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SANKTA BIRGITTAS UPPENBARELSER. 

BOK VI. KAP. 86. 

På Pingstdagen Eiste en präst för
sta mässan i ett kloster. Då Guds 
Lekamen höjdes, såg Kristi brud eld 
nederfara från himmelen över hela 
altaret. Och hon såg brödet i prästens 
hand och ett levande lamm i brödet 
och ett lågande miinniskoanlete i lam
met. Och då hörde hon en röst sä
gancle till sig: Liksom du nu ser el
den neclerfara på altaret, så nederfor 
min helige Ande över apostlarna en 
sådan dag som i dag är, upptändancle 
deras hjärtan. Och brödet_ bliver ge
nom ordet ett levande lamm: det är 
min Lekamen. Och anletet iir i lam
met och lammet 1ir i anletet: ty Fa
dern är i Sonen och Sonen i Fadern 
och elen Helige Ande i dem båda, 

Och en annan gång såg hon i priis
tens hand, när Guds Lekamen upp
lyftes, en elen fagraste unge man, vil
ken sade: Jag välsignar Eder som tro 
och dem som ej lro, skall jag vara 
domare. 

BOK V. J(,AP. 14. 

Skrivet iir, att elen Helige Ande 
är mångfaldig i sina gärningar och i 
sin nåd, ty Han giver utvalda män på 
mångahanda vis sina gåvor. Sanner
ligen elen Helige Ande är liksom elen 
man, vilken har en vågskål i sin hand, 
som Han flyttar och jämnar tills elen 
kommer till stadga. Men elen väger 
annorlunda, som är van därvid än 
den, som är ovan; och annorlunda 
elen som är stark än elen, som är svag. 
Så uppfar den Helige Ande stundom 
i människornas hjärtan och stundom 
nederfar Han. Han uppfar, då Han 
upplyfter hågen till gudelighet och till 
klok insikt och gudelig åstundan. Han 
nederfar, då Han låter hågen ängslas 
av fåfänga ting och sorger; ty liksom 
vågen ingen säkerhet har, ntan att 
elen jiimnas och styres, så är gott le
verne och ren avsikt och förtänksam
het nödvändigt vid min Helige Andes 
gärningar. 

Ty elen tid, jag, Guds Son, predika
de hade jag många cfterföljate och 
hörare. Somliga följde mig av lcärlek, 



men somliga för att finna orsak mot 
mig. Somliga, vilka följde mig, hade 
klokare förnuft och insikt, men som-
liga enfaldigare. Därför talade jag 
enkla ting till enkla människors un
dervisning och stundom högre ting 
till vise mäns undran. Stundom ta
lade jag dunkelt i lil�nelser och stund
om flera gånger detsamma, då jag 
tillade eller avdrag något. Därför ii1· 
det ej underligt att evangelisterna 
skreva på olika vis och ändå allt rät1 
och sant; stundom ord för ord och 
stundom ordens sinnebild och bety
delse; och stundom det förut hos den 
ene, som hos en annan korn senare ; 
och dock alla som den Helige Ande 
ingav dem att säga. 

Jag säger dig, det lästes i dag: För
stören templet och jag skall återupp
bygga det. De som detta hörde och 
vittnade, voro sannfärdiga efter vad 
de hörde, men de voro falska vittnen, 
därför att de ej aktade mina ords be
tydelse, ty jag menade och talade orn 
min Lekamen. Så ock då jag sade: 
Utan att I äten mitt kött, skolen J 
icke hava evärdeligt liv. Ty de alv 
tade ej mina ords andliga innebörd 
och därför var det ej underligt, att 
de fora vilse, ty de följde mig ej av 
kärlek. 

BOK IV. KAP. ll-J-2. 

Min herre, Jesus Kristus, jag tror 
säkerligen, att ingen som beder Dig 
om hjälp till syndabättring, är så syn
dig, att elen bönen icke höres. Dock 
vet jag intet, som så raskliga avskra
par synden och styrker till goda gär
ningar, som det att få älska dig mer 
än själ och kropp, gods och heder, 
vänner och fränder och hela världen. 
Finge jag den nåden att älska Dig, 
som jag skulle, då finge jag rätt ån
ger för mina synder. 

Min herre Jesus Kristus hör min 
bön, om icke därför att jag förtjä
nat det för mina gärningar, så gör 
det därför, att Du är sann och vörd
nadsvärd Gud. Gör mitt hjärta brin
nande av din kärleks eld, så att allt 
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som är Dig emot, må blåsa bort likt 
askan för vinden. Min fru, jungfru 
Maria, bed för mig, att jag får den
na nåd, för vad du kände den gången, 
då Gud vart man och cht, Jungfrun, 
blev Guds Moder, då ängelen gav dig 
budskap dårom. Bedjen för mig, alla 
1inglar, som VlH o skapade utan kropp, 
för elen glädje, då I först fingen se 
Gud och för det att I varen av dem, 
som stodo fast och ej av dem som 
föllo från Honom. 

Becljen för mig, patriarker och pro
feter och hela den stora skara av 
Adams släkt, vilka voro i mörkret in
nan Gud pintes, för vad l uti elen 
stunden kände, då Guds s1guade Le
kamen tålte döden. Hans lekamliga 
ögon miste lj-uset och voro cl6da i 
hans signade huvud, men ·T haven 
mist mörkret och fått ljuset. 

Becljen för mig, elen syndiga, att 
Gud förlåter mina synder på Eder 
bön och gör mitt hjärta brinnande till 
Sin tjänst och Sin kärlek. Bedjen 
för mig, apostlar och evangelister och 
alla, som voro innelyckta ' i rummet 
på pingstdagen, då I fingen den He
lige Ande, och för vad 1 känden, då 
Eder tur kom att tala och I till all 
pina och bedrövelse haden Edra lm,p
par i Hans tjänst osparda. Hjälpen 
mig att för Eder bön den samme 
Anden värdigas söka mitt hjärta och 
däri upptända Sig själv och aldrig 
upphöra eller utsläckas. 

Bedjen för mig, alla martyrer_ och 
bekännare och alla cle själar, som äro 
av skärselden befriade, för den gläd
je, I fingen, då I först Jesu Kristi 
lekamen i Hans Gudmn sågen, Eder 
tillvaro när Gudi bestämdes för var 
och en efter som han älskade Gud, 
medan han levde. I fingen ljus av 
Hans skönhet. Han mottog Eder 
sorn en fader sin käraste son, vilken 
undsluppit sina clöclsfiender. I hör
den Edert ,pris ropas av hela him
melska härskaran. Hjälpen mig med 
Eder bön, att jag finge älska Honom 
så, att min håg, mina ord och gär
ningar varde alla efter Hans signade 
vilja. 
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REFORMATIONSRJKSDAGEN I 
•• 0 

V A S T E R A S I 5 2 7. 
I. 

Huvztd jJersonerna. 

Den protestantiska kyrkan kan e.1 
med fog sägas vara uppförd i Sve
rige förrän 1593 i och med de beslut 
som då fattades å Uppsala möte. Niir 
man förlänat elen riksdag, som vid 
midsommartiden I 527 hölls i Väster
ås, namnet Refonnationsriksclagen, 
kan därför ej denna beteckning god
tagas utan starka reservationer. Om 
nämligen, enligt giingse sed i svensk 
historia, Reformationen täcker be
greppet Protestantismen, iir karakte
riseringen av r 527 års riksdag orik
tig och elen blir det ännu mer, om 
man vill sätta likhetstecken mellan 
Reformation och Lutheranism. Gus
tav Vasa var en försiktig - för att 
tala milt - herre och han kände sig 
ännu allt för osäker för att fram
tri-ida med öppet visir. Ej med ett 
ord nän:mes i besluten från Västerås
riksdagen något om Luther eller elen 
lutherska läran. Helt annorlunda var 
förhållandet i vårt södra grannland, 
Danmark. Där säges det uttryckli
gen vid riksdagen i Odense 1526, 
att katoliker och lutheraner skulle i-iga 
samma religiösa frihet. Vilja alltså 
våra i tron skilda bröder högtidlig
hålla 400-årsminnet av mötet i Väs
terås såsom någon grundläggningsakt 
för elen svensk-lutherska kyrkan, iir 
detta omotiverat, om man betraktar 
riksdagens beslut ur religiös synpunkt. 
Någon brytning med katolsk lära be
tyder nämligen varken Västerås recess 
eller ordinantia. 

Icke förty iir Västerås riksdag av 
r $27. så miirklig och så betydelsefull 
för Kyrkans ställning i vårt land i an
dra avseenden, att en ingående skild
ring av densamma och dess resultat, 
så som dessa uppfattas av senare ti
ders forskning kan, så hoppas jag, 
påräkna något intresse hos Credos lä
sekrets, 

Men för att rätt bedöma 400-års
minnets upphov torde det vara nöd
vändigt att något närmare karakte
risera huvudpersonerna vid riksdagen 
i fråga om deras görande och låtande i 
förhållandet till katolicismen och 
Kyrkan under de närmast föregående 
åren. Det är så mycket mera skäl 
att göra detta soR1 elen dominerande 
personen, som ju naturligtvis var in
gen mindre än Gustav I, nästan kan 
sägas vara synonym med hela riket i 
elen bemärkelse som vår hävclate�k
nare Erik Gustaf Geijer tager det, 
när han säger: "Sveriges rikes histo
ria är dess konungars historia." 

Det är dock ännu en person, 
vars bild redan nu inledningsvis, böl' 
dragas fram för läsaren såsom en 
kontrast mot elen kungliga reforma· 
torn. Det är innehavarep av biskops
stolen i Linköping Hans Brask. Han 
står där så gott som elen ensamme ka
tolske kämpen mot konungen och 
hans garde. Men även om han någon 
gång klagar över sin isolering, såso1i1 
när han vid elen skandal Olaus Petri 
äktenskap framkallat utropar: "ne
mine ut pars est reclamante", träder 
han dock ständigt, intill dess han ser 
saken hopplöst förlorad, fram som 
Kyrkans och elen kanoniska rättens 
försvarare. Detta uteslöt emellertid 
ej att han samtidigt var en stor fos
terlandsvän och varm patriot ( något 
som för övrigt ej ens de ivrigaste an
tikatolska författare vågat förneka). 
Men under det att Gustaf V asa på 
ett mycket ensidigt sätt uppfattade 
Sveriges frihet som sammanknippad 
med konungsligt envälde och protes
tantismens gynnancle, hävdade biskop 
Brask elen meningen att för elen na
tionella friheten stod ingalunda tro
heten mot Katolska Kyrkan som nå
got hinder. Vad nu först Gustaf 
Vasa beträffar är hans ställning i re
ligiöst avseende synnet11igen oklar re-



dan före 1527. Ty även om det ej 
låter sig göra att dra fram belägg för 
att Gustaf I varit någon religiöst an
lagd person* utan snarare elen upp
fattningen tvingar sig på forskaren 
ntt konungens starkt praktiska lägg
ning undertryckt, ja, förkvävt reli
giösa och ideella intressen hos honom, 
så giva dock flera brev från honom 
under 1523 och 1524 vid handen, att 
han åtminstone i brevskrivningsögon
blicket vill framstå som en Kyrkans 
trogne son. I ett brev till påven av 
den rn sept. 1523 nöjer han sig så
lunda ej med att förklara att han al
drig skall tillåta att Kyrkans rättig
heter i Sverige kränkas, nej, han läm
nar elen helige fadern det glädjande 
medclelanclet, att han vill söka åter
föra de schismatiska ryssarna till 
Kyrkans enhet, liksom det skall vara 
honom angeläget att omv!incla lappar
na från heclenclomen till kristen tro. 
Huru mycken vikt soiu kan fästas vid 
dessa konungens ord och Jöften fram
går av det sak förhållandet, att han 
redan strax efter valriksclagen i 
Strängnäs (6 juni 1523), började 
tillämpa principen om statens rätt till 
kyrkoeitenclomen. Han upptager hos 
kyrkor och kloster tvångslån, "vilka", 
såsom H. Schi.ick mycket rätt påpe
kar, "i sak äro föga skilda från ut
pressningar". Det är även ur elen 
betydelse, som han insåg att reforma
tionen hade i politiskt-ekonomiskt 
hänseende, man må bedöma hans för
kärlek för reformatorerna. Ärkebis
kop H. Reuterclahl torde ha givit oss 
en rätt bild av hans ställning härut
innan. Det heter nämligen: "Allt mer 
och mer närmade (han) sig refonna
torerna och deras meningar. Att han 
gjort detta av någon överJ.ygelse, där
för hava vi intet bevis. Däremot tala 
hans stora och trängande penningbe
hov och den dristighet, med vilken 
han i kyrkan sökte få dessa avhjälpta 
för den meningen att han gynnade re-

*) H. Schiick, Svensk Litteraturhi
storia, I Bandet .. Sid. 217. 
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formatorerna, därför att de ej höllo 
på kyrkans egendomsrätt". Varthän 
han siktade, det dolde konungen så 
liinge han kunde och det må erkän
nas, i förställningskonsten var han en 
mästare. T. o. 111. elen ständigt vak
samme biskop Brask lyckades konun
gen tydligen åtminstone för en tid 
att föra bakom ljuset. :Med sy1111er
lig förvåning läser man nämligen i 
ett brev av cl. 19 juni l 524 från bis
kop Brask till prokuratorn vid Bir
gittaklostret i Rom, Petrns lVlagnus 
(senare biskop i Västerås) följande: 
"Utan konungens nit för religionen 
skulle elen lutherska parten snart ha
va, så frukta vi, förintat elen ecclcsias
tiska ordningen och lydnaden för elen 
romerska Kyrkan." 

1VIen om biskop Brask ännu 1524 
trott på sin konungs förklaringar, att 
ban ej ville införa någon ny lära, utan 
endast att Guds rena ord skulle pre
dikas så lät sig biskopen ej dupera 
i fråga om elen översättning av Nya 
Testamentet som konungen 1525 
tvang elen påvliga legaten och senare 
iirkebiskopen i Uppsala, Johannes 
Magnus att gå i författning om. 

I ett brev till doktor Galle, Olaus 
Petri bekante motståndare i elen teo
logiska disputationen 1527, nedskrev 
sålunda biskop Brask följande betänk
samma ord: "Vi äro mycket förvå
nade att legaten utan att rådgöra med 
prelaterna och kapitlen har engagerat 
sig i denna labyrint, ty det är klart 
som dagen, att dessa översättningar 
åstadkommit mycken heresi såsom 
Gerson berättar." Biskopen utlägger 
sedan huru detta går till och frågar 
vad betydelse en översättning kunde 
ha för obildat folk, som ej kunde läsa 
och vad de bildade beträffa, elit prits
terna och munkarna måste räknas, så 
torde finnas få, som ej förstå origi
nalspråket "nu som på våra fäders 
tid, ehuru vissa personer tänka an
norlunda av förakt för prästerska-
pet". (Forts.) 

L e 11 11 a r t W i b e r g·. 
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ANMÄR KNINGAR TILL D:R PFANNEN-
0 0 

STILLS A RTIKEL "EN A ROANO . CREDO". 
Domprosten d : r  M .  Pfannenstill i 

Lund offentliggjorde i n : r  r3 av För
samlingsbladet, Evangeliskt Vecko
blad, ett uttalande om Credos sista 
årgång. I synnerhet är det två ting i 
denna artikel, som på sätt och vis 
founna berö,ra osis a1JJJg,enämit. D :,r Pf. 
erkänner vid slutet, att även vi kato
liker äro kristna, och att vi, såsom 
i forna tider, så även i det tjugonde 
århundradet, "ännu ha en mission att 
fylla i Guds Rikes tjänst". Med den
na be1kiänrue'lse lflörlora ide S'Vår1gheter 
och inkast, han i artikeln gör mot oss 
- delt är de vatl'Iiga, vardagiliga -
mycket av sö.n skärpa Ty om våir 
Kyrka haft och hair en m181sion i Gud!s 
Rifoe, så haT ho1t1 den jus:t på grU1JJJd 
av sin från Herrens och apostlarr·nes 
tider nedärvda, inre eg,enart, frarrnfö:r
aUt på grund av sin fara om Kr1sti 
korsoffor, om rä'ttfärdiggörelsen, den 
hierarkiskt ordnade Kyrkan och upp
fat,tningen av de he1ligas samfund. 
Dessa ting äro dock idl<'e småsaker 
som f.å avv,isas med en 1mrt hand
vändiJJJing, uta[]J dle bert'.)'da minst sagt 
aHvarhga problem av s,törnta ,r,äck
vi'<:td för många männiiSklorn öden in
om Guds Rikes ,ram. Må ,irrgien för
akta våra s,veinska konvert�ber -
d :1r Pf. synes göra diet - ; ,djupare 
}aigda som de ,n1u en ,gång åm, ha dle 
gripit 1s·i1g an med ,des,sa prnbllem, och 
efiter mycken, bön och 'lång,t sltudlium 
lösrt dem i öveir,enssitiämrndse med sitt 
samV'ete. - När man 1fö,er d :r Pf :s 
artike:1, ha:r man kän:s1�a'n av att dar 
siforiv,eir ,en rnian, som är Öl\l'er:tygad 
om si,n sak Han �:ror ännu, 'Vad :han 
säg;er. Och idet ·äir ju  g1Lädj.a:mie. 
Öv;ertygerrsien bör a:kitia:s, den a:krt:as 
även av Gud. Många pm'bestan!lliska 
präster, som hä.r i 1la111diet taila och 
skriva om rd1igiö1sa ting, äro iicfoe på 
långt när i den mån övertygade om 
si1t1 s:a1c som hr Pf., men ännu fänrie 
äro så ,ä·nviga som p.rof. Li<nderholm 
att oförbehållsamt bekänna detta. 

I bö,rjan av sin airtiikel gör d :r Pf. 
I 

en h:i,stiorislk anmär1k1t1i111g, s,o,m :fiör:
t j ä:mu· en: 111'ärrnare gran:skniing. Han 
skriver : "Franciskus av Assisi beva
rade (J.iks1om andra) sammranha,nge't 
med den evan:ge11iska str'<imni111gen, 
som f,rån Aug11J1stinus dm,ger sig foarn 
genom he'1a medeltiden," Den:na and-
1,iga sitrömnin,g anses na1't1111lii:gtvi,s ha 
111åJtt s,in höjdpunJ,ltl hos Lu,their, ooh 
konversionen ( övergången tiil,l kaitoJi
cismein) betyider "111ediglidan:de från 
diet rena evangeili,ets höj d:er." 

San:t är arfit fn1n Augusrtinus ( t 
430) ha,r UJt,gårtt en a111diliig sltlrömrning. 
en tankevärld, som den katolska Kyr
kan ,icke i allt, i aHia detaljer, iden,
tifierar sig med - Kyrkan hävdar sin 
frihet även: gen1tiern10,t de s,törsta snrui
l!en - och att pQ1otesrt:arrwerna i från 
första början ha bernödiaJt si1g att be
visa aitlt de ,siå ,j, 1i111ne samband med 
och å!benopa sig på Auguis1tinuis. Vi 
förs,tå deras bemödanden, rty Au,g,us,ti
nus har en så enastå,endle stälilning ,i 
Kyrkans inre hi,srtoria., aitt en foonfes
sion, som rÖ,1;andJe sina g,rUJl1'd1äror ic
ke har Augustinus för sig, har eltlt 
djupt liggande sanningens tecken emot 
s,ig. 

Huru kan AUJgustinus ha en1 sådan 
betydelse ? Han är enastående i kyr
kohistorien ; icke ens Tomas av 
Aquirno nå,r upp 1.iil[ honom. Eucken 
säger i s:in bok : Di,e Lebensa111scha,u
ung grosser Denker : "Det finns en
dast ,en krisiten filosof som i verk1,ig
heten är stor : Augustinus." 

Augustin:tts va,r ett geni, ooh han 
hade lyckan aitt ,Leva i en: sitor rt:id, en 
övergånigsperiod; som vänJtade på och 
behövde ha111s begåvni,rng. R:01nani
kelb var s,amman,s,törtat, anitiken hade 
niått sirt:t slut, och det kr1stna väJSter
la111dielb to:g sin bö,rj an. Vid den'na tid 
bl1ev en man 1sänd av Gud, hans n:amn 
var Augusitinus. Han kände och s,tod 
i i111re 11evande konta:kit med en ,f,yrfal
dig andev1äir1d, den :lati1nska, i den ha·n 
vair född, 1den grek1ska, i vilken hans 
fiilosofiska bi1d\nirng vwr ,rotad', den 



orienita,li.ska, 111,ed v,�]lren :han \kom i 
beröring genom s1in -långvariga sysseil
sättning 1ned ma,ni1kei'Smen - ett sy
st1e111, som rn1ed niåg:ra !kris:tna ideer 
blandar parsismen, buddhismen och 
den gamma:L-babylonsldrnldei!S'ka t1eo
sofien - och slutligen den kristna 
;J.ndevärlden; så allsidigt, både intel
lektuellt klart och mystiskt djupt som 
Augus,bi11us, t0111de väl ingen annan ,se
nare :ha lbräng;t <in i kristiend!omens vä
se11. Hans livs a,11beite v,a:r a:tt hävda 
kPis,tei11Jdl01nens prhnat öv,e,r ,a,]la den 
gamla vä111derns ta,rnfoesysrt:em och diet
ta icke i en synJkiseti1sfrskt Ma1]dad 
form. Han förlade skådeplatsen av 
den; vetenskapliiga teO'logien från dien 
grek:isika ös,te.r:n ti.Ll den 11atinslka väs
tem. Han ·var i föi,syruenis han<d idet 
mätkuiga:ste med,1et ti1H rt:roslärarns in
teli1ektueHa genon1tPän,ga:11de och s�
kernitällianc:1e, urt:veck1lirr1g och framsteg. 
,Alla sunda utvecklingar på trons 0111-
i·,åd,e g1å tiHbaJka ti.\:l !honom. Han hör 
på sätit och v,is a11la århundnucl!en till, 
Harnadc 1lmM1ar honom, i syu:merhet 
på ,g,i,unid a,y hans proMe11111stäJtl'nJi11gar, 
den första moderna människan. Att 
från en ·sådan ,man eru a'nd�ig ,ström
nirr-i:g måsrte utgå, är s'}ävMaT,t .  Frå
gan om diet var en evangelisk S1bröm
nin1g ,eil,Ler ,icke - dr Pf .  påstår det 
föl'ra - belyses bäst ,genom Luthers 
s,täHni111gstaga111de ti,tl Augus,t,irtliUS. Har 
Luther med S1kick1i,g hand ilie1Jt den 
augustinska strömningen in i protes
.tantismen ? - Luther har noga läst 
sin Augustimus, ja, "svä1jt" honom 
och djupt bett11d:rat hon1om, han var 
gripen av honom, i synnerhet av hans 
djupa sforiftförki1ari11gar, hans lev
nadsfris1lm uppfartltning av tmn, nå.
got so111 rt:yvärr ioke kunde bJ.i fallet 
hos föer,e arv cl:e 'S•ernsco,la:s,tiska fö.rfart:
ta11ne. Ti,H en bö.rjan åberopade 
Luther och Melanchton Augustini 
auktor�tet, och i Wi,ttenber,g förikun
naide 1111an på 1miversit,ete,t att den �a 
'äran vore 1den Augus!tinska teologi:en. 
I verklighet•e'n är S·a:kför:hålilandet 0.:n
norlu11dia. 
, Rörande si111 nya 1\.ära om arvsyn
den, begäidigheten, och om de,n ofria 
\1i1ljan åibempaic:1e Luther ,s,ig på Au,
·gustinus "med största orätt" (Gri-
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sar). . V.ad ,i syrurnerhet beträffar 
Luthers fara om syruden,s väS1en och' 
verkan - uppfattninge,n om synden 
är utgångspufllkten i Luthern teo'.og,i 
- hair ha!JJJ a:11's ,ioke fö11sitåbt .Aiugusti
ni djupa tankegång. Denifle har till 
fuil,l evidens bevisat Luthern mrt1sS1tag 
i den vägen. Och den proteslban:tiske 
forskaren W. Kö:hiler säger : "En av 
Deinifles boks bästa partft,er är bevi,set 
att Lu"Jher i sin Jiä,ra om :synden miss
förstått Augustill1lus, hans, som han 
menade, bästa, kyrk'Liga stöd." 

Ä111rnu mer orniöjli,gt var diet art:t åbe� 
ropa Aug1ustinus fö1r den nya Jämns 
(p,rntestarnti'smierns) egenml�gen 1al1t an
nat uppbärande gJ'tmd!öema om räit
fär,diggörelsen endast genom tron 
utan goda gärningar, med en impu, 
teraid rätJtfärdi,ghe:t. Luther 'Sjäiliv var 
ärHg mg att medgiva, altlt han i denna 
punkt icke ku:nde stödja sig på Au
gusttinus. Han oi1tem'Clle ioke längre, 
och tröstade sig med att "Augustinus 
hade misstagit sig". 

Så ä11lig G0111 Luther, ,yar icke Me
lanchton. Han var ännu mer över
tygad om att den protestantiska upp
fattningen om "rättfardig,göi,e1l:sen-" 
stod i rak motsats till Augustini lära. 
I ett brev till B renz, maj I 53 I, säger 
han att man "borde vända bort sin 
ande från Augustini inbillningar rö
rande rättfärdiggörelsen." I trots av 
allt vågade han sanit-idigt* i sin "Con
fessio Augustana" åberopa Augusti
nus för den nya läran om rättfärdig
gördS1en genom tr<on. Salbs,eifll snm 
han skrev dår : "Nam Augus,t•i111Us 
multis voluminibus defendit gratiarn 
et i1usti,tkum fi.dei conJtra me1,ita ope
rum", (Ty Augustinus försvarar i 
många skrifter rättfärdiggörelsen ge
nom tron utan gärningar) betydde i 
hans mun en medveten osanning. Bre
vet till Brentz visar också att han 
kände till moraliteten i sitt tvetydiga 
handlingssätt. - Även i sin "Apolo
gia Confessionis Augustanae" åbero
par han åter flera gånger mot sin 
övertygelse Augustini auktoritet för 

*) Maj 1531  trycktes första uppi. 
av Confessio Augustana. 



den nya läran. Det kastar ett märk
värdigt ljus på protestantismens två 
första bekännelseskrifter, att de inne
bära ett medvetet undanhållande av 
fakta, då det var fråga om den nya 
lärans centrala punkt. 

I den senare förhandlingen beträf
fande konkordieforrneln protesterade 
lutherske teologer och predikanter 
mot att från protestantiskt håll åbe
ropa Augustinus. Ja, de varnade för 
att göra det. Med citerandet av den
ne kyrkofader, förklarade de på en sy
nod i Stettin 1 577, "giver man katoli
kerna vapen i handen, och belastar sig 
med en offentlig lögns skam". 1578 
protesterade de åter av samma skäl 
mot åberopandert av Au,gustini auk
toritet i deras bekännelseskrift "Con
fessio Augustana". 

Att från Augustinus skulle utgått 
en evangelisk strömning, som på 1500-
talet kommit till sin ideala höjd, eller 
att Luther står i inre samband med 
Augustinus, måste på grund av Lu
thers och Melanchtons egna utsagor 
förvisas till legendens område : dessa 
bägge män voro övertygade om att 
protestarutismms centira1a punlk:t och 
grundtanlre stiår i 1·a<k 1natsa11:s rt:i!Jil Au
gustini lära. 

Det är anmiirkningsvärt att vi hos 
Augustinus icke finna ett spår av 
Luthers fiducialtro. Vi hade · kunnat 
vänta att finna den där. Ty - hos 
Augustinus se vi, på sätt och vis, 
samma moraliska förutsättningar som 
hos L., samma långa, hårda samvets
strider ; bägge sökte sitt evangelium 
i Romarebrevet, hjälpen mot elen 
övermäktiga synoden i Pauli skrifter, 
vilka säga oss så helt ojämförligt 
vackra och sanna ord om det ofrälsta 
och det frälsta människohjärtat. Lu
ther hjälpte sig slutligen med sin fi
clucialtro, och han ryggade icke till
baka för att säga : "Var en syndare 
och synda tappert, men tro tapprare. 
Kristus är bliven allas vår synda
ma:ntel ( S cha111ddecke1) . . ,detta 1evan
geli urn gjuter hjälp och frälsning i 
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det föntvivila:de samvetet."* Det b�
hövs ,id<1e clt ord t11� be'V'is på att Au
,giustin,us icke på mimrta särtt förkun
nar en sådan f1,ä�sniin,gsi]ära. Han var 
1långt fjärran från att 1if1råga om pro
tes/1:anti,smens ,grund!dlogrna, Hiclluc�al
,1Jl1olll och Iärn111 om ·rä:t:tfiä1ridigigör,el1sen, 
inleda en evangelisk strömning, som 
dr Pf. påstår det, ledande .f1fäm tiH 
Luther. 

Men kanske har Augustinus upp
ställt grundsatser och principer, vil-:
ka, kons1e1kv,enrt: getllomuän1fota, föra rtil� 
protestantismen, så, att Luther, fast
än han står i motsats till Augustinus, 
ändå är Augustini andliga barn, eme
dan han byggde vidare på Augustini 
grund tankar ? Något dylikt kan hän
da. Så stå t. ex. prof. Linderholrn 
med sin förnekelse av Treenigheten, 
och cl :r Söderblom med sitt nya kyr
kobegrepp, i raka motsatsen till Lu
ther, och de stå ändå i innersta sam
band med Luther, ty de ha endast 
genomfört hans princip om den fria 
forskningen. 

Icke heller ett sådant band består 
mellan Augustinus och Luther. 

Här är det nu på sin plats att när
mare ingå på d :r Pfannenstills före
bråelser mot den katolska läran : lön
mara1lelJJJ ; ihe'.1gon-"dy,rilm:111" ; m:essoff
ret ; prästernas intrång på Jesu med
larämbete ; tron såsom ett intellektu
elLt förna111thå:1l1a11Jde, 1ej ,efofot som 
hjärtats förtröstan ; den etiska dua
lismen, med en lägre och en högre 
sedlighet ; jungfru Marie obefläcka
de avlelse ; påvens ofelbarhet. 

Just dessa punkter utgöra grund
dragen i Augustini teologi. 

Låt oss höra några auktoriteter. 
Den första protestantiska auktori

teten i fråga, A. v. Harnack, anför i 
sin "Lehrbuch der Dogrnengeschich
te" . torn. III, bl. a. följ ande läror, 
som mest karakterisera Augustinus : 

* )  "Orden få naturligtvis ej lösryc

kas ur sammanhanget och situationen, 

men även om vi betrakta dem på så 

sätt, kan deras intima samhörighet med 

hela L-s system om synden och nåden 

ej förnekas" ( Grisar) . 



1 )  Kyrkan är en hierarkisk institu
tion med en auktoritativ läromyndig� 
het i trossaker. 

2 )  N ödvänd:ighete·n arv ,cl:e goda gä,r
ningarna. 

3 ) Hans underskattande av fiduci
altron. 

4) Kyrkans förmedling ifråga om 
syndernas förlåtelse, 

S) Skillnaden mellan råd och bud 
( "högre" och "lägre" moralitet) ,  
0 .  S ,  V. 

En annan protestantisk forskare, 
Schaff, säger att "Augustinus är an
svarig för flera av romersk-katolska 
kyrkans irrläror, t. ex. den obefläc
kade avlelsen och påvens ofelbarhet". 
- Det är intressant att d :r Pf. före
brår våra svenska konvertiter just att 
de omfattat dessa två läror, men de 
kunna svara, att de stödja sig på Au
gustinus ! Han har med sin geniala 
blick förutsett dogmernas utveckling 
just i dessa två linjer. 

Reuter., en •av 'Cl'e mest :skiarpsin,
nige protestantiske forskarne, säger i 
Augustinische Studien p. 497 : "Au
gustinus är för mig grundläggaren av 
den romerska katolicismen · i väster
landet". Att Augustinus i denna sin 
geniomgripaa.1!de rveriksamhet ,dock stiår 
helt på den föregående traditionens 
grund gör emellertid Harnack u t
tryckligen uppmärksam på. 

Om lönmoralen, om vördandet av 
Jungfru Maria och alla helgonen, om 
messoffret, äro Augustini uttalanden 
så mångfaldiga, att man annorstädes 
ej finner nagot liknande, och citatio
ner äro obehövliga ; varje verk om 
Augustinus bringar bevis härför. Det 
djupa:sibe jag sj ä:1rv fö1st om Jum.gfru 
Mau·iia och om mes1S>01ff1iet ihar jag 
läsit hos Augusiti11JUs. -

Räir nu nå:g.ra Augusti,nska 1grtmd
sabser, med V'i1:ka han •själliv lrort har 
formulerat sin åskådning ; de kunna 
a�1tså icls:,e 1betra1k1t1as såsom lösryckta 
snäilLen. 

1 )  Jag skulle icke tro på evangeliet, 
om ej katolska Kyrkans auktoritet 
bevekte mig härtill. P. L., t. XLII, 
col. 176. 
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2)  Utan gärni'111gar friäolsar tu-on in
gen. (De fide et operibus. De uno 
bapt.) 

3 ) V ar och en som tror,, tänker ; i 
det han tror, tänker han och i det 
han tä11ker, tror han. P. L. tom. 
XLIV, col. 263. 

Vår tiro ha:r ö1gon, med vi[ka den 
ser att någonting, som den ännu inte 
ser, är sant. P. L., t. XXXVII, col. 
456 ( alltså är tron även ett försant
hållande, enligt Augustinus) .  

4)  Svåra synder förlåtas genom 
Kyrkans binde- och lösefullmakt 
P. L., t. XXXVIII col. 1274. 

Kyrkan har i Betrus fåtlt: :nyck.ilar, 
d. v. s. fullmakten att lösa och binda 
synderna. P. L., t. XXV, col. 1973. 

5 )  Den romerska Kyrkan är inbe
greppet av auktoriteten. Att icke gi
va henne företrädet är ett tecken på 
en verkligen högsta grad av ogudak
tighet, eller en fräck förmätenhet. 
( "cui nolle primas dare vel summre 
profecto impietatis est, vel prcecipitis 
arrogantice") P. L., t. XLIV, col. 2 r .  

U r  sådana principer kunde ej den 
förutnämnda "evangeliska strömnin
gen" utgå, och ej heller kunde pro
testantismen utveckla sig därur. Pro
testanten Domer i Rei��gious, Ency
c:iopcediia, Ecllintbm1g, 1883, säger med 
rätt : Det är ett misstag att göra Au
gustinus ansvarig för de ideer, som 
inspirerat Reformationen. 

Nu må man ju tänka om Augustini 
auktoritet hur som helst, i alla fall 
kan det steg, som en svensk korivertit 
tager genom sin anslutning till mo
derkyrkan, ej betraktas såsom ett 
beklagansvärt nedstigande från kris
tendomens hö j der, såsom d :r Pf. sä
ger, ty han o·mfattar därmed de lä
ror, vilka enligt Augustinus äro 
gr,ul]ddrag,en för kri,slbendomen. A11.1-
gustinus var också konvertit till ka
tolska Kyrkan. Han hade prövat allt, 
och behållit det bästa. Det steg, en 
sådan betydelsefull personlighet som 
Augustinus tagit, får icke karakteri� 
seras såsom ett beklagansvärt nedgH-



dande till mindervärdiga idesfärer. 
Tvärtom. Det är ett uppstigande till 
kristendomens och evangeliets san
na höjd. 0l.1J. ett religiöst geni, ett 
Guds redskap, såsom Augustinus var, 
v,iJLl\Jen illll9pi11erat och wsart: vägen rför 
den religiöst-andliga utvecklingen än
da till vår tid, icke visar några an
satser till vad som är protestantism, 
utan tvärtom direkta motsatser där
till, så är detta väl ett tecken, som gi
ver djupare lagda människor något 
att tänka över. 

Man vill i vår tid icke gärna 
höra om teoretiska bevis för sannin
gen, man frågar efter stora personlig-
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heter. Jag känner ingen bättre apo
logi för Kyrkans sanning än Augusti
ni personlighet. 

R. W e h n e r. 

Trycl?fel. I majnumrets artikel om 
"Knäfall i kyrkorna" hade tyvärr 
några fel insmugit sig : 

2 :dra spalt, rad 7 står "talare", bör 
vara altare ( d, v .  s . offeraltare) . 

3 :dje spalt, rad 5 står "mållös", bör 
var� omåttlig. 

5 : te spalt, rad 9 står "känd", bör 
vara okänd. 

6 :te spalt, raderna I I  och 23 böta 
byta plats. 

J Ö N S M Å N S S O N J U S S U L A EN 
FINLÄNDSK KA TOLSK MAR TYR . .  
"Beatus vir, qui suffert ten

tationen : 
quoniam cum probatus fue

rit, accipiet coro
nam vitae, 

quam repromisit Deus diligen
tibus se." 

Jac. I. 

Många och växlande voro de öden, 
som de unga nordbor blevo utsatta 
för, vilka under den katolska refor
mationens tid, i slutet av 16 :de sek
let, begåvo sig till utlandet, för att 
studera vid katolska seminarier och 
universitet. Ringa blev resultatet. 
Icke en triumfens via sacra skulle de 
vandra, utan lidandenas och misslyc
kandets törnbeströdda stig, som om
sider än�..i.de i bitter landsflykt eller 
framför stupstocken eller ock i fän
gelset, där de skulle duka under för 
tortyr och umbäranden. Många äro 
de, som sålunda nått martyrkronan. 
Men huru föga har icke intresset 
fästs vid dem. Knappt har man känt 
deras namn. Först under de senaste 
årtiondena ha de i någon mån blivit 
uppmärksammade och - ihågkomna 
med hyllni:ng. 

Utan tvivel en av de mest intres
santa - men även en av de minst om
talade - är finländaren Jöns Måns
son J ussoila eller J ussula, en av dem, 
som vann matyrskapet. Den äldste av 
sex bröder, av vilka fyra följ de med 
strömmen av svenska katolska yng
lingar till utlandet, föddes han år 
1 556 eller däromkring. 

Släkten J ussula tyckes ha hört till 
dem, som aldrig övergåvc, sin katol
ska tro, utan bevarade den orubbad 
av tidens villfarelser och religiösa 
oro. Fadern var bosatt antagligen i 
Stockholm, dit han inflyttade från 
Raumo, där en borgarsläkt J ussula 
levde i medlet och slutet av 1 500-
talet.* Raumo var ju  under medel
tiden en av härdarna för det katolska 
livet. Ar 1449 nämnes Raumo fran
ciskankloster för första gången. Den 
s. k. reformationen hade svårt att slå 
igenom i Raumo. Då klostret 1538 
gjordes till boställe för en luthersk 
kyrkoherde, lät Gustav Wasa hänga 

*) Skepparen Matts Juusila förekom
mer i handlingarna omkr. 1560-85·, 
hans son Bengt Jusiola omkr. 1 600, 



munkarna. Som en detalj - måhän
da av betydelse - från senare tid må 
nämnas, . att Raumo stad med omgi
vande socknar 1562 gåvos åt Catha
rina J agellonica som livgeding. 

Tydligtvis uppfostrad i katolsk tro, 
blev Jöns Jussula en av de första 
svenskar, som tog del i det katolska 
reformationsarbetet. Redan i Klos
terlasses collegium på Gråmunkehol
men var han elev. Man fäste sig så 
vid hans begåvning, att han utvaldes 
att bli en av de fyra, som hösten 1578 
fingo följa legaten Possevino till 
Rom. Den 2 oktober inskrevs han 
som "logicus" i Collegium Germani
cum. Studierna lika litet som avstån
det hindrade honom dock från upp
rätthållande av förbindelserna med 
hemmet. Juldagen 1578 skrev han ett 
långt brev till fadern och syskonen,* 
för vilkas andliga väl han hyste en 
nästan rörande omsorg. 

Brevet börjar: "Effter thet iag fick 
tillfelle at skrifwa idher till, är iag 
ganska gladh och frogder mig uti Her
renom, som om iag sielf wore tilste
des hos idher. Så sender jag idher 
någre .beleter som äre tryckte på pap
pir och pergament. At i mågen taga 
idher någon exempel utaf the helge 
men, som hafwa warit uti förtiden, 
huru the hafwa wandrat uti gud
frucktighet". Enträget bad han: de 
:hemmavarande hålla fast vid "wåre 
föreldrars sedwenia" och tro, "icke 
gongandes then willa wegen, såsom 
Mårten Luthers weg, som ginast dra
ger till helfwetet, och alla hans Di
ciplers, the som Guds församling icke 
kenne för sin moder och Christum för 
sm fader. Som S. Augustinus se
ger". Även för kyrkoherden hade 
Jussula förmaningar: "Helser ock her 
Anders och beder att han leser then 
helge Skrift och rett förstår then hel
ga Romerska Kyrkian, och att han 

* )  Avskrift, veJ'kställd redan i slutet 
av 1500-talet, i Linköpings stiftsbiblio
tek (T 138 ) ,  tryckt i Linköpings Biblio
teks Handlingar I och hos Leinberg i 
Eiist. Arkisto XI. 
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bekenner sig hafwa farit will uti 
Lutheri lära och falska wegar". Med 
brevet följde en särskild sedel med 
förklaringar över botpsalmerna och 
den birgittihska rosenkransen samt 
förteckning på indulgenser. 

Brevet visar tydligen, att man i 
hemmet bevarade den katolska tron. 
Redan följande år begynte brodern 
Michael sina studier hos fäderna i 
Braunsberg. Hans bana bröts dock i 
förtid. Endast 19-årig avled han 
snart. "Pie mortuus in Seminario 
18/n 1582" heter det i matrikeln. 

Alltnog, Jöns Jussula bedrev i Rom 
sina studier med iver. Man knöt ock
så vid hans person stora förhoppnin
gar. I ett brev sommaren 1579 till 
cardinalen av Como satte Possevino 
t .. o. m. i fråga att J ussula och Peder 
Brask, även han alumn vid Collegium 
Germanicum, skulle förtros med över
sättandet av Catechismus Romanus 
till svenska. Också användes J ussula 
att undervisa tyska missionspräster i 
svenska språket. 

Allt enträgnare yrkade Possevino 
på att J ussula borde prästvigas och 
skickas hem. Slutligen lämnade den
ne collegiet och elen eviga staden i 
maj 1580 och begav sig på hemväg. 
I Braunsberg matte honom Possevino, 
som på sin andra resa vunnit nya er
farenheter. 1\ifan kunde ej hoppas på 
en katolsk reformation i Sverige utan 
ett dugligt och väl skolat prästerskap. 
Således fortsatte J ussula sina studier 
i Olmiitz och Prag, där han slutligen 
våren I 584 mottog prästvigningens 
sakrament av påvlige nuntien, bisko
pen av V ercelli. 

Me<l iver och hänförelse beredde 
han sig nu för sin nya verksamhet. 
Av Possevino erhöll han ett full
maktsbrev, som tillerkände honom 
vidsträckta befogenheter. Han erhöll 
rätt att efter lägenhet i de nordiska 
länderna utdela de heliga sakramen
ten så när som på konfirmatione1'.l 
och prästvigningen, vidare att absol
vera och dispensera även i utomor
dentliga fall, att läsa alla prohiberade 



böcker* o. s. v. - I Juni 1 584 reste 
J ussula alltså till Polen och anlände 
någon tid senare till Stockholm, där 
han anställdes som kaplan hos hertig 
Sigismund. Av sin värdighet av ka
tolsk präst gjorde han ingen hemlig
het. I stället uppträdde han med glö
dande hänförelse alltid och allestädes 
till försvar för sin tro. Possevino 
skrev i februari 1 585 till cardinalen 
av Como om J ussula, berömmande 
hans nit och tilläggande att han med 
framgång predikade såväl på svenska 
som på finska. 

Bland det lutherska prästerskapet 
såg man honom naturligtvis med stör
sta ovilja. Till sin höjd steg för
bittringen efter den stora disputation, 
som hölls i Stockholm i februari 1 585. 
Som denna disputation - naturligt
vis - icke finnes ens nämnd, än min
dre beskriven hos någon svensk hi
storiker - förtjänar det att närmare 
ingå på densamma. 

Johan III firade sitt bröllop med 
Gunilla Bielke. Vid detta högtidliga 
tillfälle var nästan hela det lutherska 
prästerskapet samlat i Stockholm, 
"pseudo ärkebiskopen med tre andra 
biskopar och nästan trehundra here
tiska präster", som det träffande he
te1' i referatet av disputationen i Va
ticanarkivet. Inför denna lysande för
samling kallades J ussula att försvara 
sig. Man hade väl hoppats, att han 
skulle draga sig undan av fruktan. 
Men den som ej var rädd i hågen, 
clet var pater Jöns Jussula från Col
legium Germanicum. Den skicklighet 
i kontroverser, som han vunnit i je
suitskolorna kom här till sin fulla 
rätt. Man frågade honom, huru han 
ensam av alla svenskar ( !) vågade 
hysa en annan tro och införa den ( ! ) .  
J ussula visade hän på den katolska 
Kyrkan, som omfattade alla folk. Han 
svarade dem oförskräckt, att de icke 
vara lagliga eller ens verkliga präster, 
och att de vara fördömda, då de sto-

*) Bi·evet är daterat 22/5 1584 och 
förvaras i Jesuitordens sevärda arkiv 
men är avtryckt hos Biaudet i Hist'. 
Arkisto XIX. 
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do utom den katolska Kyrkan, utan
för vilken ingen frälsning fanns. Med 
en hänsyftning på tänkandets och ve
tandets ståndpunkt i det dåtida 
Sverige fortsätter berättelsen förakt
fullt : "Ingen vågade likväl motsäga 
honom. De ära nämligen olärda män 
och åsnor. Vetenskaperna, som luther
domen är obekant med, ära från 
Sverige fördrivna". - Det var ord 
och inga visor, som de "vördiga fä
derna" fingo höra. Aldrig hade nå
gon förr vågat tala till dem så öp
pet och på detta sätt dristat · sig till 
att slunga sanningen dem i ansiktet. 
Så snart de hämtat sig ur sin häp
nad, grepos de av raseri och det skulle 
säkerligen ha gått J ussula illa, om ic
ke konungen hade inskridit. 

Denna här omtalade disputation, 
vilken - som redan ovan sagts -
varken finnes hos Werwing eller hos 
någon nyare historiker, och av H. 
Biaudet framdragits i ljuset av sam
tida källor,* betydde en avgjord se
ger för Jussula. Förbittringen växte 
till den grad, att han ej gick säker . i 
Stockholm, utan måste fara till Vad
stena. 

I mars 1 585 ingick emellertid det 
lutherska prästerskapet till konung 
Johan med en klagoskrift, "Bispernes 
klagomål öfwer den Ochristlighe 
och otillbörlighe försmädelse och 
skällensordh som J oannes finne Jesu
witer** hafwer haft emoth oss och 
wårt Embete, så ock seden dagligen 
i sine predicninger i wår N ehrware 
och annorstädes dem utsprijder". I 
skriften, som f. ö. är avfattad i en 
ganska ynklig ton heter det vidare : 
"Han säger, at her i Swerige ere 
inge rätte biscoper eller prester, uthen 
Siälemördere, särkiebisper och pres·· 
ter, och med wåre Embeter folger in
gen kraft till saligheten, så at både 
fä.rare och åhörare, som ere uthenom 
elen Romerske, kirkeon äre fördömde 
och förtappede. Och på thet at wår 
Christelige öfwerheet <lerföre icke 

' 

*) Uppsats i Hist. Arkisto XIX. 
* *) Oriktigt, i det att J ussula aldrig 

tillhört Jesuitorden. 



skall komme udi nogen' mistanka hos 
menige Man, så ock at församlingen 
icke falle skall udi nogen fortwiflelse, 
äre wi blifne fororsakede, at udi tidh 
herom klageligen tillkennegifwe, ödh
myukeligen begerendes" o, s. v. Kla
gomålet ledde icke till någon åtgard. 

Emellertid vistades J ussula i lugn 
och ro i Vadstena, där han någon tid 
tj änstgjorde som kaplan. , Snart be
gynte han åter sina resor. Somma
ren 1 586 kunde han skriva från Kal
mar och underrätta sina överordnade 
om, att : ej färre än tolv adelsmän 
återvänt till den katolska Kyrkan. Se
dan stormen lugnat sig, återvände 
Jussula till hovet. Han tyckes även 
ha försökt påverka Johan III i ka
tolsk riktning, ehuru utan resultat. 
Liturgin ·förblev oförändrad rådande. 

Länge fic;k J ussula �j stanna i Sve
rige. Redan 1 587 följde han som 
, hovkaplan Sigismund till Polen, där 
denne valts till konung. Icke långt 
efter ankomsten till Warschau tima
de den sorgliga händelsen, att Jöns 
J ussulas yngre bror Lars, som några 
år studerat i Braunsberg och nu kom
mit för att träffa honom, plötsligt 
avled. 

Ehuru hela tiden verksam vid ko
nung Sigismunds hov, kom J usst,tla 
att under flere år stå alldeles utanför 
händelserna i Sverige. År 1 592 hade 
han nöjet att se brodern Josef upp
tagas i Braunsbergercollegiet. Josef 
Jussula var likasom brodern Jöns 
mycket begåvad. Redan 1 595 sändes 
han till Collegium Germanicum som 
"alumnus regis", kunglig stipendiat. 
Sigismund synes emellertid snart ha 
åter behövt honom, ty 1 597 vistades 
han i Vilna. 1 599 var han åter i 
Rom. Hans senare öden sammanfalla 
delvis med broderns. 

Jöns J ussula fick snart sin belö
ning för de tjänster han gjort kato
licismen. , Han blev kanik vid dom
kapitlet i Vilna 6ch utnämndes slut,ligen till kyrkoherde i Pernau i Est
land. Där slog han sig ned och vis
tades de sista åren av 16. , seklet. 

Under allt detta ändrades läget i 
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Sverige. Konung Johan dog 1 592. 
Hertig Carl vågade resa upprorsfa
nan och förgripa sig på Sigismund, 
som ändå var och förblev "konung 
av Guds nåde". Uppsala möte 1 593 
hade gjort slut på , de katolska för
hoppningarna. Riksdagen i Söderkö
ping och Arboga förbjödo katolicis
men som ett landsförräderi. Alla ka:
tolik�t' förföljdes. Krig rasade i Fin
land och Estland. Hertig Carl fam
nade blod i spåren var han gick fram. 
Icke ens i utlandet gingo svenska ka
toliker säkra. 

Hösten 1600 belägrades · och intogs 
Pernau av hertigen. Kyrkoherden 
Jöns J ussula blev naturligtvis ett be
gädigt byte. I bojor sändes han med 
åtskilliga andra till Reval. Fången
skapen där blev lång och svår. Brist 
rådde på livsmedel och sjukdomar 
härjade. Flere dogo av umbäranden, 
även högtställda personer. I ett brev 
av J ussula heter det sålunda: "Do
minus Praepositus Korsuski valedixit 
Revaliae Maij 12  in Captivitate. Sa
tis me dixisse." 

Då J ussula vistats här i fängelset i 
10 månader, hände, det sig, att hertig 
Carl höll ett stort gästabud på slottet. 
Det sparades varken pa mat eller 
dryckesvaror. Då hertigen sedan var 
någorlunda upphettad av vinet och 
stänmingen även i övrigt var minst 
sagt upprymd, lät man hämta den i 
trasor höljde och av umbäranden böj
de J ussula upp i gästabudssalen.* 
Ett föga uppbyggligt skådespel be
gynte. Flera ay de druckna gästerna 
störtade sig över den arme mannen, 
som dock redan var till åren kommen 
och krävde en viss aktning. Man ville 
hälla vin i honom och sedan tvinga 
honom att dansa med det druckna 
sällskapet. Hertigens läkare, magis
ter Hans Raab, drog hotiom in i vim
let. Så snart J ussula fått syn på her
tigen, bad han honom om förbarman
de. Hertigen vände sig till de kring-

*)  Uppträdet skildras av Jussula i 
ett brev, avtryckt hos Leinberg i Rist. 
Arkisto XI. 



:stående och drev gyckel med honom. 
Slutligen inträffade det, att hertigen, 
överlastad som han var, "plenus 
musto evomuit". I detta tillstånd 
skänkte han J ussula åt mäster Hans 
Raab, som glad förde sitt byte ur sa
len. Följande dag begärde denne en 
lösenpenning av icke mindre än 1 ,000 
daler.* 

J ussula hoppades kunna hop bringa 
denna oskäligt höga summa genom att 
vända sig till vänner i Pernau. Ett 
.besök där under bevakning ledde till 
intet resultat. Från Pernau skrev 
han den 10 september ett brev till sin 
vän doktor Andreas Stalerus, även 
han en av de landsflyktiga svenska 
prästerna. Återresan från Pernau 
blev stormig, och så hände det sig, att 
J ussula, driven av vindarna, den 26 
oktober hamnade i Stockholm. Här 
hölls han länge fången trots sma och 

· vänners försök att utverka frihet. Åt
. skilliga brev finnas bevarade, som 
·skrevos härifrån,** ett till en släkting, 
borgaren Bengt Mattsson J usiola i 
Raumo, ett till biskopen i Vilna Be
nedict W oina, ett till ge11eralkonfes-

161  

. sorn för birgittinerklostret i Danzig 
·· och ett par andra. Det sista är date
i-at 8 december 1601 .  

På denna punkt har hittills före
funnits en lucka i J ussulas levnads
öden. Emellertid har jag funnit ho
nom i en förteckning på fångar, be
varade på Åbo slott d. 24 juli 1602.*** 

*) . I nutida mynt 4,000 kronor ; 
myntvärdets · fall bör dock beaktas, i 
det att man vid · denna tid för varje 
.daler fick en tunna råg. 

**) Alla avtryckta hos Leinberg ; ori
ginalavskrifter i Sv. Riksarkivet. Den 
omständigheten · att alla dessa ·brev, 
jämte. en dikt, riktad mot hertig Carl, 
finnas bevarade i avskrift, synes tyda 
på en noggrann kontroll av Jussulas 
korrespondens, samt · på att en rätte
,gång sedan fördes mot honom. 
*•*) Under namnet "Michel min Broor 

,papisten" ; detta öknamn tyckes man 
ha använt vid hertigens hov. Förteck
ningen finnes i Gottländska . saml. å 
·Finl. Statsarkiv; och är avtryckt i Waa
Tanens Urkunder. 

Vidare förekommer en viss "Jöns 
Månsson J." bland fångarna i man
talslängderna från Åbo slott februari 
-april 1602. Nu är att märka, att 
hertig Carl på ett besok i Finland an
kom till Åbo 2 januari detta år. Det 
ser alltså ut som om han från Stock
holm hämtat med sig J ussula och läm
nat honom i fångenskap där. Sedan 
höra vi åter ej på länge något om 
honom. 

I fångenskap höll man honom dock 
fortfarande. Från år 16o4 ha vi slut
ligen en anteckning i "Hertig Carls 
Slaktarbänk" i Kgl. Biblioteket : 
"Samma år lät hertigen på nytt jäm
merligen pina Arvid Eriksson, Tor 
Bonde och herr Jöns Jusoyla, prest i 
Pernau, och voro de gode män så 
trakterade, att de hellre hade önskat 
sig vara döde." 

Messenius har i sin Scondia illu
strata IX inrymt en plats åt Jussula 
i sitt kväde över katolska martyrer . 
Där heter det : 

"Haud J osuelae Finnonis extitit 
Praeter dolores conditio quoque 
Qui tortus ac incarceratus 
Ante diu, remanet fidelis." 

Icke lätt var den stig den till åren 
komne och av långvarigt fängelse 
tyngde mannen fick vandra. Hård 
var hans lott. Men han uthärdade 
ståndaktigt. Många voro ej hans lev� 
nadsöden efter den behandling han 
fick utstå. Till föl jd  av densamma 
avled han inom kort i fängelset. Så 
fick hans trötta och utpinade sj äl den 
ro, som den förgäves i denna världen 
eftersträvat. 

Brodern Josef J ussula,: synes ha de
lat hans öde. Ännu 1602 vistades 
han vid hovet i Warschau som ''Sac
ristanus Serenissimi Regis", ehuru ic
ke prästvigd. I en katalog från år 
1602, uppgjord för jesuitordens räk
ning förekommer hans namn, men ef
ter detsamma har av en, annan hand 
tillagts : ' 'In captivifatem in Sueciam 
abductus. - Bortförd i fångenskap 
till Sverige." Såvida icke en förväx� 



ling med brodern skett, vilket knap
past är troligt, får väl också om ho
nom fällas Biaudet's omdöme : "Han 
fick dyrt umgälla sin obrottsliga tro
het mot sin lagliga konung och sin 
tro." 

I sanning - Kyrkan har haft mar
tyrer, ej blott i fornkristen tid, ej 
blott under korstågstiden, ej blott i 
vår tids hednamission, nej, Kyrkan 
har haft och har en obruten ström av 
martyrer, som med sitt blod. beseglat 
sanningen av sin tro, ända från det 
den helige Stephan stenades i J eru-
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salem och till våra dagar. Äveri i den 
höga norden har blod gjutits för den 
heliga saken. Även Sverige och Fin
land ha frambragt martyrer, som i en 
sen tid, hart när ensamma, skilda från 
vänner och trosförvanter, mitt i ett 
av kätteri och villfarelse förblindat 
och förvildat folk, som slutligen 
dock varit deras eget, lidit martyrdö
den och vunnit dess belöning. Marty
rernas blod är ett gott utsäde. Måtte 
skörden bliva stor ! 

I. W. G. 

GR EVINNAN M. ZIC H V-METTER NIC H. 
E N  P A T R I O T . 

En av pro1:esta't1Jt!er med särski1d 
iver omfatta;d tross·ats, n,�r ·diet g,ä:1-
ler artlt framdraiga ,skä1 emolt K ydrnn 
och de:ss rnedllemmar, ä,r dle11111a a1tt 
man visser11i,gen kan 1bmaind kato1ifoer 
finna trosstarka •indiv�der, men: a:Lc:1-
,ri,g goda part:r�o:ter, nch cllä·11för ej 
heliler goda medib011gare. De'nna tros.
saJ'.ls är ju i :lifohert.' mecll a1![;:;, andra 
p1ntestantiska ,a,ngument emot Kyr
kan och dess läror i,cke en:das,t 1111:ss
v,iisande, men ocfoså gnundfaillsk, och 
det,ta fa1ler oss i tan1lrnma v•id: •fäs,
nry_nigen arv Be111ec:l,"l<leinernUt1111an Ma
·ria Ra:faela Bren1':anos, sj,ällvbiografi: 
W·ie Gott Mich Rief. 

En av de va:dkraste :sfoi,ldr.inga;rna i 
ov,a11111ätnn11da bok är ·ä,grmd åt min!n!et 
av den den 16 november 1919 avlidna 
Grey,innan Melan:ie Ziohy-M:etter� 
nic:h,, vi•'.k:en persornhghet förfa'tiba,
rinn,an •sl'.iått nära i sin egen1s'kaip av 
sekreterare i K. R. F. 0.  (Ka:toE•sche 
Reich-Frauen-Organisation) . När 
denna organi:satinn år 1907 bi:ldaides, 
intog g1revinnan Zichy pilatse'n som 
pres,i'denlt, och ikva;rstod:, 1t1t·ots •svårig
heter och ålderdomliga skröplighe'

ter, •i samm11, ege11ska1) initi1N si111 död 
, 1919, ·och på gu11d av ·det i11'b11esse, 
· som det numera i Sve,rig1e införda 
internationella katolska kvinnoför-

bundet väckt, har kanske denna skild
ring en viss betydelse för svenska 
katoliker. 

Författarinnan läste händelsevis i 
tidningen, nå,gon .gång U111der vtinJter11s 
lopp 1910, aitlt K. R .  F. 0. 1011dlnaide 
en social kurs till förberedelse till deti. 
första österrikiska Katolische Frauen
ra,g, som skulle avihå:l!lJais ,UllJJdier vå
ren. Enär tiHkännag1iva11:del� avs•luta
des med en kra::Btri,g uppman�ng, att 
deit vair en "Pfllichit j,edier Ucaitol]ischen 
F,rau ,d,ie Tagunig mli:tzumachen" be
gav si•g förfalttarinna111 ti1]l plJiats•en 
för ,sammanträdelt, och härmed gö-ra 
v,i säke1,�1igen t'ä1ttas1t, om 'Vi 1ge11om 
ett cita:t 1å:ta förfaJti1:m1il1Jllan tala 
sjä,Jv, se'dan hon besiforivi>t det iiniftryck 
hon erfor acv sam1�1iga: fö1,ecLraig och 
delitagar.e. 

"Min uppmäJrksamhet fä111g,sfades 
rn;est av en mycke,t ,gaimma� dam, som 
innehade en av de frä,rnJsl'.la p,laitsetrna: 
lron var lång och smäorlb, Mädd 1i 1en 
svart dräkt av det mest obestämbara 
1111odes11i,tt; på det snÖV'ii!1a håreit bar 
hon ·en srva1·•t kapotthatt, och ·där sa/tit 
hon ,rak som eitt spjut och följde alfa 
föredrag1 och ,diskussio'n:er med eit:t 
intensivt intresse; någon gång tog 
hon tiH ordet, ooh med e111 djup 
stämma, som pas1saide fö11t111ä,fHigt 



t,i,]1 hennres marulriga ,utseendie, ,utta,la
de ·hon någ,ra 1korta nmninga,r, som 
vitrtnade om · henrnes ,'.,iV'liga anrde och 
stora ,1nänniiskok.änne'Cllom ·sam/tr pr,äg
la,des a·v en hiä,11I1ig humor. Dett var 
grevinnan Mie'lanie Ziichy, född lVlet
ternich, den store ösiterri,ki,ske Riks
kanslerns dotter, elen anderikaste, 
frommaste och orig:i111eJbsrte ·dam, 
som vår tid har f,ran1b11ingat." 

Dert dröjde ej fänge förrän förfat
tarinnan kom i närmare beröring' 
med grevinnan Zichy. Lifosurm i 
aI�1a arucLra l1ä111de1r, söMes m>ed iljus 
och lykl'ra efrter kra.f.ter, som kunde 
föra det stora verlket vi,d'a111e, och in
om korrtt ha,de K R. F, 0.  ÖV1e11Lä111i
nalt fät1tme1J1dleuppdraget so111 förbunr 
dets ,sekr:e!'1erare ti:H Madame B1,en
tano. Själva utnämningen tillgick på 
det fö:r g,rev,im1an Z·ichy ultlt11iät1ka'nde 
ernk:la, hjärt,l,i,ga •och origi111el�,a säl'tet. 
Ma,dairnre B renitano bll'ev plötsiJi,g1t ,en 
da,g uppman:ad aJtt besöka ,g,rev,i1t1naiti 
i hennes privata bostad . Och dit be
gav s,ig fö.rfaittarinnart på clielt upp
givna k"1ocksilaget, ha,lv fem. Hon 
I<1ä11de .si,g närmast som sparv i tra
nedans, niär thon övenLämnade s,it,t 
v•isri�korrt ti1tl betjärute111, och här få vi 
å1Je1r stjäfa en b:it av den livilli,ga, rre
vancle .f,ramsitäHni,ngen. 

Tilil min stma förvåning svarade 
denne - cl�n ,trogne ganii'1e Marr·rti'n, 
på diet faiclJeriJligt väJ>vri1'1Ji,ga och ,go1d
modiga s1ält1t, med v.i,lket ha,n 1omfat
tade samtluga för:eni'rngsdamerrl'a : 

"Sitig ba:ra på ; v1i bö,rj a,de nedan 
lduckarl' fyra !" 

"UnclJerligt, ty jag· var ka[ilad artt 
infoma mi,g fönrt klockan ha'hr fom ! 
Martin slog upp en dörr, och anmäl
de högticlföigt ;  "Madam,e Brentano !"  
och ,cl,ä,r s:bod j ag i det chmkl1a, biblrio
telrnEknian1de gemakeit, i vars mitt 
s1'0C1 ett :liångt bord, där etrt t,iort:al da
mer oc:h ett par herrnr redan surtto 
i ,clJe bekväina, ·gamn1a:lda,gs få;tö�j er,
na. Näir j ag närmade mig grevin-
11a:11, 11äakte hon mig· hjät'tl�,g1t bägsge 
hä·111det'.rta och hä1saide nlJig· med den 
ga,mla ö,sterrikisarn häisnin,gen : 

"Griiss' Sie Gott, meine Liehe. 
Ni är 1redan ,irrfö1il�vad med oss, ooh 
slå er ned bredviici ,mi,g." 
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Förfatita,ri1man förstod ju irnte me
rningen, men den var gan1ska tyd�i.Jg ; 
hon överrumplades på detta sätt, 
aut an1taga pllat,s,en som sekreterare i 
ffo,bunidet, v�]ke,n p11a1ts hon fyl1de 
ända frlil sitt inträde i Benediktiner
ur,den. 

Det blir för långt att beskriva 
hur vän,skapen urt:veoklaJes md1an 
p:residen,ten och hen:ries se'1rnete1rnre, 
men dessa små g1hmt,ar, s:om, fram
dragits, torde vara tillräckliga för 
abt säitta ']äsa1,en in ,i grievinn'ain Me
lanies sant österrikiska enkelhet och 
hj1äi11t1Hgihert, hennes kraft och hennes 
origi,m'lirtet, 

G11evi11J11a,n Zic:hy var en dam, som 
rårng1t tidi1ga:re än s,i11a nwnera totalt 
ruinerade stamf1Ö[-vanter, S!ertt sorgen, 
bekymren ooh olyckorna hopa si.Jg 
över ·sitit huvud. I ·sil,utet av sjuttio
talet genomgick Österrike en svår 
fa1a11s�e'l'1 krasch, oc'h i denna födo
rnde grevce Zichy helfa sin förmögen
het. Hans förtvivlan var gränslös, 
och man fruktade de1s arbt han skulle 
fönrora sitt fo,rsvå:rid, och dels aJtt han 
skulle taga sitt liv. Grevinnan Me
lanie tog sin tillflykt till den gamla 
vai�H,'.ir, 1Jso1,ten Ma1ria-Zd1, oah dät· 
baid hon om trös,t oc:h kraft för s,in 
äl,s1kade n1ain. Hda l�vet ,i.Jg,ernom be
vairade hon sin fört,rösban:, sin :irrrner.
liga vördnad för clie Maria-Zeller 
Grnadernnmtiter. Den ,i furn1tehus 
födda och uppfositrade damen ]ärde 
känna bade nöd och umbäranden, meh 
så småniinrgom fick hon åtnjuta en 
familj eränta, som satte henne i stånd 
<1,tt 1,eva utan större fönansiema svå
righeter, samt uböva e11 ,de1 väi1gö,ren
het. På ett av farni,lj egodse11 ficlk 
hon di·s<0osiiitionsrä;tt t,i11 ,e1tt 1,itet 
:)ott, clä,1� 'hon ti11Lbrngte sina son11m1r, 
<1ftast i s1äUskap med ,sin sekreterare, 
' nm har månrga �!usitiga episoder där
i från att förtälj a. Grevinnan Mela
nie hade en passion, och denna var 
.för tobaik. Vem som än var närva
rande, så, så snart elen tidiga midda
gen var överstånden, tände hon sin 
cigarr. 

Det var på 
".a:artiHflykitsort, 

Cziffer, denna som
som hon srntt på 



'.r,ädgårdsterrass'en den ofö11gJömme
hga a ftonen före Sankit Peter och 
"Qau1'.ifes,ten 1914. Aftol.1J111iå!1't1iden 
"::tr ti1]'1 ända. Även ciga11nen var 
,, .1utrön,t. Rosorna doftade, hon 
njöt av solnedgången i sällskap med 
,r,ågm sina intima vänner. Samtalet 
.,.örde si,g det hon 111ä1st efter s,in tro 
:ilskade högst i väl11dern : sitt fädier
.,,eslands hisrboria, ,si:tt kejsarhus. 

Några ord, 1en a,lid111g avs!lutad 
menin,g fäste sig för a.V'.1tid i de när

::trandes ,minne. 
''Tro nnig" sade hon, "ärnnu har 

Österrike nrån.1'ga och svåra 1!11dand,en 
<ttt 1ge1m11111gå . . " 

1\1a11,ti111J, ,den eljest så lugna ooh 
behärskade betj,änten rusade ned 
(ör  tmppan, e.n bi1Ld av den mest 
,nålidsamm:a uppl'ö,iid:het. 

"Duiiahfa,ucht," riopadre han utain 
minsta ceremonier, "något ohygg
ligt har inträffat . . . . Ärkehertig 
"Franz Ferdinand och hallis g,emål 
,fro mö11dade." 

Stt oHicieUt te:1egram hacJle UJl1'der
cättat postmästaren. A,lila tvivel va
.ro ut·eslllUtna. 

Det bQev dödstyst på terra:sse·n. 
Irntet utrnp, in1gen Jämnl'er. Grev,i11r 
na:n Melan1i1e ,lutclide s,ig timbaika i sin 
1änsto1 ; hon sant s,titla som en stod. 
Endast l1äppc1ima ,pörde ,si1g. 

Bon baidi för de så sorgHg11: om
lmmna, för U,ejsm1huse,t, för s,itt ä1-
,kaide Österrilke. 

Ingen vå1gacJle ,störa :hen111e, ,,inti:Irl 
dess atit hon sj,ällv uppl!ät 'Sin: mun. 

"De :stackars :smJå baI11:rnn !" sade 
hon, med en ,i1ös,t 1som va'l· 1djupare 
än vallil�git, "men Våir Herre förstår 
vad Han :gör, och Han 01'dina,i· allt 
till det bästa." 

"Hon var den aftonen av venlclfugt 
bibllisk srborhet," saide I,enm,e eru av de 
övriga gä&1Jer111a tiitl Madame Brenta
no, "och var ändå så helt kvinna, att 
hennes förnta t<i!nke 1gäitlde de för
äi:,cJiralÖ'Sa ba,tm!en." 

K,rliiget kom, och !grevi11[11an Zichy 
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saitte in hda s,in fomf,t, :hela sin ener
gi, he1a sin glöda111de fosterlandsfoär· 
lek, för att den av henne med så 
s,tort intresse omfalbtaide K. R. F. 0. 
skuUe mortsva1m d'e fordr:ingar som 
,i dessa bävande t�der saittes på 01;
gairuisati101nen. De umbärandlen, som 
helia Ös1te11rikes fd1k fick g:enomgå, 
och 'som voro ganska pålkos\tand!e för 
en dam av hennes ,'\:lidler och hennes 
hälsa, dem bar hon med gott humör 
och oförlikneligt tålamod. 

Hennes varma hjärita ti1'Lhön:Le 
Gud, kejs,a1·e111 oah fostm1andet. 

Så foom ,den da1ge111 t:iJU s111ut, när 
kraiftem,a voro uttJö,md1a, när det 
,yairma hjärtat klappade a1'lt saktare 
och saikibare, när ·grev,i,rnnan Melanie 
låg på sitt yttersta. 

Hon offr.ade sina prågor och he1a 
sin dödskamp till Gud för fosterlan
dets ,v1ä'1. Hon bwd för Ös,te,n.ike. 

"Gud 1lmn icke ,öve11ge Ösbenrike", 
vair srtiäd1se hennes fasta förtröstan, 

EnJ'.1ug1t iprntesta:nti1s1k iuppfaittruing 
kM11 ,en katoll.1ikj, s�som !med�em av 
den över heta V'ä,dden spridda Kyr
lm.n, som delar eru tro, villk:en om
:falttas av rtys'1mr och fra'111sn1;än, a.iv 

svaitita och vita, av japaner o:c!h an1Je
rika:na,11e, iclke vara s itt eget land 
djupt hängiven. Man kan endast 
visa på Grevinnan Melanie Zichy
Mettern:ich. Hon 'Var en 'Vanmlt two
ende katoil,ik, och en gUodande fos
terlandsvän. 

Om den dagen 1mmmer, när vå'.rt 
fosterland, vårt gamla Sverige kom
mer i nöd, skall det också visa sig, att 
Sveriges katoliker äro. minst lika var
ma fosterlandsvänner och försvarare, 
minst lika undergivna i olyckans da
gar och lika o'ffervi1t1iga, som våra 
pwtesitanti,ska bruder, ocih ii11tv!ll dess 
ljuder från ka:to,lsika hjärtan en ur
gammail llöse111 : 

Gud bevare vår tro, vår kung och 
vå,rt fosterland. 

s. 



I Roni har på det öppna torget 
framför Laterankyrkan ett monument 
över den hel. Franciskus uppställts. 
Den italienska regeringen har ställt 
platsen till förfogande och även 
skänkt materialet, som utgöres av 
brons. Till invigningsfesten, som 
planerats till slutet av maj , _har kar
dinalkollegiet och den vid den Hel. 
Stolen ackredi.terade diplomatiska kå
ren inbjudits. 

Nyligen har den hel. Fadern mot
tagit ett pilgrimståg av 550 medlem
mar av det belgiska bondeförbundet. 
Han uttryckte därvid sin glädje över 
den storartade utveckling, som det 
katolska bondeförbundet fått i Bel
gien. Påven såg i bonden den verk
lige representanten för ett h�lt folks 
kärlek till den fäderneärvda torvan, 
"som är ett lands förnämsta rikedom, 
emedan åkerbruket är dess naturli
gaste, vitalaste och viktigaste för
värvsgren". 

Den 3 maj , årsdagen för det he
liga korsets återfinnande, avslutades 
i basilikan S. Croce di Gerusalemme 
de fester, som firats med anledning 
av 1600-årsjubileet av denna stora 
händelse. På morgonen höll kardinal 
Merry del Val pontifikalhögmässa. 
Under eftermiddagen skred under he
la tre timmar en lång procession ge
nom den basilikan angränsande stads
delen. Kyrkans titulär, kardinal van 
Rossum, bar relikerna av det heliga 
korset och tre abboter buro de öv
riga passionsrelikerna i dyrbara gam
la relikskrin. Även orientaliska ri
ter voro representerade. 
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Det nya katolska organisationsa1·� 
betet i Frankrike har under de två är; 
som det pågått, gjort oanade fram
steg. Ledarna för denna stora ka
tolska folkrörelse abbe Bergey, depu
terad för Gironde, och general de 
Castelnau redogöra därför i tidskrif
ten "Peuple de France". 

Enligt denna översikt omfattar det 
stora nationalförbundet "Federation 
N ationale Catholique" 2,500,000 med
lemmar. Det katolska ungdomsför
bundet "Association Catholique de la 
J eunesse Frarn;aise" har mer än 
120,000 anhängare och "Ligue des 
Dames Fran�aises" 900,000. Nära 
100,000 ha anslutit sig till de "De 
gamla frontkämparnas förbund". · 
Med rätta säger general de Castel
nau : "Om vi endast förstå att ut
trycka vår mening, utan hänsyn till 
ovilja och baldal, äga vi makt att öva 
ett starkt inflytande på avgörandena 
i det offentliga livet. Redan nu kun� 
na vi ofta uppträda som skiljedomare 
mellan partierna, om vi förstå att lo
j alt förena vårt katolska samvetes 
fordringar med vårt lands ovanliga 
och svåra ställning. Men en oefter
givlig fordran därför är, att alla de 
i vår franska Kyrka, som hava det 
tunga ansvaret att vara ledat:e, giva 
exempel på noggrann disciplin. Ka
tolicismens i Frankrike framtid och 
följaktligen vårt lands framtid ford
rar detta." 

I slutet av april höll Frankrikes 
katolska ungdomsförbund ,sin årskon
gress i Rouen. Över 8,000 medlem· 
mar hade infunnit sig, Denna gång 
sysselsatte man sig uteslutande med 
arbetarungdomens problem. Redan 
sedan två år har denna sammanslut
ning bedrivit metodiskt arbete bland 
arbetarungdomen. I de olika industri
centra finnas s. k. arbetarkommissio
ner, som bildats av de unga arbetarna 
själva och i vilka också katolska stu
denter deltaga. Dessa organisationer 
sörja för att den katolska trons ideer 
genomtränga den i moraliskt avseen
de så hotade arbetarungdomen. Ock
så i socialt avseende söka dessa kom-



missioner att hjälpa densamma. Inte 
minst betydelsefullt i detta avseende 
är, att de giva ett kraftigt understöd 
för yrkesutbildningen. Målet är att 
skapa en katolsk elit bland arbetar
ungdomen, 

I år ha liksom föregående år i an
slutning till vårens lantbruksvecka i 
Paris ungefär 1 ,500 katolska jord
brukare församlats till årsmöte på 
Montmartre. De katolska franska 
j ordbrukarnas riksförbund omfattar 
omkr. 20,000 medlemmar. 

I Lattsanne i Schweiz kommer från 
den 3 till den 21 augusti en protes
tantisk världskonferens för "Tro och 
författning", "Faith and Order'' att 
hållas. Bland punkterna för dess pro
gram märkas : 1 )  Längtan efter en
het. 3 ) Kyrkans väsen. 4) Kyrkans 
gemensamma trosbekännelse. 6) Sak
ramenten. 7) Kristenhetens enhet 
och de bestående kyrkornas ställning 
i densamma. Ett förberedande ut� 
skott skall utarbeta förslag till kon
ferensen. På tal om möjligheten att 
finna en centralmyndighet för hela 
kristenheten anmärker "Internationell 
kyrklig tidskrift" i n :o 137 : "De frå
gor som stå i sammanhang med nöd
vändigheten av en central auktoritet 
för hela kristenheten, äro av utomor
dentlig vikt ; likväl anser konierensen, 
ehuru den erkänner deras betydelse, 
det för olämpligt att denna gång upp
taga dem på sitt program", Vid dis
kussionen om sakramenten har kon
ferensen fått den anvisningen att ute
slutande hålla sig till dopet och natt
varden. 

Det katolska Tyskland gör stor,i. 
ekonomiska uppoffringar för sina 
bland protestanterna kringspridda 
trosförvanter. Så har under det sist
förflutna året Bonifatiusföreningen 
insamlat nära tre miljoner mark för 
detta ändamål. I stiftet Hildesheim 
har i medeltal varj e katolik givit nära 
I 7 mark, i Osnabriick 1 1 , i Paderborn 
rn. För dessa pengar färdigbyggdes 
förra året 44 kyrkor, 46 prästgårdar, 
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4 skolor, 13 välgörenhetsanstalter och 
3o nya missionsstationer. Den stora 
missionsföreningens organ Bonifa
tiusblatt utkommer i en upplaga av 
mer än 400,000 exemplar, varav 
343,000 gå till fasta abonnenter. Det 
är ej enskilda stora donationer utan 
de katolska massornas dagliga små of
fer, som kunnat möj liggöra dessa 
framsteg. 

I Tjeckoslovaki,m har under nam· 
net "Den helige Mikaels orden" en 
katolsk organisation skapats, som satt 
som ändamål för sin verksamhet att 
arbeta för den katolska pressens ut
veckling och spridning. Den vill ej 
blott arbeta för en vidare utbredning 
av de redan nu befintliga katolska 
tidningarna utan även grunda nya. 

I Polen har under det förflutna 
året den katolska religionsundervis
ningen i statsskolorna ordnats i över
ensstämmelse med art. 120 i konsti
tutionen och det med den Hel. Stolen 
avslutna konkordatet. § 1 bestäm
mer, att den katolska religionsunder
visningen i alla skolor är ett obliga
toriskt läroämne för katolska barn. 
Läroplanen och timantalet bestämmes 
tillsammans av ecklesiastikdeparte
mentet och de kyrkliga myndigheter
na. Läroböckerna måste godkännas 
av de kyrkliga myndigheterna och då 
först och främst för varje skola av 
stiftets biskop. Biskoparna ha rätt 
att antingen själva eller genom utsed
da representanter inspektera religions
undervisningen. Genom dessa be
stämmelser har den polska regeringen 
erkänt, att Polen är en katolsk stat 
samt uppfyllt Kyrkans och folkets 
fordringar. 

I Posen kommer från den 28 sep
tember till den l oktobet� detta års 
.internationella katolska akademiska 
missionskongress att äga rum under 
beskydd av Mgr Hlond, ärkebiskop 
av Gnesen-Posen och Polens primas. 
Statens universitet i denna stad har 
ställt sina lokaler till kongressens 
förfogande. Förutom plenarsamman� 



trädena komma att organiseras sär
skilda sektioner för präster, lärare, 
elever vid universiteten och medlem
marna av de marianska kongregatio
nerna. Föredrag komma att hållas 
av de mest framstående vetenskaps
männen på missionens oqiråde. Un
der kongressen kommer den polska 
missionsutställningen att öppnas. 

DAGSPRESSEN SOM "FRITT 
FORUM". 

Vi svenskar ha ju i allmänhet en 
hög tanke om pressen i vårt land, om 
dess oräddhet och frihet från kor
rumption. Visserligen kunna de sven
ska katolikerna icke rosa sig utav nå
gon särdeles stor sympati från pres
sens sida, men man har dock i ge
men den uppfattningen att något 
egentligt undertryckande av det fria 
ordet, även när det gällt katolska frå
gor, knappast kunde befaras. Om det 
också haft sina svårigheter för oss 
att få vår stämma hörd och om våra 
inlägg fått "ligga på hyllan" någon 
tid, så har det väl ändå till slut be
retts plats för dem i den · ena eller 
andra formen. Vi svenska Jcatoliker 
ha sannerligen icke besvärat dags
pressen över hövan. Alla de för
vrängningar och felaktigheter om ka
tolsk lära och praxis, som nästan 
dagligen förekomma i tidningarna, 
gitta vi icke bemöta. Det tjänar in
genting till, ty man vill icke och kan 
därför icke förstå oss. Endast på 
direkta angrepp och alltför grova 
misstolkningar kunna vi ibland ingå 
i svaromål. 

På sistone ser det emellertid ut, 
som om även bland det fria ordets 
män skuggrädslan för katolicismen 
skulle fått rotfäste. När kyrkoför
följelserna i Mexiko utbröto, såg man 
i de dagliga tidningarna tendentiöst 
färgade intervjuer med det mexikan
ska sändebudet här i Stockholm. Från 
katolskt håll ville man då bemöta des
sa uttalanden, och en resume av de 
viktigaste fakta, till stor del bestyrk-
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ta utav opartiska amerikanska under
sökningar, tillställdes olika Stock
holmstidningar av såväl höger- so111 
vänsterfärg i och för publicering. Bå
de skriftliga och personliga hänvän
delser gjordes hos vederbörande re
daktioner, men förgäves. 

Ett annat betecknande fall. Vår 
trosfrände, lantbrukaren Theodor 
Hagberg i Sjulsbo, Dalarne, hade för 
några månader sedan, med anledning 
av en artikel i Södra Dalarnes Tid
ning utav komminister G. Ankar, ty
pisk modernist, tillsänt tidningens re
daktör en uppsats, vari han utförligt 
bemötte herr Ankars angrepp mot den 
katolska Kyrkan. Emellertid erhöll 
han det överraskande men rättfram
ma svaret, att man ej vågade taga in 
artikeln. Vid personlig hänvändelse 
till redaktionen vidhöll man q.ennc1., 
, för sann journalistik främmande syn 
på saken, och då herr Hagberg fram
höll, att uppfyllandet av hans begä
ran endast vore en akt ·av rättvisa, 
nekades likväl detta under den, lind
rigt sagt, krassa motiveringen : "Ni 

' katoliker ära så få här i landet !" 
Herr Hagberg vände sig då till den 
stora "frisinnade" tidningen Dagens 
Nyheter för att få sitt genmäle of
fentliggjort

L. 
men med lika liten fram

gång. 
Kommentarier ära överflödiga. Dy

lika händelser visa emellertid hur vik
tigt och nödvändigt det är för oss 
svenska katoliker att ha våra egna 
tidningsorgan. Visserligen ära dessa 
ännu små och obetydliga, men deras 
blotta existens borgar för att även det 
föraktade fåtalets röst han bliva hörd. 
Ju kraftigare stöd vi lämna dem, des
to starkare skall deras stämma ljuda 
till kamp mot fördom och okunnigliet 
om vår heliga tro. Att Credos utta
landen icke alldeles sakna resonnans 
bland vissa intellektuella protestan
tiska kretsar i vårt land, har man haft 
anledning konstatera. 

F r. H-r. 



EN MANING. 

(Ur en predikan hållen i S :t Josefs 
kyrka i Göteborg av Doktor van Mierlo.) 

Stor är pressens makt, stor är ock 
den faderliga kärlek varmed vår 
Biskop manar oss att intressera oss 
för vår press. Skulle vi kanske göra 
svårigheter ?  Det vilja vi inte. Är 
kanske det pris som betingas för 
Credo allt för stort ? Om vi följa 
·Biskopens fastemaning att under fas
tan avhålla oss från larmande offent
liga. förlustelser, så kunna vi vara säk
ra på, att ·vi kunna betala för våra tid
ningsnummer. Och skulle det ändå 
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ställa sig för dyrt, så kunna vi slå. 
oss tillsammans i grupper och prenu
merera gemensamt. - - Vår lilla 
tidning är icke någon · nöjesläs
ning, men den finaste smaken har den, 
som kan höja sina tankar över det 
vardagliga och nå det andliga. - -

0, måtte vi älska vår Kyrka och 
måtte vi visa vår kärlek genom att 
vara förenade och genom att stödja 
vår lilla press, ty från förening och 
press hava bl. a. vår tids martyrer i 
Mexiko hämtat kraft att bedja ka
tolskt, att leva katolskt och att bringa 
sitt liv som offer för sin katolska tro. 
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Viitå k-atol�ka � tttt- • 

EN PILGRIM; 

På bara fött€r till Rom hon vand
rade, vem vet f rån vilket land. Men 
lång har vägen varit, hennes fötter 
äro sargade, elen svarta dräkten, och 
slöj an, som hlingcle löst över skuld
rorna voro slitna och dammiga, 
henn:s ansikte var brunbr�tnt och bar
kat. Väder och vind hade ristat mär
ken däri, men det bar även prägel av 
lidande och strid. Av strider där hon 
fallit, men även segrat. Staven, hon 
stödde sig emot, var sliten även elen. 
Dobbskon var borta, och där handen 
hållit, var elen smal och tunn. Hon 
var glad elen hade varat vandringen 
ut, nu var hon snart vid målet -
Rom. 

Från vilket land var hon kommen ? 
Hur länge hade hon vandrat ? Vem 
vet ! Fråga vinden, stormen, som hon 
kämpat med därute på de stora sl�t
terna. Fråga vägarna hon gått och 
givit hennes fötter den tj ocka sula, 
som de buro. Fråga bergen hon vand
rat över. Fråga solen, som brynt 
hennes hy. Fråga stj ärnorna, som 
mången natt lyst på hennes stig. Men 
frågar henne sj älv gör ingen. 

Hennes tankar äro redan före i elen 

eviga staden, som hon snart kan skön
i a på andra sidan det gröna havet -
campagnan. Via Appia är så lång. 
Solen bränner obarmhärtigt på elen 
vita vägen och på gråvita murar. Hon 
::ir nära att digna, men framåt bara, 
1onart skall hon se S.  Pietros mäktiga 
kupol sticka upp därborta över sta
den. Hon drar dj upt e fter andan när 
hon tänker därpå. Är det då sant, 
att hon hunnit så långt ? Hur länge 
hade hon vandrat ? Hon visste det 
knappast sj älv, dagar, nätter, veckor, 
månader. Kanske var det år. En 
evighet var det. Ett ögonblick tänkte 

· hon på alla . mödor och svårigheter 
hon utstått. Men hade hon inte gjort 
det med glädje, då var det intet värt, 
0ch hon var ej värdig träda in i elen 
heliga staden, Roma. 

Var hon då ännu inte fri från alla 
1.j älviska tankar, hade de inte lämnat 
henne långt, långt därborta för länge 
11eclan, de hade ej längre haft någon 
makt över henne. Men nu, de hade 
varit snabbare än hon, och hunnit 
upp henne här, där hon minst vän
tat dem. Vore de då icke borta, döda, 
för alltid utestängda från hennes 
hj ärta. Stegen blevo så tunga, och 
hon satte sin sta,v hårt i marken, Nu 



ar hon vid det gamla gravmontunen
tet : Cecilia lVIetella, det reser sig 
högt på en kulle. Där, litet längre 
fram, katakomberna : S. Sebastiano 
och Calixtus. Skall hon stanna ? Nej, 
sedan, sedan ! Först vid S. Pietro 
vill hon göra halt .  Se, nu är hon 
nära kyrkan, Quo vadis, var· man i 
golvets sten ser avtryck av Frälsarens 
fötter. Så tung var hans gång, niir 
hari såg att Petrus ville fly från ho-
110111 och martyrdöden. Kanske voro 
hans steg tunga även för henne nyss ? 
Hon gick in i kyrkan och kysste gol
vet. 

Sedan framåt, framåt efter breda, 
trafikerade gator, efter smala, trånga, 
där miinniskor och bilar ha svårt 
komma fram. :Men framåt bara, över 
Piazza V enezia, Piazza Colunna. Diir 
iir Tibern, nu över bron. Där är åter 
S. Pietros kupol, den ser ut som ett 
moln mot den blå himlen. Staven 
sättes inte längre så hårt i marken, 
s tegen bliva lättare, hennes ansikte 
lyser. 

Nu står hon på S. Petersplatsen. 
Där S. Pietro, där Vatikanen, där 
obelisken, som förr stod vid N eros 
ci rkus på Vatikanens höjder, cför tu
sental kristna ledo martyrdöden. Nu 
prycles den med korset, som gömmer 
en bit av Kristi kors och biir inskrif
ten : Christus vincit. Hon faller på 
knä, och när hon åter stiger upp 
glömmer hon taga staven med. Må
let iir nått, hon är i Rom, och gr?t
tande av glädje g·år hon in i kyrkor
nas kyrka S. Pietro. 

T o r b o r g D a h l l ö f. 

KARL XII OCH KA TOLI

KERNA. 

S t r ä n g, h ä n s y n s 1 ö s r e g i 111. 

Karl XI var, som ldnt är, en sträng 
bister regent och det 'ej minst, när 
det gällde hans katolska undersåtat 
eller andra katoliker, som, ehuru ej 
naturaliserade bosatte sig i detta land, 
"frihetens stamort på jorden". Kyr-
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koförorclningen av  1686, där det ut
tryckligen påbjöds att aJla Sveriges 
innevånare skulle bekänna sig till 
"elen rena, sanna, saliggörande evan
geliska Hiran", talar ett nog kraftigt 
språk för att vittna cUirom. Hade ka
tolikerna emellertid hyst elen förhopp
ningen, att hans son, hj iiltekonungen, 
Karl X L I, skulle slå in på mildare vä
gar,  blev det dem dock snart uppen
bart att de niirt ett bedrägligt hopp. 
Han hyllade nämligen liksom sin fadel' 
elen uppfattningen, att uppriitthållan
clet av trosenheten, cl. v. s. elen sek
teristiska lutherska, var det slikraste 
medlet för att befriimja det svenska 
folkets lycka och viilfard. 

Han hade sålunda knappast lyckats 
vinna elen lysande segern Över rys
sarna i slaget vid Narva, förrän han 
visade sig som en hänsynslös, obarm
hcrtig föraktare av katolskt religiöst 
liv iiven niir det gällde stackars sjuka 
fångar av denna religion. 

Bland dem, som efter N arvaslaget 
råkat i svensk fångenskap och förts 
tiJI Stockholm befann sig liven en 
fransk katolsk prii.st. Denne begärde 
nu att han skulle få betjiina sina sju
ka trosförvanter med salighetsmecl
len. Bevekande och innerligt väd
jade han till konungens mildhet. 

Om denna skrivelse fick Rådet ko
nungens befallning att yttra sig och 
dess utlå tancle blev kraftigt avstyr
kande. Rådet nöjde sig niimligen ej 
med att hiinvisa till kungliga förord
ningar och plakat, som kunde stå 
hindrande i vägen för ett beviljande. 
Nej, man spelade iiven på andra, sä
kerligen mera känsliga strängar. Det 
hette nii.mligen i skrivelsen, att det 
vore ett "stort scandalum" om en per
son som genom en "mirakulös hän
delse" råkat i Eders Majestäts hän
der skuJle tiJlåtas att  infrangera 
Eders Kongl . Majestäts förordningar. 
Det språket var tydligen i samklang 
med konungens t ankar, ty kort och 
gott förklarade konungen att han de
lade sitt Råds uppfattning : elen he
liga kommunionen borde förmenas 
katolikerna, Men katolikerna längta-



de alltj ämt efter att få åtnjuta nå
gon religionsvårcl och så gjordes ge
nom den franska legationssekretera
ren de Campredon åren l 702 och 
1 703 upprepade framställningar om 
att de katolska fångarna skulle under 
säker vakt få besöka ministerkapellet 
för att kunna få gå till nattvarden 
eller att legationsprästen skulle få be .. 
söka dem i deras fångläger för at' 
till dem utdela den heliga kommunio
nen. Rådet i sin helhet med ett un
dantag när, nämligen överståthållaren 
greve Christo f fer Nilsson Gyllenstier
na, förordade denna gång bi fall. Över
ståthållaren däremot, tillkännagav i 
en längre reservation, som tillkommit 
utan kollegernas vetskap, sin avvi
kande mening. Reservationen är syn
nerligen omfångsrik och full av hät
ska utfall emot katolikerna, som jag 
ej finner anledning att här upprepa, 
utan nöjer j ag mig mecl att anföra 
vad elen gode överståthållaren och 
greven har att detta samman
hang beriitta om sitt förhållande 
till förbudet för drottning Kri
stina att medtaga en katolsk priist 
vid hennes ti l lärnade besök i Stock
holm 1676. Greven säger : "Drott
ning Kristina själv blev det icke ef
terlåtet att med sig föra någon präst 
eller j esuit av dess förändrade reli
gion, varför hon sista gången icke 
Eärmare hit än till Hamburg kom, dit 
jag avsändes henne å Kongl. Maje
stäts vägnar at.t komplettera och för 
den orsaken att hon ej f ick ha nå
gon präst med sig drog hon tillbaka 
till Rom." 

1 7 1  

"Hans o förgripliga samvetsmening 
vore det cEirför att enär det vore be� 
kant huru konungen i högsta nåder 
själv därvid ganska örn är och att 
Kongl. Maj . visat att icke något det 
ringaste må sig insmyga som kunde 
draga något mera skadligt med tiden 
efter sig e ftersom nogsamt veterligt 
iir vad för maximer de påviske bru
ka att så småningom deras desseiner 
påbegynna och sedermera med tiden 
mer och mer fortsätta."  Därför yr-

.. kar h:+n rent avslag och konungen 

följde reservanten och förklarade i 
brev av elen 27 j anuari 1704 att " för
buclet i kyrkolagen och religionsstacl
ga rna blivit så strängt iakttaget att 
iiven den med trogen t jfö1st mot staten 
l ikväl ej tillåtits elen friheten som nu 
begärcles för fångar." 

Det kungliga utl[1 tanclet blottar ju  
Karl XlI : s  känslor mot katolikerna 
och iiven om under senare delen av 
hans regering förekomma en del fall 
cliir en dylik hiinsynslös regim - mot 
våra trosförvanter ej gör sig giillancle, 
så torde detta ej hero på n[tgon för
ändrad sinnesstiimning hos konungen. 
Rättegången mot Görtz visar att det 
var denne konungens miiktiga rådgi
vare, som på eget bevåg beviljat en 
del friheter i religiöst avseende åt ka
toliker, som inkallats i Ianclet. 

Huru som helst, frimodigt och 
ihärdigt arbetade .  våra trosförvanter 
micler 1700-talet för lossand.et av cle 
odrägliga religiösa bojor, under vilka 
de voro fjättrade. Det d röjde iincla 
till 1779 innan l indringen kom, men 
vi senare tiders katoliker iiro dem 
mycken tack .skyldiga för elen katoi
ska aktivitet de vågö.de ådagalägga 
under så mörka och hårda tider. Myc
ket att liira av dem finnes förvisso, 
och friirnst tålamod och ihärdighet. 

L. vV-g. 

BIRGITT AFöRENINGEN 

vars uppgift är att utgiva och sprida 
katolska skrifter, höll sitt årsmöte i 
Stockholm den 1 Maj. Därvid återval 
des Baron Gustaf Armfelt till ordfö
rande, Civi!ingeniör Ernst Roesler till 
vice ordförande samt Doktorinnan 
Lilly Sundström och l<'röken Ebba 
Sparre till styrelseledamöter. I stället 
för Pastor Ansgar Meyer, som avsagt 
:c;ig uppdl'aget, valdes Herr Erik Nea11-
der till styrelseledamot. Styrelsen har 
även i år anslagit medel till utg-ivandi, 
av katolska skrifter. 

På grund av det stora intresse vm 
med vår i marsnnmret införda artikel 
'Konsten för Gud' blivit illottagen, an
se vi oss böra meddela, att artikeln är 
byggd på innehållet i Camille Melloys 
bok 'Le Beau Reveil'. R e cl. 

�:/ 



J U N I  

1 .  Onsdag. Ferialdag. 
2 .  Torsdag. Oktavdag av Kristi Him

melsfärdsdag. 
3. Fredag. Ferialdag. (Jesu hjärtas 

fredag) ,  
4 .  Lördag. Pingstafton. Vigilfaste-

dag. 
5, Söndag, Pingstdagen, 

6. Måndag. Annandag pingst. 
7. Tisdag. 

} 
8. Onsdag dagar inom pingst-9. Torsdag. 

10 .  Fredag. oktaven. 
1 1 .  Lördag. ( S :t Eskil. ) 
12 .  Söndag. Trefaldighetssöndagen, 

13 .  Måndag. S :t Antonius de Paclmi 
Bek .  

14.  Tisdag. S :t Basilius Magnus 
Biskop Kyrkolärare. 

15 .  Onsdag. S :t Vitus m .  fl. Martyrer. 

Utom de ordnar som i fullkomli:; 
avskildhet ägna sig åt Guds tjänst fin
nes det även kristna som i världen för
ena sig för att genom gemensam bön 
stärka och stödja varandra eller främ
ja fromma verk. Sådana föreningar 
kallas broderskap, gillen eller kongre
gationer och tjäna till utbredandet av 
en bestämd andakt ( t. ex. Mariakon
gregationerna för att främja vördandet 
och efterföljandet av Jesu heliga mo
der) eller arbeta för trons utbredamte 
genom arbete för missioners underhål
lande eller hava hjälpverksamhet bland 
sjuka och fattiga på sitt program, 

Upptagandet i ett ordenssamfund 
sker genom mottagandet av ordens
dräkten och avläggandet av ordens]öf .. 
tena ( profess) efter föreskriven prövo · 
tid ( novisiat) . överlämnandet av or · 
clensdräkten sker ofta under högtidli 
ga ceremonier va1;vid kläderna välsignas 
av ordens föreståndare eller en annan 
präst, den världsliga dräkten avlägges 
och ordensdräkten iklädes. Vid nunne, 
invigning avklippes högtidligen håret 
och fästes sedan slöjan på huvudd. 
Stundom bredes över ordenskandidaten 

16 ,  
17. 
18 .  
1 9 ,  

20 .  
21 .  
23 .  

25 .  
26. 
27. 

28. 
29. 

30.  

Torsdag. Kristi Lekamens fest. 
Fredag. {dagar inom oktaven av 
Lördag. Kristi Lekamens fest. 
Söndag, Andra efter pingst 
(Kristi Lekamens fest. ) 
Måndag.{dagar inom oktaven till 
Tisdag. Kristi Lekamens fest. 
Torsdag. Oktavdagen till Kr. LeK. 
fest. 
Fredag. Midsommardagen. Johan
nes Döparens födelse. 
Lördag. Jesu hjärtas fest. 
Söndag, Tredje efte1• pingst, 

Måndag. Dag inom oktaven av 
J oh. Döp. fest. 
Tisdag. S :t Ireniius Bisk. Martyr. 
Onsdag. S :t Petrus och Paulus 
apostlar. 
Torsdag. S :t Pauli åminnelse. 
(Jesu eukaristiska hjärta . )  

som ligger utsträckt på  golvet ett bhr · 
täcke för att beteckna dess död för 
världen. Efter olika böner giva sedan 
de övriga ordensmedlemmarna sin ny-· 
konme medlem broderskyssen ( Pax tib i  
pater) och han mottager ett namn på 
ett helgon vars dygder han sedan slrnll 
söka efterlikna och med vilket namn 
han sedan benämnes, för att ej län:.il'" 
nämnas med sitt forna familjenamn. 
Efter ett eller två års novistid sket 
avläggandet av de tredubbla orden ;
löftena ( kyskhet, lydnad och fatti1,;· 
dom ) .  Man skiljer på de så kall::d.e 
enkla löftena, som gälla för en vi �s 
tid av vissa år och de hög-tidliga eller 
eviga löftena, som avläggas för livstid. 

En abbots invigning till sitt ämbete 
är en högtidlig ceremoni, påminnande 
om en biskops konsekration, då ju  
också abbotens ämbete liknar en 
biskops. Liksom denne bär  han också 
som ämbetstecken mitra, stav och ring 
och intager i sin klosterkyrka, sin 
tronstol under en baldakin. - En ab
bedissa bär som ämbetstec;ken, stav 
oc.h ring, 

S. N-k. 


