år (sid. 486) skriver : »Det sätt varpå 
man här i Sv,erige i de yttersta av des
sa dagar talat om Engelbrekts och 
biskop Thomas' tro kan även den som 
ej är katolik knappast karakterisera 
med ett mildare uttryck än motbjudan
de.» Emellertid anser Hagberg, att 
»förföljelsen mot katolifoerna inskrän� 
ke1' sig till ropande i press och från 
talartribtm». De,n har ingalunda i 
nämnvärd grad influerat den: allmän
na meni11gen i landet. »Snarare kan 
man säga att :bildade svenska borgare 
i regiel ej känna annat för katolicismen 
än odelad aktning och vördnad.» Det 
kan iicke annat än gläcllja Sveriges ka
toliker att finna dylika yttra11den från 
representativt kulturhå11 j, den förnäm
liga Ord och Bild. 

Utan tvivel dömer också Hagberg 
rätt, när han förklarar, att <lien kato
likhets, som vissa kretsar på senare 
åren startat här i landet, hittills endast 
;"i.stadkommit små restl'ltat. Den har 



ständigt verkat uppkonst1:uerad och 
ansträngd. Flerstädes har den väckt 
människors uppmärksamhet och sym
pati för den katolska tieligionen i: stäl
let för åsyftad ovilja. De svenska 
katolikerna ha i regel inga speciella 
svårigheter och obehag av umgänget 
med sina protestantiska landsmän. 
Detta hindrar ej , att de understundom 
kunna förnimma den isoleringskänsla, 
varom Marika Stjernstedt talar i von 
Sneckenströms ; känsfan av att tillhöra 
en liten delvis misskänd minoritet i 
nationen. Men också denna känsla är 
säkert mindre tyngande· nu än blott för 
en tio år sedan, och av framtiden kun
na vi hoppas ytterligare lättnad. 

Vid sin 'återkomst från Sverige se
'naste måndag medförde lektor J ulit.1s 
:Finnberg en dyrbai· gåva från Sverige 
till den gamla klosterkyrkai1 i Nåden
clal, nämligen tvenne stilfulfa vaser av 
hamrat silver, förärade av friherre 
:ctaes Lagerfelt och hans friherrinna 
på Duseborg nära Linköping. Friherre 
Lagerfelt är en varm vän av Vadstena 
och dess minnen och därigenom även 
en vän av Vadstenas gamla dotter
kloster V allis gratiae. 

Friherre Lagerfelt och hans maka 
besökte Finland för första gången se
naste sommar och tillbragte då en 
vecka i Nådenclal'. Vid sin avresa där
ifrån prydde de altarbordet under det 
gamla altarskåpet med doftande blom
mor i två kristallvaser, vilka nu skola 
utbytas mot de praktfulla silvervaser
na, förfärdigade aw hovjuvelerarna 
David Andersen & C :o i Stockholm. 

Under oktober månad har en grekisk 
pontifilwlmässa hållits i själva Peters
liyrlwn i Roni med assis,tens, av elen 
Helige Fadern till minne av kyrkomö
tet i Nicea. Sålunda har hela världen 
kunnat få en vältalig bekräftelse på 
att orientalisk ritus ,enligt katolsk upp
fattning är fullkomligt likaberättigad 
med latinsk. 

De franska benediktinerna ha upp
vaktat ·den hel. Fadern med en anhål
lan om, att frågan om P.ius X:s salig
förklarande med det snaraste mått:.: 
upptagas. Skrivelsen är undertecknad 
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av den franska benedilctinerkongrega
tionens superior och alla dess abbo1Jer. 

Särskilt framhålles Pius X :s hel
gonlika fromhet och beundransvärda 
gärningar. Alla hans ord och handlin
gar voro genomträngda av en glödan
de kärlek tilli Gud. Hans iver fö1· Kyr
kan och hans omsorg om sj älarna voro 
liksom hans tro utan gräns. 

Liknande framställninga1' ha kom
mit från den katolska ungdomen i Ca
nada och från Australiens präster. 
Alla framhålla Pius X :s helgonlika 
liv och hans stora insatser för höjan� 
det av vördnaden föt och kärleken till 
Kristus i altarets sakrament. 

I Urbino (Italien) ha borgmästaren 
och en del av borgarna återköpt det 
stora klostret San Bernardino. IGost
ret, som fråntagits minoriterna och 

·kommit i privat ägo,· är bekant för sin 
storslagna kyrka. Det har nu åter
skänkts till minoriterna på villkor att 
klostret åtager sig vården av stadens 
kyrkogård. 

I England, där man arbetar efter 
praktiska principer, har man bildat en 
föriening, »Converts' Aid Society», 
som har till uppgift att bi,springa 
anglikanska präster, vilka övergå till 
katolska kyrkan. Naturligtvis har för
eningen utsatts för förtal ; särskilt har 
man velat påstå, att den ville locka 
anglikanska präster över till katolicis
men genom gynnsamma ekonomiska 
anbud. Föreningens räkenskaper, som 
bragts till allmän kännedom av års
mötet, visar klart ohållbarheten i1 dessa 
rykten. Föreningen, som helt bygger 
på enskild offervilja, har blott kunnat 
utbetala ytterst ringa belopp i de mest 
trängande fallen. Då man tänker på, 
att många av dessa konvertiter äro 
gifta och ha stora familjer, förstår 
man, att de ·långt ifrån aitt vinna eko
nomisk fördel få bringa de allra 
hårdaste offer, om de vilja föl1ja sitt 
samvete. 

Föreningens ekonomiska läg,e är 
mycket svårt, då antalet hjä:lpbehö
vande hastigt ökas. Kardinal Bourne, 
Englands ·primus, har också varmt an-

i befallit den åt alla frnmma givare. 
. Förening,rns uppgifter visa, att an-



talet anglikanska präster, som övergå 
alltmer ökas. Orsaken är då utan tvivel 
att söka i den allt mer tilltagande oron 
och förvirringen i den anglikanska kyr
kan. Den har klart visat sig sorn en 
mer övertygande faktor än alla upp·-
1 ysnings försök. 

Årsmötet öppnades med högtidlig 
levitmässa i en kyrka, som förut till
hört anglikanerna men numera är ett 
katolskt kapell under katedralen i 
'v\Testminster. Officianten och leviter-
11a voro konvertiter, jikaledes var pre
dikanten en förutvarande anglikansk 
präst. 

Under hösten ha benediktinerna i 
Benron lidit en svår förlust. Grunda
ren av den konstskola, som gjort klost
ret så berömt, pater Desiderius Lenz, 
har nämligen för några månader se
dan avlidit. P. Desiderius var en boren 
konstnär. Redan tidigt kom han under 
sitt växelrika liv i beröring med Egyp-

. tens och Helfa.s' kultur. Hans ingåen
de studier av dessa konstarter blevo 
den fasta grunden för elen nya konst
riktning, han senare skulle föneträda. 
Hans namn är för alltid förbundet 
med Beuron och beuroner konst. 

Förenta staternas högsta donzstol 
har för någon tid sedan i ett utslag 
klarlagt barnens ställning gentemot 
staten. »Barnen äro ej att betrakta 
som en produkt av staten, de, som 
draga försorg om dem och. handhava 
deras utbildning, ha rätt att vilja för
bereda dem på de uppgifter, som vänta 
dem i livet.»  

Genom detta uttalande har Högsta 
{lomsto1en upphävt den lag, som anta
gits i staten Oregon, efter en våldsam 
strid mot de katolska skolorna. Som 
]Jekant ha de olika staterna självsty
relse. Lagen skulle alltså trätt i kraft 
i Oregon, fastän flerta1et stater för
kastat den såsom stridande mot den 
samvetsfrihet, konstitutionen utlovar. 
De religiösa ordnarna och även en dei 
icke katolska institutioner ang1iepo la
gen, i det de förklarade den vara 
grundlagsvidrig. Saken drogs inför 
Högsta domstplen, Förenta staternas 
11ögsta gemensamma instans. Den har 
nu i sitt utslag fastställt, att det till-
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kommer föräldrarna och ej staten att 
avgöra i vilken religion, barnet skall 
uppfostras. 

Detta uttalande betyder mycket för 
Förenta staternas katoliker. Men det 
är ej blott en seger för katolikerna, 
det utgör också ett hedrande bevis för, 
att Högsta domstolen, såsom amerikan
ska folkets talesman låter leda sig av 
de sköna principer om samvietets fri
�et, som författningen utlovar. 

Från det oroliga Kina når oss föl
jande meddelande. I ett brev berättar 
en kinesisk missionär i I(:ei-F,eng, att 
det starka hatet mot allt utländskt på 
sina håll också svårt drabbat de ka
tolska missionsst�tionerna. En sön
dagsmorgon stormades hans kyrka av 
över tre hundra kinesiska studenter ; 
våldsdådet skedde med ortsmyndighe
ternas goda minne. Man hade 'blott 
sagt sig skola inskrida mot öppna 
blocl;;clåcl. Väl fingo de rasera kyrkan 
och genomprygla alla katoliker, om de 
blott unclerläto direkta mord. · 

Vidare meddelar han, att 1en hel 
del protestantiska missionärer redan 
skuHe ha lämnat denna del av Kina. 

Vid det s .  k. »ekumenislm» augusti
mötet i Stockholm detta år var det icke 
blott elen katolska Kyrkan med över 
300 . millioner anhängare som var ore� 
presenterad. Även · de ryska (90 mi1-
lioner) ,  koptisk�abessiniska ( 5 millio
ner) och armeniska 0,5 million) kyr
korna (alla schismatiska) liksom åt
skilliga protestantiska sekter voro utan 
någon representant i elen internatio
nella och interkonfessionella försam
lingen, som sålunda endast repnesen
terade en minoritet ( enligt välvilligaste 
beräkning något över en tredjedel) av 
hela kristJenheten. 

FRÅN BELGIENS KATOLSKA 
KVINNQFEDERA TIO NER. 

»Sveriges katolska Kvinnoförbund>, 
underrättade »La Federation des f em
mes catholiques Belges» ,  om riksdags
man F. Månssons anförande om de 
belgiska katolska kvinnorna, genom 
att avsända stenogramreferat av före
draget som hölls i Uppsala den 6 april 
1925, 
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Denna kommunike blev offentlig
gjord i »Federationens» bägge tidnin
gar. Härpå har ingått, ett genom om
ständigheter mycket försenat svar, 
som dock på »Federations des femmes 
catholiques Belges» och » Verbond1 der 
Belgische katolicke Vrouwen» önskan 
härmed offentliggöres : 
Från Belgiens katolska Kvinnofedera

tion. Federation des femmes catho
liques Belges och Verbond <ler Bel
gisi;:he katolicke V rouwen. 

Till Sveriges katolska lwinnor ! 
Vi tacka eder för det oss tillsända 

stenografiska referatet av riksdagsman 
Månssons föredrag, hållet i Uppsala 
6 april 1925. Hans förvirrade utlåtan
den om Belgiens katolska kvinnor kun
na väl behöva rättas . Förmodligen 
tänkte väl icke herr Månsson att ene;· 
ekot av hans anförande skuHe nå fram 
till oss, men då vi erhållit full känne
dom härom, bedja vi få tillkännagiva 
följande : 

1 )  Flamländarna äro långt i från 
den katolska Kyrkans fiender utan 
de äro hennes hängivna och ivriga . 
försvarare. Religionens fiender veta 

. detta så väl, att de i de flamländska 
landsområdena uppträda med hovsam
het mot Kyrkan. De flamländska 
socialisterna intaga en mindre pro
vocerande hållning än de vallonska -
detta naturligtvis för att utnyttja möj 
ligheterna ti1'1 framgåri.g. 

2) V arken socialister eller liberaler 
stödja den kvinnliga rösträtt,en, eme-
dan de frukta ,denna politiska reform, 
ty den skulle utfalla till deras nackdel. 
Den ståndpunkt de intaga, är ej emot 
ideen som sådan, utan urteslutande dik
terad av partiintresse. Vårt lands ka
tolska kvinnor äro ingalunda slavar 
under klosterväföe utan bättre organi
serade ooh ledda än flerta:let andra 
lands kvinnor. Den kvinnliga katol
ska l)resseu är starkare, större och mer 
spridd än de fientliga partiernas press. 
De katolska kvinnl1ga sammanslutnin
garna ( federationer) arbeta inom en 
fastare ram, utmärkt organiserade med 
mycket större framgång än motpartier
nas organisationer. 

1\-lostren ha intiet att skaffa med de 
kvinnliga katolska federationernas 

styrelse. Denna ligger i kvinnornas 
egna händer utom i frågor av rent 
andlig art, då en andEg rådgivare av 
vårt sekularprästerskap höries . 

3) De katolska kvinnorna intressera 
sig för alla tidens frågor - ha sek
tioner på alla äessa arbetsområden. 
Man finner dess medlemmar i led
ningen för snar•t sagt alla företag ; 
barnuppfostringsfrågor, välgörenhet, i 
kampen mot tuberkulosen etc. ,  e.tc. De 
äro lmlhirspridare, och deras föredrag 
och konferenser äro högt ansedda och 
u ppskattacle. 

4) Påståendet att elen Katolska 
Ky1:kan hetsar de flamländska kvin
norna mort de vallonska är gripet full
ständigt ur. luften. En sådan tanke 
skulle ej falla någon in att tänka än 
mindre att uttala. De katolska organi
sationerna utbreda sig lugnt och fred-
1-igt och räkna så väl flamländska som 
franska sek!tioner med var sin press, 
på det av våra två nationalspråk, som 
är deras. Våra generalkongresser hål
las alltid på bäggie språken. Vårt val
språk är : » Unies en un unanime 
esprit», - Förenade i en enhets ande. 

5) V ad herr Månsson kan tänkas 
mena med att Kyrkan hetsar Belgi:en 
mot HollancJI och Luxemburg, f örstå. 
vi ej alls. Härför får han sjä'lv söka 
finna sina bevis. lVIen vi kunna för
säkra honom, att även de mest utpräg
lade antiklierikaler i Bielgien skulle 
grundligt göra spe av hans okunniga 

' uttalanden. 
Måtte herr Fabian Månsson, med

lem av Svenska Riksdagen, för fram
tiden bättre taga reda på de förhål

- landen han framlägger som fakta, då 
har denna vår admonition onek'ligen 
haft något gott med sig. Väl veta vi, 
att en del riksclagsniän ha för vana att 
befatta sig med och att tala om saker,. 
de litet elier intet begripa och känna. 
Detta gör dem löjliga i bildade män
niskors ögon. 

Men då det nu gäller Belgiens ka
tolska kvinnor, som inför hela elen civi
liserade världen visat stora prov på 
mod, handlingskraft ·och ideella ini tia · 
tiv - då, herr Månsson, kan ingea 
mer taga Eder på allvar. 

Jnfö1·t genom Sveriges Katolska 
K vinnoförbund. 



IN FESTO SANCTI MARTIN! 

EPISCOPI ANNO DOMINO 
MDCCCCXXI. 

Helig lcväll över Lundagård ! 
Snötyngda kronor susa. 
Dämpat ur d8n1ens helgade vård 
Orgeltonerna brusa. 

Stundens stämming mig helt betar. 
Villigt ger jag ·mig fången, 
En drön1sky av syner förbi mig_ drar 
På toner från aftonsången. 

Syner från tid, då Sanct Ansgars tro 
Fick lysa och värma i Norden. 
Då Rom förband 1ned en levande bro 
Alla kristtrogna riken på jorden. 

Den bron höggs sönder. Det bandet 
brast 

För vår reformators nävar. 
Att rensa tron med raka och kvast 
kl artimts Lutherns strävar. 

Docli än till din ära, Sankt Martin av 
Tours 

I Skåne k-:,,1rkklockorna ringd. 
Ett glädjerikt budskap med hugsvala1i 

stor 
Och hopp och förtröstan de bringa. 

Till sö1'jaren där vid den sprängda bro 
Till kullarnas stad i söder; 
Hon är ej sloclmad, ·vår urga1nla tro, 
Ännu under askan hon glöder. 

Stjärnornas blini? vid slocknande dag 
Förmäls med !?yr!?ljusens skimmer. 
I drö111lwällens ljudlösa stillhet jag 
S!?ånelands hjärtslag förnimmer. 

A. S e I a n d e r. 

DEN OTILLBÖRLIGA BLICKEN. 

Av Alban Stolz. 
· Det hände en gång i Kyrkan under 

den heliga mässan att S :ta Elisabeth 
en stund glömde sig, så att hon lät 
sina blickar och tankar dröja hos henr 
nes ståtlige och högtäls1kade gemål, 
fröjdande sig åt hans åsyn. Då ringde 
det till Fö1:vandling, och Elisabeth 
samlade sig till andakt. Men när präs
ten lyfte den heliga hostian förekom 
det henne som om hön såge bloddrop
par framsippra därur. Vid denna syn 
s�og henne plötsligt samvetet och hon 
insåg med bitter smärta sin synd, näm
ligen att hon några ögonblick funniit 
nier välbehag i sin make än i sin Fräl
sare. Hon kastade s,ig med Magdalena 
till Jesu fötter och bad under ymniga 
tårar Gud om tillgift, och sålunda för
blev hon liggande, med ansiktet mot 



marken, hjärtat och anden hos Gud, 
bedjande och gråtande ännu efter det 
alla andra lämnat kyrkan. 

Tiden för middagsmå:lltiden var 
emellertiid inne ; många gäster hade 
församlat sig i matsalen ; lantgrevinnan 
fattades blott ännu. För att gästerna 
icke skulle behöva vänta längre gick 
lantgreven till sist själv ned till Kyr
kan, närmade sig den bedjande och 
ta'1ade miltJ och vänligt till henne : 
»Kära syster, varför kommer du icke 
till middagen utan låter oss vänta så 
länge ?» Då reste sig Elisabeth upp 
och betraktade sorgset sin gemål utan 
att säga ett ord ; men hennes ögon voro 
blodröda av deit myckna gråtandet . . På 
lantgrevens enträgna tillsägelse yppa
de hon sitt felsteg för honom och var 
därtill ännu så förkrossad att hon ide 
lät förmå sig att famna kyrkan och 
taga del i festmåltiden. 
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Samma synd, som den heliga Elisa·· 
beth så djupt ångrade och begrät, be
gås alla dagar vid den heliga mässan, 
Om du under gudstjänsten tänker pa 
en person vilken är dig särskilt kär, 
eller om du ser dig omkring i kyrkan 
efter vem som kommer och går, eiler 
om dina tankar befatta sig med värld�
Jiiga omsorger och göromål, om ditt · 
sinne överhuvud taget är uppfyllt av 
j ordiska angelägenheter, så giver du 
under denna förströddhert:, såframt den 
är frivillig, företrädet åt ett jordiskt 
ting framom Frälsaren. Det är dess
förutan illa nog att de flesta kristip 
egna så litet tid å,t den egentliga bönen. 
Därför borde vi så mycket mer be
flita oss om att under denna korta 
andaktsstund icke därtill ännu förnär
ma Gud genom ljumhet, tankspriddhet 
och otiHständiga blickar. 

OM HELGONENS VÖRDANDE. 

Den prote�tantiska furstinnan Sofia 
av N assau Saarbriicken stod en dag år 
1790 vid ett fönster i sitt slott och 
såg, hur ett barn föll ned i en vatten� 
fylld grav. I detsamma kom en katolsk 
präst förbi och ansträngde sig ,till det 
yttersta att rädda barnet. Det lyckades. 
Furstinnan blev utomordentligt glad, 
lät kal�a till sig den andlige, och då ut
spann sig följande samtal.: 

Furstinnan : Vad kom er att med 
fara för ert liv rädda detta barn, söm 
Ni inte alls känner? 

Prästen : Jag ansåg, att det var min 
plikt, Ers höghet. 

Furstinnan: Varför var det er plikt? 
Prästen : Emedan också jag måste 

lyda budet: »Du skall älska din nästa 
såsom dig själv.» 

Fur�tinnan: Har Ni med glädje 
uppfy'Jilt denna plikt? 

Prästen : Med stor glädj e, Ers hög� 
het, ty jag tänkte på vad Jesus har 
sagt : » Vad I haven gjort en av mina 
minsta bröder, det haven I gjort mig.» 

Furstinnan : Mycket vackert ! Om 
Ni bara också hölle de andra buden 
lika samvetsgrant. 

Prästen : Det vare mig fjärran att 
frivilligt överträda det minsta av Guds 
bud. 

Furstinnan: Redati första budet bry
ter Ni ju dagligen mot. 

Prästen : På vad sätt, Ers höghet? 
Furstinnan : Det första budet lyder : 

»Du skall inga andra gudar hava för 
mig.» Men Ni tillbed:er ju helgonen. 

Prästen : Ers höghet menar, att vi 
ära helgonen, och då göra vi blott, 
vad Gud sjä11v gör. 

Furstinnan: Var står det skrivet, 
att Gud ärar helgonen ? 

Prästen : I J oh. 12,26. »Om någon 
tj änar mig, honom skall min fader 
ära.» 

Furstinnan : Den heliga skrift säger 
ingenstädes att vi måste ära helgonen. 

Prästen: Alldeles riktigt, Ers hög
het, men den förbjuder det icke heller. 

Furstinnan : Men jag anser, att ka
tolikerna överdriva helgonens vördan
de. 

Prästen : Vari best�r denna över
drift? 

Furstinnan : Ni bygger ju  kyrkor 
och altaren åt helgonen som åt Gud 
sj älv. 

Prästen: Våra kyrkor byggas endast 
åt Gud, och offret frambäres endast 
åt Gud. Däremot komma vi också 
ihåg helgonen, då vi tacka Gud för den 
nåd, som han bevisat dem, och vi 
bedja dem om deras förbön .hos Gud. 

Furstinnan : Men vållar icke helgo
nens vördande något avbräck i fråga 
om Guds ära? 



Prästen: Tvärt om, Ers höghet. Ge
nom helgonens vördande förökas Guds 
ära. 

Furstinnan : Hur kan det vara möj
ligt ? 

Furstinnan: All ära, som vi bevisa 
helgonen, gäller i grund och botten 
Gud. 

Furstinnan: Vad menar Ni med 
det ? 

Prästen : Om jag ärar en furstlig 
tjänsteman, så ärar jag i honom fur
sten. Jag bevisar tjänstemannen vörd
nad; emedan jag vördar fursten. Jag 
bevisar prinsen vördnad för furstens 
skull, som är hans fader. Alltså gäNer 
all vördnad, som jag bevisar en furstes 
son eller en forstlig tjäns•teman, 
fursten själv. Likaså gäller all vörd
nad, som vi bevisa helgonen, Gud 
själiv. 

Furstinnan: Står det icke skrivet : 
»Gud · allena vare pris och ära ?» ( 1 
Tim. 1 , 17.) 

Prästen : Jo, det gör det visst, Ers 
höghet ! Men det står också skrivet : 
Ären konungen !» ( 1  Petr. 2,17) och 
»Hedra din fader och din moder !» 
( 5  Mos. 5, 16.) 

Furstinnan : Ni är en klok man, som 
inte så lätt blir svarslös, men Ni icke 
endast vördar helgonen, Ni åkallar 
dem också. 

Prästen : Ja, och det är väl mycket 
förståndigt. 

Furstinnan : Varför :tycker Ni att 
det är förståndigt ? 

Prästen : Emedan vi äro stackars 
syndare, som genom vår bön icke så 
lätt uppnå bönhörelse, men »de rätt
färdigas bön förmår mycket hos Gud.» 
(Jak. 5, 16.) 

Furstinnan : Ännu en fråga : Ni ka
toliker vördar också helgonens bilder ? 

Prästen: Ja, Ers höghet, odh det an
se vi vara aHdeles berättigat. 
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Furstinnan: Men heter det icke � 
»Du skall icke göra dig något beläte ?» 

Prästen : . Jo, Ers höghet, men det 
står strax efter: »för att tillbedja det», 
och det göra vi icke. 

Furstinnan: Men Ni uppställa bilder 
av helgon i kyrkor och bostäder. 

Prästen : Ja, Ers höghet, alldeles som: 
den döde fursten vVilhelm Henriks 
bild finnes här i det furstliiga slottet. 

Furstinnan: Min trogne make, den 
dygdädle regenten ! 0, hur ofta har 
jag icke sedan betraktat den och tänkt 
på hans dygder ! Hur har det icke 
vederkvickt mitt hjärta, upplivat mitt 
sinne ! 

Prästen: Mycket vackert, Ers hög
het ! På sanuna sätt få vi intryck av 

bilder av Jesus Kristus, den helige 
jungfrun och alla våra helgoi1. 

Furstinnan : Varifrån har Ni alla 
de träffande svar, som Ni kan giva 
på mina invändningar ? 

Prästen: Dessa svar kan varje ka
tolik giva, som har lärt sin katekes 
ordentligt. 

Furstinnan: Ger er katekes också 
lika full:ständiga svar på de andra ka
tolska lärosatserna ? 

Prästen: Vår katekes förklarar tyd
ligt hela trosläran, så tydligt, att ingen 
oklarhet finnes kvar. 

Furstinnan : Låna mig då er katekes, 
och om elen kan övertyga mig, skalr 
jag bliva katolik. 

Prästen : Om Ers höghet beder om 
trons ljus, annars icke. Ty Kristus sä
ger : » Utan mig kunnen I intet göra», 
aJ.ltså icke heller bliva katoliker. 

Furstini1arn Sofia bacli, läste elen 
helige Canisius' kat!rkes och andra ka
tolska skrifter, blev katolik, levde 
fromt och dog i Herrens frid den 1 
juni 1795. 

F. B.  
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BARNATRO. 

Där drog en gång ett sändebud 
All världen kring med bud från Gud. 
Det gjorde känt vad Jesus lär 
Ock sökte stridsmän för Hans hä,r. 

För barnen talade det om 
Hur Jesus till vårt altar' lwni, 
Hur Han i tahernaklet bor, 
En frälsa1·e för den som tror. 

Ock alla lyssnade uppå 
Det glädjebudet för de små. 
I 1nånge11s öga syns en tår 
Och tanlwn upp till h imlen går. 

En liten gosse stannar kvar 
I kyrkan där predikan var. 
Sen alla gått han ensam är 
Men ingen rädsla han dock när. 

I kyrkan fram han sakta går 
Tills framför altaret han står, 
Han i sitt hjärta tanken bär: 
»Min käre Jesus är iu här. 

Hos H onani vill jarJ, knacka på 
Jag vill med H onani tala få» -
På altaret han klättrar opp 
Så full av tillförsikt och hopp. 

När tabernaklets dörr han fann 
Helt blygt och stilla knackar han, 
�Men tyst där är, där intet hörs 
Och i11genti1ig där bakom rörs. 

Då starlwre han knackar på, 
Han börjat bedja högt också: 
»Ack, Jesus min, jag säkert tror 
Att d,tt i tabernaklet bor. 

Så hör då på mig, svara mig, 
Mig, so1n så hjärtligt älskar dig. 
Tag mot miin innerliga bön 
Och 111:ig ,m,cd hjälpen snärt bekrön. 

0 Gud, som l,a,ver barnen kär, 
Ack se till ntiig, soni liten är. 
Mig nclw ej vad jag begär 
När på di1� dörr jag klappat här. 

Se käre Jesiis, pappa vår 
Är inte sniill, nej oss han slår. 
Han drz'.cker mycket, skriker, svär 
Och e11wt mor han elak är. 

Tänk, liMe Jesus, 0111, han dör 
Och inte först en bättring gör, 
V ad skall väl då för straff han få 
Jag ej törs tänka däruppå. 



Kom därför och hans hjärta rör 
Så att din vilja blott han gör. 
0 Jesus, utav hjärtat niild, 
Gör pappa! lik din egen bild !» 

Och Jesus hör den lilles bön, 
Hans starka tro skall/ få sin lön. 
Den lille som en viskning hör: 
>>Gå du i frid. Allt väl jag göu� 

Och gossen tror den n1,ilda röst, 
Han vänder hen·i så fiill av tröst, 
Han talar 01n sen heni han nått 
V ad bön han bett� vad svar han fått. · 
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Hans fader också därpå hör _ 
Och ångern dennes hjärta rör." 
Förkrossad ha.,i t-ill kyrkan går 
Att bilita synden stor och svår. 

För prästen han sin skuld beter 
Och Gud, smn till hans ånger ser, . 
Igenoni prästen honom ger 
Den nåd ·varom han hjärtligt ber. 

Till n1alw, barn så he1n ha1i går 
Och 1i hans bl-ick syns glädjens tår, . .  
Hans gosses bön sin lön har fått 
Välsignelsen hans hen1. har · 11ått. 

Från holländskan av-

J o h. v a n  G i js · e  l -·, 

,) \ ··( 

e ! · ·• • •  ' " '  . ., , _, 
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F RÅN VÅRA FÖ R SAM LI N GAR O CH FÖ R E N I N GAR 

PRÄSTVIGNING I STOCKHOLM, 

Det var en strMande höstmorgon, sön
dagen den 11 oktober, då teol. lie. Oscar 
Lewin skulle vigas till präst. Medan 
solen kastade sina gyllene strålar genom 
kyrkorutornas brokiga glas, blev han i 
procession införd i den fesitligt smyckade 
Sankt Eriks Kyrka. 

En fin och ovanlig stämning vHade 
över . denna enastående händelse ända 
från det ögonblick, då ordinanden med 
ett brinnande ljus i högra handen led
sagad av biskopen . ol!h de assisterande 
prästerna trädde in i kyrkan, ända tills 
han som nyvigd präst återigen i pro
cession lämnade helgedomen. 

De svenska katolikerna, som sedan 
»reformationen ,, endast en gång förut 
(pastor J. Popps vigning år 1866) haft 
tillfälle att se en av sina egna bliva upp
höjd till den katolska prästens höga 
värdighet, kunde nu vara vittne till den
na lika högtidliga som betydelsefulla 
handling, vilken Kyl'kan har omgivit med 
så sköna och djupsinniga ceremonier för 
att också genom de yttre intrycken få 
Sljälen att lyfta sig upp emot Gud tHI 
en stor lov- och tacksägelsebön. 

Det är svårt att s_äga, vilken av de 
många vackra ceremonierna vid denna 
prästvigning, som grep hjärtat mest, om 
det var det ögonblicket, då alla bådo för 
ordinanden, som låg utsträckt med an
siktet på marken och anropade Gud om 
nåd och kraft, medan biskopen på knä 
bad Allhelgonalitanian och kören sjöng 
densamma i koralton; eller om hjärtat 
va:i; som mest brinnande, då biskopen 
och prästerna - den ene efter den 
andre - lade händerna på ordinandens 
huvud bedjande om den Helige Andes 
kraft. Det skulle taga alltföl' lång tid 
att omnämna alla de särskilt framträ
dande momenten vid prästvigningen och 
den därpå följande mässan. Jag tillåter 
mig endast att · nämna ett, som gjorde 
särskilt intryck på den som skriver des
sa rader. 

Jag syftar på det ögonblicket, då den 
nyvigde prästen tillsammans med bis
kopen uttalade förvandlingsorden. Nu 
anvär..de han för första gången den makt 

som han hade . undfått till att genom 
några ord verka sitt första under, näm
ligen att åstadkomma Guds närvaro un
d'er brödets och vinets gestalter. Jag 
tyckte mig uppleva det stora sambandet 
mellan denne unge prästs makt och den 
som Kris.tus hade givit sina första präs
ter och som sedan har gått vidare ända 
fram till våra dagar. 

Detta är min lekamen, detta äl' mitt 
blod. Gören detta till min åminnelse 
dessa ord hade icke mistat sin kraft un� 
der seklernas lopp, ty en oavbruten tra
dition vittnar om denna makts vidmakt
.hållande alltsedan Kyrkans början. 

Vi katoliker i Norden måste vara 
djupt tacksamma för att vi sålunda fått 
tillfälle att övervara en handling, genom 
vilken en människa får mottaga så myc
ken kraft och myndighet och allt detta 
till vår, till människors tjänst. Vi fingo 
tillfälle att se vår Kyrka utveckla sin 
stilla prakt omkring ett av de viktigaste 
sakramenten, att kunna förnimma vad 

. detta sakrament är värt och begrunda 
prästämbetets stora och viktiga uppgift. 

Men våra tankar gå också tiU den ny
vigde, som Gud har utkorat till sitt 
redskap. Våra hjärtan slå honom till 
mötes i uppriktig glädje och hängiven
het. Många veta icke hur mycket kamp, 
strid och studium som erfordras, innan 
någon kan komma så långt. Vi vilja 
därför nu av hela vårt hjärta lyckönska 
honom till att Gud har utsett honom 
till att vara präst, att han har hållit ut 
och slutligen fått uppleva en så härlig 
dag som denna, då han blev »sacerdos in 
reternum secundum ordinem Melchise
dech». 

För framtiden är detta vårt största 
hopp, att den nyvigde besjälad av djup 
förståelse och innerligt medlidande med 
de stackars människorna tillika med en 
stor kärlek till Gud må verka till Guds 
ära och själarnas frälsning. 

B r o d e r F r a n c i s c u s. 

SVERGES KATOLSKA KVINNO
FöRBUND 

hade den 6 oktober sammankallat sina 
medlemmar för att diskutera den vikti-



gaste frågan, som skall förekomma vid 
den Internationella Unionens kongress 
i Rom 22-27 okt. En del länder ha 
nämligen anhållit om upphävandet av 
en bestämmelse i Internat. Unionens 
stadgar med förbud för till Unionen an
slutna förbund och deras medlemmar att 
samarbeta med neutrala, icke-katolska 
föreningar. 

Hans Högvördighet Biskop E. Muller 
hedrade sammanträdet med sin närvaro. 
Dessutom närvoro representanter från 
ans'1utna föreningar i Malmö, Gävle och 
Uppsala samt ett 40-tal medlemmar. 

Frågan diskuterades livligt. Den över
vägande meningen bland de närvarande 
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var för bibehållande av paragrafen med 
· hänsyn till, att behov av samarbete här 
i Sverige för närvarande ej syntes före
ligga. 

Som Förbundets delegerade vid kon
gressen i. Rom avresa Grevinnan Brita 
Bielke, ordförande, Fru Dagmar · Adams
Ray, sekreterare, och Fröken Marie 
Foss, rådsmedlem. 

Styrelsen för Sveriges Katolska 
Kvinnoförbund uppmanar alla intresse
rade katolska kvinnor i Stockholm och i 
landsorten, som kunna det, att anmäla 
sig som medlemmar i Förbundet. · An� 
mrälan kan ske till F r ö k e n V a l b o r g 
F o s s, S t o  c k s u n d. Tel. Stocks, 357. 



NOVEMBER 

1;  ' S,öndag. Tjugoandra efter pingst. · 15. Söndag. Tjugofjärde efter . pingst. 
Allhelgonadagen. 

�-, ,Måndag. Alla själars dag. 
-3. C '  Tisdag, · Dag inom oktaven av All
; / · helgonadagen. 
� • .  Onsdag. S, Carolus. Biskop. 
5.: Torsdag. Minnet av de helgon, vil

. ,. kas ·, reliker förvaras i Uppsala 
domky11ka och i det övriga apost. 
vikariatet. 

6. Fredag. Dag inom oktaven av All
helgonadagen. Jesu hjärtas fredag. 

7. Lördag. Oktavdag�n av Allhelgona
dagen. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Söndag. Tjugotredje efter pingst. 
Måndag; Invign. av S. Salvators-

basilikan i Rom. 
Tisdag. S. Andreas A vellinus Bek. 
Onsdag. S. Martinus. Biskop. 
Torsdag. S. Martinus I. Påve. 
Fredag. S. Didacus. Bekännare. 
Lördag. S. Josaphat. Bisk. Martyr. 

Den heliga Margareta Maria Alacoque 
mottog, som förut nämnts, uppdraget att: 
arbeta för en särskHd frsts införande i 
Kyrkan till det gudomliga Hjärtats än: . 
överallt uppstå nu också Jesu Hjiirtci
brödrciskap. År 1726 anhålla 117 ärke
biskopar och biskopar hos den helige Fa
dern tillsammans med konungarna 
av Polen och Spanien, 900 försam 
lingar, 223 ordenskyrkor och 34!) 
brödraskap om instiftandet av en sär
skild Jesu Hjärta feHt. - De följande 
åren komma ännu flera petitioner från 
furstar, andliga och lekmän. Motsägel
se fann denna andakt från jansenisternas 
sekt i Frankrike och den s. k. Josefinis
tiska riktningen i Österrike. Kyrkan 
gick med största försiktighet till verket 
och undersökte noga trovärdigheten av 
uppenbarelserna innan hon gav någon 
tillåtelse. Först erhöllo enskilda korpo
rationer, biskopsstift eller länder tillå-

16. Måndag. Ferialdag. 
17. Tisdag. S. Gregorius Thaumaturgus 

Bisk. Bek. 
18. 

19. 
20 . 

21. 
22. 

23. 
24. 

25 .. 

26. 
27. 
28. 

29. 
30. 

Onsdag. Inv. av S. Petri och Pauli · · 
basilika i Rom. 

Torsdag. S. Elisabeth. Änka. 
Fredag. S. Felix, av Valois. Be

kännare. 
Lördag. Presentatio 13. M. V: 
Söndag. Tjugofemte och sista efter 

pingst. 
Måndag. S. Clemens I. Påve. Ma1't. 
Tisdag. S. J oannis a Cruce. Be

kännare. 
Onsdag. S. Katarina. Jungfru. 

Martyr. 
Torsdag. S. Silvester. Abbot. 
Fredag. Ferialdag. 
Lördag. Vigildag til'l aposteln 

Andreas fest. 
Söndag. Första i Advent . . 
Måndag . .  s. Andreas. Apostel. 

telse till egen mässa och officium till Je
su hjärtas ära. År 1856, d. v. s. 181 år 
efter uppenbarelsen till Margareta Tu]:ar 
ria, bestämde Pius IX att Jesu hjärta
festen årligen skulle firas i hela Kyr
ka11J. Därmed vinner också hela andak
ten i utbredning. 1864 blev Margareta 
Maria förklarad för »salig». - 1875 lät 
Pius IX på allmän begäran av Kyrkans 
biskopar inviga hela den katolska värl
den till Jesu hjärtas beskydd. 

Leo XIII lät upphöja Jesu hjärtafesten 
år 1889 till en kyrklig fest av första 
klass och anordnade den 11 Maj 1899 he
la världens invigning till Jesu hjärtas 
beskydd. Förlidet år - på Kristi Leka
mens fest - företog den apostoli
ske vikarien för Sverige invigningen av 
det svenska vikariatet till det gudomliga 
hjärtat. Detsamma skedde i de övriga 
nordiska vikariaten, 

S. N-k. 


