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ENMR.LE. 

V&ldige Alter af lld og Guld 
naar Sol gaar undel'. 
Ved Dagens Udlfbb, 
naal' Skuml'ingen f alde1· 
ovel' SkyeTnes ulmend.e Valde, 
det kendes f 01' vist: 

Til Liv e1· vi stegne 
af Död og llfuld, 
derfor maa vi holde 
vor Hjertefakkel 
höjt ove1· det gol de. 

ANDAOT. 
,Et Umeguld i sorten Muld 
om end af Blod betaaret. 

·Du blev Alverdens Hj&lperod 
til Sonebod. 
Nidkrer i Naade, tavs i Nöd 
du var beredt til bitteJ' Död. 

( - ·' ' 

1.ll/ed Lqnsesting og Tomekmns, 
til alles Offer kaaret, 
du brqst i Gram/. for alles .Brist. __, 
0 Ydmyghed mod ö,vet Vold, 
evindelig og mangef old 
randt Nektar ud af Saaret. 

I(. Einarsson. 



DET S�t():R.A,.:FELET . 
• - •  I 

Enligt Kyrkans evigt oförärider� för det värdefulla, det evigt bestå
liga lära. 1:ättf ärdiggpr icke , tron e·nde. . 
allena, utan det kräves ytterligare Jag återkonimer nu till skisserna. 
trons omsättning i handling. Med Trots, eller kanhända tack vare,· en 
andra ord: goda gärn1ngar;. fram� viss stark trotsighet och ångerlös
sprungna ur kristen tro, komplette- · het,, innehålla dessa skisser, dessa. 
rar, fulläpdar ,tron. Mot denna lära fångens nedsln'1vna tankar vissa 
bfoto de s, k. reformatorerna, och rätt beaktansvärda moment. 
i detta, bi;:ytande mot ,Kyrkans lära, For att emellertid rätt förstå det 
so:fii tillika är Kristi lära, ligger följande, 1nåste vi lägga märke tilJ, 
onekligen den största oi·saken till h1enne omständigheter: författar-. 
det sant kristna livets i stor ut- · innan var ateist, då hon begick sitt 
sträckning förfall eller, i allt fall, brott: mord, som förde henne »bak
försumpniri.g; som' ,!i i synnerligen om gallret», men hon ,ford,.e lmap
stor utsträckning kunna iakttaga past vidare vara detta, nu då hon 
på protestantiskt håll. Där de goda lämnat fängelsets kvava luft, fi:hi. 
gäi·niI1garnas betydelse för männi� . att åter andas frihet. i 

skans i'ättfärdiggörelse förnekas, I rannsakningsfängelset; berätta!' 
där måste sist och slutligen även hon, gri,per hon i sin ensamhet till 
den levandegörande tron vackla. en postilla, men hon lägger dock 
Tron •t betydelse: »Herre, jag tror», åter bort densamma med tanken: 
lever, men denna tro är passiv. Helt· »Den passar mig icke. Jag förstår 
annat är fallet, där goda gärningar den. inte.» På ett annat ställe säger
måste komma till tron på det-att hon dock: »En känsla av· gränslös. 
människan må · uppnå rättfärdig- tacksamhet, av vördnad, · av öd
görelse. · mjukhet fyller hiitt sinne. Nej, jag 

På allt detta kom jag att tänka kan inte beskriva det. Endast,, en 
vid genomläsandet av Margit Niipi-· minut eller ett par - så är det 
nens skisser, utgivna under titeln borta. Vad var det? Var det en 
»Bakom gallret» och nedskrivna bön? En bö,n till Gud, som jag icke 
under fängelseHivets kalla tryck. tror på? Var det en Hivsyttring av 
I den första handvändningen kan en -svunnen barnatro? Ett obe
man tycka, att det verkar profane- -stämt utslag av detta underliga nå
rande au i sammanhang med spörs- got, som kallas »religiös känsla»? 
målet död, passiv tro i kontrovers Tvivlarnas tillbedjan av det trans
med levande, aktiv tro dröja ·vid cendenta? Jag vet inte.»·' · • ' 1 
dessa-.fäiigelseskisser, men jag tror Förnimma vi icke i dessa tankar 
dock, �:thn1aJ1,";'.1id :eH n.ärmare be- ateistens kamp mot ·en påträngaT\
grundande skal� finna, att_ intet pro� de, återuppvaknande hängivelse åt 
fanerande l_rnn föreligga. Jag över- det obekanta och dock så bekanta·: 
lämnar · åt 'läsaren av dessa rader trcm. på en'· pe1:sonlig Gud! ·' ,, 
att. m:gö:,;a (\enn.a invändning. 'Jag Efter att hava blivi,t frigiven skri
vill dock ytterligare påpeka: det ver hon en dikt »Fri». Där finna vi 
gives icke något så lågt, att man en annan strängarnas dallring, en 
icke därur kan hämta högre värden, _ny ton ljuder i våra öron. Är den 
intet så profant, att det icke kunde· äkta, eller är den blott en tom kän
stiga mot höjderna; men det gives sloyttring; med bestämdhet kunna 
icke heller något så högt, att det , i :Vi icke svara på denna fråga. Jag 
icke kunde nedrivas, intet så gud·� , J 'tior dock, att vi icke äro berättigade 
omligt, att det icke kunde profa1;1f( ·'} tvivla på stämmans äkthet, på tan
ras. Ur motsab1erna hämta vi be,1i�j"�f :I�ål'nas ärlighet. Är dikten således 



en äkta yttring av hennes nya själs
liv; hennes nya tankar, då har med 
författarinnan skett en .total för
ändring, då har hen.nes inre män
niska genomgått en oanad luttring, 
då har hon i en rätt stor grad, 
mänskligt att döma, försonat sitt 
brott: mord. 

Hon säger: 

»Tillgiv, att jag tvivlat 
på din stora godhet, Herre 
och förlåt, att jag förnekat 
all din skönhet Liv. 
Se en klarhet har jag funnit. 

Och för vad du gav mig, vad du tog 
ifrån mig· 

vill jag tacka dig min Gud.» 

Mot denna bakgl'und skola vi se 
det följande. 

I en av skissei'na, benämnd 
»Gudstjänst» och skriven redan i 
ett tidigai·e stadium av hennes 
fängelsevistelse, nedskriver hon 
tankar, vilka i allt fall måste tagas 
för en äkta yttring av hennes upp
fattning om den tro, i vilken hon 
uppfostrats - den lutherska. Tan
ken måste vara äkta allaredan där
för, att en motsatt tanke eller upp
fattning om· tron såsom det enda 
medlet för människans rättfärdig
görelse :hade kunnat bliva för hen
ne - brottslingen och tukthusfång
en - en »moralisk» räddningsplan
ka .. Hon skriver emellertid: »Predi
kan behandlar det van�iga ( vi skola 
minnas, gudstjänsten var protestan
tisk) temat: synd och nåd. Ä ,;en 
de uslaste människor, både rövare 
och synderskor, bli genast frälsta, 
blott de vända sig till Gud. Så be
kvämt är det ordnat. 

- - - Det är tron och allenast 
tron, som är vägen till frälsning. 
Den gamla Brandska satsen: »I 
sk.iller liv fra tro og lrere; for ingen 
g.:elder det at vrere», tycks gälla 
allt fortfarande. Fadern Luther for 
visst en smula vilse i sitt nit att 
misskreditera de goda gärningarna. 
Om vår religion (= den lutherska) 
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:vore mera etiskt betonad, om den 
kunde uppfostra till större ansvar 
och självtukt, så kunde det kanske 
finnas mindre brottslingar i värl
den.» 

I Dessa ord äro nedskrivna av pro
, · testanten åtminstone då ännu ateist 

- Margit Niininen, på vars samve
te vilade medvetandet: Jag har be
rövat en medmänniska och därtill 
en familjeförsörjare livet. Därför 
hava dessa tankar en så hård klang, 
de tyckas utgöra en fruktansvärd 
anklagelse mot alla dem, som lärt 
och lära, att endast tron är tillfyl
lest för rättfärdiggörelsen, för män
niskans frälsning. Och vad värre 
är: icke ens den bäste advokat kan 
omkullkasta rättmätigheten i den 
med dessa ord uttalade anklagelsen. 

Nu förstå vi rubriken: Det stora 
. felet hos protestanttsmen är Lut
hers och de övriga s.k. reformato
rernas förkastande av de goda gär� 
ningarnas betydelse och deras nöd
vändighet för människans fräls� 
ning. Tukthusfången Margit Niini
nen har upplevat detta och hon var 
1wg modig att uttala anklagelsen. 

För oss katoliker är allt detta 
klart, men skall denna läras för
därvbringande följder måst på pro
testantiskt håll upptäckas · av en 
tukthusfånge, som personlige11 hade 
haft allt skäl att vagga sig till ro 
med denna lära på sina läppar och 
i sitt hjärta. I detta faktum ligger 
en oerhörd tragik. 

Margit Niininens brott var him
melskriande, ty hon hade icke blott 
berövat sitt offer hans liv, utan 
även efter dådet utan en tillstym
melse av ånger men med ett filoso
fiskt lugn förklarat honöm icke vär
dig att leva, uppresande därmed sig 
själv till människans högsta dcnna
re. Och dock, långt före den stund 
då hon, måhända för första gången 
i sitt liv, kände behov av att tacka 
Gud för det lidande, som hon själv 
ådragit sig till stor del på grund 
av hennes ateism, vinner hon en 
stor klarhet däröver, att ett liv, låt 
vara i tro, men utan goda gärningar, 



är värdelöst såsom väg till niänni
skans rättfärdiggörelse: således att' 
den· protestantiska läran om rätt-. färdiggörelse genom tron allena är 
haltlös. För att förstå vilken ban
krutt denna lära inför hennes inre 
har gjort, måste vi ytterligare taga 
.i beaktande, att läran: tron . allena 
giver salighet, kunde hava varit för 
henne, liksom för varje syndare; 
ett medel · att förringa sin egen 
skuld, sin · egen medansvarighet. 
Denna lära kan för varje syndare 
bliva ett »stöd», en källa till ur� 
säktelser för begånget brott, gjord 
synd; och Margit Niiriinen hade med 
stöd .av denna lära kunnat inför sig 
själv tillförsäkra sig »salighet», 
trots brottet, blott hon ropat: 
»Herre, Herre jag tror». Men hon 
finner dock haltlösheten i en dylik 
»bekväm» lära, hon har i sitt inre 
medvetande funnit, att tron utan 
goda gärningar är död. Att hon se
nare i sin bok. tackar Gud för »allt 
vad du tog ifrån mig» kunde må
hända tolkas såsom utvisande, att 
hon nu, trots allt, fullt kommit att 
inse och förstå, att läran: tro, och 
du skall vara salig, är människan 
ovärdig. 

Jag skulle vara benägen tro, 
att Margit Niininen, tidigare lätt
färdig, kall och egoistisk, utan var
je religiös känsla och förnimmelse, 
dock genom följdei·na av sitt brott, 
sitt djupa felsteg kommit att inse, 
att En styr världen, att En är doma
re över människan och att männi-
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sltan är dödens, där hon icke tyr sig 
till denne Ende, icke blott i tro utan 
även i goda gärnirl'gar, i viljan att 
göra det goda, att otro aldrig kan 
giva styrka att motstå frestelserna 
till ond gärning, men även att tron 
såsom enda nådekälla ej heller kan 
avhålla oss från att göra det onda, 
och sist och slutligen, au endast tro 
i .förening med goda gärningar kan 
giva oss salighetens oskattbara 
styrka. 

Ligger det icke en bottenlös 
tragik däri, att en protestantisk 
tukthusfånge, att en, som berövat 
en medmänniska livet, skall vara 
den, som utsetts att i riågra få enk
la ord på grund av egen erfarenhet 
utdöma den lära, som strider mot 
Kyrkans, som hon icke känner. En 
hård ironi ligger även däri, att den
na människa, som .brutit mot såväl 
gudomlig som mänsklig lag, förkas
tar såsom »för bekväm» den lära 
»Fader Luther», som även han bru
tit mot gudomlig lag genom brytan
det av sin ed, till sitt eget försvar 
uppfunnit! 

Värdet av domen · förminskas 
möjligen därigenom, att den fälldes 
då domaren ännu var ateist, men 
dess värde ökas genom att domarn 
hade ingen vinning av domen samt 
därigenom att densamma icke åter
brutits sedan domarn bett: . »Till
giv,. att, jag tvivlat på din stora god
het, Herre.» 

Åbo,. den hl. Josefs dag 1931. 
Jarl L:son Renwall. 
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DEN KATOLSKE KIRKE I NORGE I 
ÅRET 1930. 

Det var et i flere henseenden stort 
og betydningsfullt arsnitt av Mo
derkirkens historie i Norge som sat
te sitt preg på året 1930. En om
fattende vurdering av de kirkelige 
begivenheter, det her gj elder vilde 
sprenge rammen for en kirkelig 
årsrevy, så der her kun kan vrere ta
le om en fremstilling av skj ematisk 
karakter. Når begivenhetene en
gang kan ses i den rettc tidsav
stand, vil tiden vrere inne tH å ut
tale sig om deres betydning for det 
som er og blir målet for alt vårt ar
beide her i Norge i det små som i 
det store: Kristi kirkes gjenreds
ning. 

Vi hadde ventet med lengsel på 
at Rom vilde gi oss en ny Aposto
lisk Vikar, da telegrafen den 13. 
mars 1930 spredte den nyhet ut 
over landet at valget var falt på Hs. 
Höirerverdighet monsignor Olav Of
ferå.ahl som siden den 11. oktober 
1928 hadde styret det ledige Vikariat 
som Apostolisk Administrator. Ju
belen var stor. lkke bare fordi mgr. 
Offerdahl var en höireist og edel 
personlighet som gjennem et langt 
prestelig virke hadde erhvervet sig 
en omfattende erfaring og et inngå
ende kjennskap til de kiirkelige for
hold i vårt vidtstrakte land, men 
også fordi han vilde bli den f�rste 
norskfödte katolske biskop efter re
formasj orren. Og gleden herover 
deltes öiensynlig av mange retten
kende norske protestanter som ,i ut
nevnelsen med stolthet så en .op
merksomhet mot vårt land fra den 
hellige Stols side. Både dagspres
sens kommentarer og utallige pri
vatbrever til den nyutnevnte over
hyrde bar vidnesbyrd herom. 

Det kan her vrere pa sin plass å 
gjenopfriske hovedpunktene i mgr. 
Offerdahls biografi. Han blev födt 
i Årdal i Sogn den 12. desember 
185 7. Som ung folkeskolelrerer avla 

han l\foderkiirkens trosbekjenhelsr 
i St. Paulskirken i Bergen den 31. 
oktober 1880. Efter å ha vrert elev i 
den såkalte »Ecole Apostolique» i 
Turnhout i Belgia i nogen år drog 
han til Propagandakollegiet i Rom, 
hvor han studerte filosof,j, og teologi 
og mottok prestevig,selen den 22. 
november 1891. Somnieren· fölgende 
år kom han hjem til Norge og blev 
utnevnt til kapellan ved Vår Frue 
kirke i Tromsö, hvor han nogen år 
senere blev sogneprest. I 1897 blev 
han kalt til Oslo, först som kapel
lan ved St. Olavs kirke og redaktör 
av ukebladet »St. Olav», senere blev 
han sognepest ved samme kirke. 
Her i hovedstaden falt hans lengste 
virke, hvorunder han også utfoldet 
en betydelig literrer produksjon. · 
Srerlige fortjenester innla han sig 
ved sin oversett!-)lse av det Nye te
stament og Salrn.enes bok. I 1923 
blev han forflyttet til Arendal, men 
allerede året efter kom han tilbake 
til Oslo for å bli mgr. Gunthers ef
terfölger som. sogneprest ved St. 
Halvards kirke og provikar for den 
norske misjon. I 1925 blev han av 
pave Pius XI, utnevnt til pavelig 
kammerherre med titelen monsig-
nore. Da tbiskop Smit nedla sin stil
ling og blev kalt til Rom, utnevntes 
mgr. Offerdahl d. 11. oktober 1928 
til · Apostolisk Administrator - en 
stiHing han altså inrtehadde ca. 1 ½, 
år. 

Den 6. april 1930 mottog den ny
utnevnte Apostoliske Vikar biskops
vigselen i Rom med titelen »biskop 
av Selja». Herhjemme var man -
som rimelig kunde vrere-litt bange 
for at den lange reise skulde bli en 
for hård påkjenning for en mann 
i biskop Offerdahls alder. Men han 
gjorde alle engstelser tilskamme, og 
da han i påsken feiret de biskoppe-
1i,ge funksjoner i Oslo, var det, som 
om den hvithårede geistlige olding 

'I 



var blitt ti år yngre. Med over
strömmende glede hyldedes han av 
Norges katolikker _:__ srerlig ved det 
store landsmöte for St. Olavs For
hund 2 . . påskedag - en hyldest, 
hvis grunntone var gleden · over åt
ter å eie en biskop som leder av 
Kiirken i Norge. Derfor sies det 
bl. a. i et dikt til hans rere : 

Hil dig, du vår nye hyrde, 
rundet av vår egen a!tt I 
Måtte Gud la kallets byrcle 
bli dig trotefull og lett ! 
Löft din röst fra helligdommen, 
tal til våre sjeles gavn -
Norge hilser 'dig velkommen 
i sin martyrkonges navn. 

Der begynte nu en anstrcngende 
tid for vår biskop. Meget arbeide 
lå jo og ventet på. ham, og menig-
hetene Ian.det rundt rustet sig med 
lengsel til hans forventede hyrde-

. besök. Selv gledet han sig srerligtil 
sitt besök i Bergen, hvor han aktet 
å feire Allehelgens aften, deri 31 .  
oktober, i St. Paulskirken - 50 års
mihnet om optagelsen i den katol
ske kirke. Dessverre skulde dette 
önske ikke gå ,i opfyllelse. Dog fik,k 
hån Böpet av sommermånedene be
sökt .· adskillige av våre menigheter 
i de� sydlige Norge. Overalt holdt 
han kanonisk visitas, meddelte fer
mingens sakrament og samlet kato
liikkerne om sig til et festlig sam
vrer. Med srerlig glede minnes fest
deltagerne i det store Nidarosjubi
leum den tiltalende og . verdige 
måte, hvormed. biskop Offerdahl le
det · de store höitideligheter b:'.tde i 
Trondheim og på Stiklestad, omgitt 
av de Apostoliske Vikarer for Sve
rige, Danmark og Finland samt den 
engelske Benediiktiner, biskopen a\' 
Lancaster. Full av vigör og ar.beids
glede la han sine planer for den 
kommende höst og vinter. Men Gud 
vilde det anderledes, Under en uten
landsreise i misjonens interesser 
blev den gamle biskop, som lenge 
hadde litt av åreforkalkning og et 
svakt hjerte, plutselig syk i den hol-
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landske by Bussum, hvor den nor
ske St. Fransiskus-Xaverius's sö_; 
sterkongregasjon har et ordenshus, 
og herrsov stille og fredelig d. 7. ok
tober. Liket 1blev bragt til Oslo og 
begravet fra St. Olavs kirke. Den 
A.postoliske Vdkar for Sverige, Hs. 
Höirerverdighet biskop Mi.Uler, for
rettet ved höitideligheten som blev 
i sitt slags enestående. Det er sik
kert ingen overd1;ivelse, når det sies 
at aldri er en norsk luthersk geist
lig blitt begravet under en så over
veldende deltagelse som den der 
vistes den förste norsk-födte katol
ske biskop efter reformasjonen. 

Så ,,enter Norge atter på en ny 
biskop. Imidlertid varetas misj o
nens tarv av den a,1döde biskops 
sekretrer, pastor Henrik lrgens, 
som ved biskop Offe1;dahls bort
gang utnevntes til Apostolisk Ad·
ministrator. 

Det kunde visselig lier vrert på 
sin plass å vie det store 900�års ju
bileum for Olav den hell,i,ges död en 
utförlig omtale. Imidlertid vil Cre
dos lesere sikkert ha baron Gustaf 
Al'mf elts velskrevne og interresantc 
beretning i fjorårets septembernum
meT i så friskt minne at en nrer
mel'e omtale blir overflödig. Det 
store jubileum vil sikkerlig bre1;e 
sine frukter; H det minnet det nor--

. ske folk om nogen notoriske kjens� 
gjerninger som visse personer gjer
ne söker å stikke under stolen. For 
det förste: at den 'kristendom vår 
store martyrkonge ofret sitt liv for, 
var den katolske kristendom og ing
enlunde en kristendom av moderne 
protestantisk tilsnitt, enten den nu 
kaller sig ortodöks eller liberal, re
formei't eller luthersk. For det an
net: at Nidaroskatedralen, vårt 
lands stolthet og herligste klenodi
um, er et katolsk gudshus, reist a\' 
katolikker og bestemt for katolsk 
kultus.. Og endelig for det tredie : 
at l11therdommen ikke makter å gi 
en k,irkelig höitidelighet den festivi
tas situasjonen krever uten å ty til 
katolisismen for å låne kirkeutstyr, 
kultusformer, liturgiske drakter 



o. s. v. Hvorvidt efterligningene 
alltid faller så heldig ut er et annet 
spörsmål. Sikkert er det at Nidaros
jubileet har ledet opmerksomheten 
ben på våre fedres gamle kirke i en 
grad som har falt mangen snever• 
synt fanatiker tungt for brystet. 
Derom vidner bl. a. den livlige dis
kusjon, såvel i dagspressens som i 
de religiöse bladers ,spalter, om .de 
såkalte »katoUserende tendenser» 
innen den norske statsldrke. Vide
ant consules . . .  ! 

Når undtas det nyreiste St. Olavs 
kapell på Stiklestad, er intet nytt 
katolsk gudshus blitt innvidd i 
årets löp. Av v_åre sösterkongrega
sjoner har imidlertid både St. Jo
sefssöstrene og St. Karl Borromeus
söstrene påbegynt opförelsen av nye 
hospitalsbygninger - de · förste i 
Pol'sgl'unn, de siste på Hamai·. Beg
ge steder er det nybygg som i en
hver henseende kommer til å pre· 
sentere sig som up-to-date på hospi
talsvesenets område. 

Innen presteskapet har ikke 
mange forandringer funnet sted i 
1930. Dominikanernes personale er 
blitt foröket, så de nu er 5 i antall. 
Den unge pater Frani_;ois Le Bl'eton 
som kom til Norge ved jub_ileums
festlighetene betegner en gledelig 
tilvekst blandt de dyktige patres·, 
hv1i,s virksomhet som foredragshol
dere, retrettpredikanter o. s. v. der 
stadig stilles större og större krav 
til. Pastor Dr. Vi!. 111ijn som var 
prest ved St. Olavs kapell i Töns-
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berg er blitt utnevnt til det Aposto
liske Vikariats sekretrer og redak
tör av »St. Olav», efterat sogneprest 
F. Krijn en kort tid midlertidig 
hadde ledet redaksjonen. Fran
ciskanei·en pater Leo van Eckeren 
er blitt pastor '''ijns efterfölger i 
Tönsberg. En av misjonens vetera
ner, sogneprest "'· Möllenbeck i 
Fredriksstad, har forlatt Norge for 
å nyte et velfortjent otium i sitt 
fedreland, Tyskland. Pastor August 
Rottiel' har overtatt hans stilling 
som sogneprest til St. Birgittas kir
ke i Fredriksstad. Ennu et tap har 
vår geistlighet l idt i 1930, idet pater 
Fidelis Brodmann, av Jesu og Ma
ria hl. hjerters kongregasjon, av 
sin ordens foresatte er blitt forflyt-· 
tet til Tsjekoslovakiet. · Antagelig 
vil en annen pater snart konnne 
herop og erstatte ham. 

Som det vil ses, har · 1930 således 
i visse h�nseender vrert et overmåte 
begivenhets11ikt og betydningsftillt 
år for den katolske kirke i Norge. 
Vi har meget å takke Gud for og 
tör med tillit og fortröstning se 
fremtiden imöte. Det stille, trofaste 
arbeide i Herrens tjeneste som ut
föres av så mange · edle, selvfornek
tende menn og kvinner ti,l' Modet
kirkens gjenreisning i Norge stöttes 
av ,så mange fo1ibedere både i den 
stridende og den triumferende kir
ke at det nok i sin tid vil krones 
med seier. >>Hvad Norge var, det 
skal det atter vorde ! » 

K. l{jelstrnp. 
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KV R KO K R Ö N I KA F Ö R Å R  1 9 3 0. 

»Ingen tror, att du har den ka
tolska tron, om du säger, att man 
icke behöver hava den 1·omerska 
tron»*),  skriver kyrkofadern Augu
stinus, vars 1 ,500-årsminne ( 430-
1930) kristenheten firat under en 
tid, vilken icke så litet erinrar om 
hans av folkvandringarna hemsök
ta: oro i sinnena, oro bland folken, · 
hotande ovädersmoln vid synran
den, -icke minst i nordost, men i 
töcken och storinar står Guds strå
lande fyl'torn på Petri klippa och 
Petri efterföljare utsänder budskap 
som lysa och leda. 

En betydande ställning bland 
dessa intager .encyklikan av den 1 1  
januari 1930, angående ungdomens 
kristna uppfostmn. Tillerkännan
de staten, vad honom tillkommer, 
framhåller Påvens rundskrivelse, 
att upfostran skall grundläggas av 
familjen och Kyrkan. Han varnar 
för att uppfostringsväsendet för
vandlas till statsmonopol. Liksom 
aposteln Petrus sade: »Man bör ly
da Gud iner än människor» (Apg. 
5: 29) ,  så står hans nuvarande ef
terträdare Pius XI såsom försvara
ren av kristen frihet gentemot en 
av vår tids farligaste missriktning
ar, den hedniska statsförgur1ningen, 
sådan den yttrar sig .i synnerhet i 
holsjevi,smen, men också i fascisti
ska urartningar. Uti Italien har en
cyklikan i alimänhet hälsats med 
sympati, och Arnaldo Mussolini, 
diktatorns broder, · och chefredaktör 
för Popolo d'Italia, förklarade vid 
ett stort ungdomsmöte i Milano, att 
han talade icke av politiska skäl, 
utan I1åsom troende katolik och 
uppman::de kraftigt till flitigt stu
dium av Påvens rundskrivelse. 

Av utomordentlig betydelse är 
Pius XI :s encyklika av den 31 de
cember 1930 angående äktenskapet. 

»Få dokument», skriver La Libre 
Belgique, hava kommit i så rätt tid 

*) S. Augustinus. Sermo CXX N :o 13. 

som detta. Icke något tidsskede är 
så förvänt på det morali,ska områ
det som vårt. I samma mån som 
materialismens ande går fram, blir 
äktenskapets band allt mindre he
ligt. 

Pius XI framlägger en lösning av 
äktenskapsproblemet, · vilken icke · 
torde gillas av alla. Låt dem för
söka att giva oss en annan. Då sko
la vi snart få se otaliga' svårigheter 
resa sig, vilka visa, att deras är 
praktiskt taget omöjlig.» 

Pius XI. har blivit kallad den ka
tolska aktionens Påve, och gång på 
gång manar han lekmännen att un
der biskoparnas och prästerskapets 
ledning, rent religiöst, utan alla po
litiska hiintressen, arbeta för Krrsti 
sak i världen. Härför behöves den 
gudomliga nådens ljus och kraft. 
Kraftigt befrämjande härför äro 
andliga övningar, och i en särskild 
encyklika framhåller Påven deras 
betydelse. För miljoner människm· 
hava Exercitia spi.ritualia varit en 
källa till andligt liv och helgelse. 

Derns mästare S :t Ignatius, har 
frän sin himmel fått se några av 
sina yppersta andliga söner lyftas 
till altarets heder: den 29 juni blevo 
både kardinal Robert Bellarmin 
trons store försvarare, och Kanad�� 
martyrer helgonkrönta i S : t  Peters
dömen. 

Med samma iver, so111 han söker 
stärka det religiösa livet i alla län
der, icke minst i missionsområdena:, 
så strävar Pius XI att främja ve
tenskap och lärda studier. Under 
hans pontifikat hava nya byggna
der upplåtits för Gregorianska Uni
versitetet. Kraftigt förordar han sy
stematiska studier av den Heliga 
Skrift. För att biträda vid textkri
tiska arbeten och vid utgivandet av 

· en ny bibelupplaga har han till Rom 
kallat benediktiner-munkar från 
Clervaux i storhertigdömet Luxem
hourg - detta abbotstift, som är 
så känt för Nordens katoliker, där--



för. att det är huvudsätet för den 
böneförening, vilken fullföljer be
nediktinermunken S :t Ansgars verk 
bland Skandinaviens folk. 

Livligt intresserar sig den Helige 
Fadern .för utgivandet av en ny 
upplaga av S :t Augustini skrifter. 
Han framhåller i · sin Augustinus
encyklika ( av den 20 april 1930) ,  
att biskopen av Hippo genom sina 
skrifter övar tjuskraft även på dem, 
vilka stå främmande för den ka
tolska tron, och uttalar förhopp
ningen, att den stora eukaristiska 
världskongressen i Kartago måtte 
bliva en gärd av hyllning också åt 
den helige kyrkofadern på Hippos 
biskopsstol. 

Till legat vid världskongressen 
utsåg Påven den lärde franske kar
dinalen Lepicier och bestämde som 
dess huvudtema: »Lära och praxis 
angående eukaristen enligt S :t  
Augustinus och övriga fäder i den 

· afrikanska kyrkan under de första 
sex århundradena». 

Kardinal-legaten, som den 5 maj 
avreste från Neapel ombord å ett 
fartyg under påvlig flagga, mottogs 
vid sin ankomst till Tunis med ut
mnordentliga hede:rsbetygelser : av 
en 1;epresentant för landets inuha-
medanska härskare, bejen av. Tu
nis, och en för den franske general
residenten, många prelater, präster 
och en oerhörd folkskara, under det 
två regementen ( ett av zuaver och 
ett af spahi) bildade spalier, musik
kåren spelade påvehymnen, och 
hela staden var smyckad med flag
gor i påvliga och franska färger. 

Befolkningen (Tunisien räknar 
nära 2 miljoner 1irnhamedaner och 
endast 212,000 kristna) ställde sig 
sympatisk till kongressen och de 
20,000 främlingar, som strömmat 
till densamma. Bejen själv hade 
antagit att vara kongressens heders
ordförande och protektor, och för
näma muhamedanska familjer täv
lade om hedern att få öva gästfri
het mot kardinaler och biskopar. 
Den franske generalresidenten åter-

upplivade det gamla vackra medel
tidsbruket att benåda 1 0  fångar 
med anledning av den påvlige lega
tens närvaro. 

Kongressen var rik på gripande 
1noment, såsom mässan i Tunis' 
stadion den 8 maj, celebrerad av 
kardinal Hlond, primas av Polen, 
för 8,000 vitklädda barn, vilka där 
mottogo den heliga kommunionen ; 
samma dags eftermiddag det stora 
pilgrimståget med 50,000 personer, 
åskådande en barnaprocession med 
pahner i händerna. » Vi barn av 
Kartagos inartyrer, vi vilja kämpa 
lika tappert som de, i det vi hämta 
mod ur Dig, J es11 Hjärta, i det he
liga sakramentet», sjöng barnaska
ran, medan den tågade in bland 
ruinerna av Kartagos amfiteater, på 
vars arena otaliga kristna hava ut
gjutit sitt blod. 

Den följande dagens afton fick 
den gamla arenan skåda ett tåg ay 
30,000 katolska män med brinnan
de ljus i händerna. En av Frank
rikes yppersta talare, biskop Tis
sier av Chålons, prisade eukaristi
ens under, och efter hans hänföran
de predikan sjöngs Credo på latin 
av 30,000 män, som inför all värl
den bekände sin tro på Kristus, 
sann Gud. 

Förutom mässor i kyrkorna och 
ute i det fria, bl. a. i S. Cypriani
basilikans ruiner, där 50,000 perso
ner samlats, hade man anordnat 
speciella möten, där de olika natio
nerna, fransmän, itaJi.enare, malte
ser, spaniorer, engelsmän, belgare, 
holländare, tyskar, polacker, tjec
ker, nord- och sydamerikaner fingo 
höra föredrag på sina egna språk 
och sjunga sina egna sånger. Be
römda andliga talare nianade fram 
bilder från Cypriani och Augustini 
dagar, och · den lärde · professor 
Louis Bertrand, ledamot av och of
ficiell representant för den franska 
vetenskapsakademien, skildrade det 
gamla kristna Kartagos härlighet 
och hjältemodet hos dess martyrer, 
en Perpetua, en Felicitas och 
många andra, vilka ur eukaristien 



hade hämtat kraft att lida och 
segra. 

Kongressens sista afton drog en 
j ätteprocession till katedralen, från 
vars yttre balkong kardinallegaten 
meddelade den apostoliska välsig
nelsen; Katedralen, helgad åt Lud
vig den Heli,ge, är uppförd av kar
dinal Lavigerie ( t 1892 ) ,  vilken 
tillsammans med de Vita fäderna 
återuppväckt katolskt liv i Nord
afrika. 

Den eukaristiska världskongres
sen i maj var en hyllning åt Kristus, 
sann Gud. Vid kongressen i Lour
des i juli hyllades även Hans jung
fruliga Moder, och man kommer att 
tänka · p å  några ord av den store 
engelske konvertiten, kardinal New
man. »När vi se oss 01n»,  skriver 
han, »varsebliva vi, att de kyrko
samfund, vilka utmärka sig genom 
vördande av Maria, aldrig hava 
upphört att tillbedja hennes evige 
Son, ,1Uket däremot är fallet med 
de sekter, vilka förbjudit detta vör
dande.» 2 ) 

Kongressen i Lourdes, vid vilken 
ärkebiskopen av Paris, kardinal 
Verdier var påvlig legat, hade sam
lat omkring 1 00,000 pilgrimer, och 
fräjdade andliga talare höllo före
drag om Marim obefläckade avlelse, 
uppenbarelserna i Lotudes, undret 
(i, apologetisk belysning) och den 
sedliga renhetens dygd. 

Även oavsett kongressen har till
strömningen till Lourdes varit myc
ket stark. " Bl. a. hava över sju 
hundra läkare av alla . konfessioner 
besökt platsen och den medicinska 
undersölrningsbyrån, som upprätta
des 1882, och vars uppgift är att 
noga pröva helbregdagörelserna. 

»Några helbrägdagörelser i Lour
des » var titeln på en avhandling, 
som medicinaren Mounier försvara
de inför medicinska fakulteten i 
Paris. Att doktorat kunde vinnas 
för ett fö1·suar av undren i Lourdes, 
är ett tecken till, att en strömkant
ring inträtt och bekräftar riktigiie-

2) J. H. New1J1a11, Essay 011 Development, 
kap. 8 :  2. 
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ten av ärkebiskop Baudrillarts ord 
vid den katolska veckan i Geneve : 
» Intelligensen är i Frankrike till 
största delen återvunnen för den 
gamla tron» .  

Förutom Mgr. Baudrillart, den 
världsbekante ledaren af .det katol
ska universitetet i . Paris, deltogo 
många andra framstående katoli
ker, bl. a .  :P. Przywara S. J. och 
Lars Eskeland, ,i den internationel
la katolska vecka, som l'Union Ca
tholique d'Etudes lnternationales 
anordnat i Geneve, Folkförbundets 
stad. Av förhandlingarna där fram
gick att i hela den bildade världen 
röjes ett allt starkare intresse för 

. katolsk filosofi och för positiv kri
stendom, hvars konsekventa bärare 
är katolicismen. Till denna vända 
också i Schweiz många hem från 
protestantismen, även från dess 
extrema, rationalistiska flygel. Sär
skMt kända bland des,sa konvertiter 
äro Getaz och Rene Leyoraz, båda . 
i yngre år framstående socialistle
dare. Getaz, som inträtt i domini
kanerorden, blev prästvigd i Fri
bourg, där flera av hans forna tros
fränder och partikamrater, även åt
skilliga av dem konvertiHer, hade 
infunnit sig, och den nyvigde präs
ten gav kommunion åt Leyoraz. Vid 
aftonens samkväm höll Leyoraz, 
som numera är chefredaktör för 
Courrier de Geneve, ett tal, som rör
de många till tårar, och där han 
bland annat yttrade : »Är det icke 
ett tidens tecken, tyder det icke på 
stundande utvecldiing och på ett 
uppvaknande, . att vi i dag på mor
gonen sågo en före detta ledare ay 
en socialistisk ungdomsorganisation 
mottaga den heliga kommunionen 
av en ordensmans hand, vilken 
även själv varit socialistisk ung
domsledare ?» 

Talrika konversioner förekommo 
under år 1930 icke minst i det Brit
tiska världsväldet, som räknar näi·a 
17 miljoner katoliker. Hemma i 
moderlandet upptogos över 12, 000 
personer i Kyrkan, bl. a. den 
kände mate·matikern Edmund Tay-



lor ,vhittaker, professor i matema
tik vid Universitetet i Edinburg. 
Förr kommo konvertiterna nästan 
uteslutande från de högkyrkHgas 
läger, men numera även från non
konformisternas. 
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Ehuru tillhörande skilda politis
ka partier, äro Englands . katoliker 
eniga, när det gäller religionens in
tressen, exempelvis de katolska 
skolorna, av ,ii,Urn finnas mer än 
1,300 lägre och 500 högre. Vid för
svaret av dessa hava de enhälligt 
följt den lösen, som gavs av ärke
biskop Downey av Liverpool. »Ka
tolikerna», sade han, »må tillhöra 
vilket parti som helst - däremot är 
intet att invända. Jag väntar och 
fordrar blott ett av dem: att de sät
ta sin katolska tro högre än allt 
annat.» 

Härutinnan stå de engelska som 
ett föredöme för den övr,i,ga värl
dens katoliker vid all katolsk ak
tion. 

Den katolska sociala aktionen 
har gjort storverk i Spanien, . där 
den går i spetsen för jordbrukets 
höjande genom bevattningsanlägg
ningar, inköp av gödningsäm
nen, boskapsskötselns förbättrande 
m m., med bidrag, som föregående 
år nppgingo till 243 miljoner pese
tas, och där 2/3 av Spaniens orga
niserade arbetare tillhöra den ka
tolska sociala aktionen. Ett drag av 
äkta spansk grandezza har givits av 
den 27-årige marfois de Via,na, som, 
kraftigt påverkad av Leo XIII : s  be
römda encyklika om arbetar-frågan, 
överlämnat till agrarföreningen i 
A.vila 12,355 hektar land, nära So
losancho, där kolonister erhålla 
jord mot ytterligt ringa· arrendeav
gift. 

Handlingskraftig är den katolska 
aktionen även i Ungern, där Jesu 
Hjärtas garde, en organisation för 
iäroverkstmgdomen, räknar 40,000 
medlemmar, vilka årligen även ge
nom 3 dagars andliga övningar 
stärka sitt religiösa lriv. En mäktig 
manifestation av katolsk tro var 
S :t Emmeriks-jubileet i Budapest 

med kardinal Sincero såsom påvlig 
legat, bevistat av talr,ika represen
tanter för hela den . katolska värl-' 
den, besökt av pilgrim�r i mängd 
- allt livfullt skildrat i Credos no
vembernummer 1930. 

För katolsk aktion, speciellt 
bland fabriksarbeterskorna, har i 
Holland uppstått en nunnekongre
gation, stiftad av den bekante pater 
van Ginneken S. J. Dess medlem
mar, vilka icke bära någon särskild 
dräkt, taga plats såsom arbeterskor 
vid fabrikerna och utöva det mest 
välsignelserika inflytande bland 
sina kamrater. 

Kristi konungadömes fest firades 
på ett utomordentligt anslående sätt 
därigenom, att 60,000 unga män i 
olika delar av Holland invigt sig 
åt Kristus. 

I få länder är katolskt förenings
väsende så blomstrande som i 
Belgien. BL a. räknar J eunesse 
ouvriere chretienne 75,000 medlem
mar. Samtliga katolska föreningar 
äro sammanslutna till ett stort för
bund med en numerär av 500,000 
medlemmar. Katolikerna gå i spet
sen för det sociala upprycknings
arbetet, för reformerande av skat
leväsendet med skattelindring för 
harnrika familjer, för uppförande 
d.V billigare bostäder etc., etc. 

Louvains katolska universitet är 
hem och härd för katolsk vetenskap 
och forskning, kraftigt främjade av 
dess mest fräjdade son fram1idne 
kardinal Mercier. Glädjande var att 
bevittna det starka inslaget av alrn
demiska lärare och studerande i 
den procession på 150,000 perso
ner, vilken drog fram genom Ma
lines festligt smyckade gator, vid 
den eukaristiska kongress, där Bel
gien hembar åt Kri,stus-konungen 
sitt tack för nationellt oberoende, 
återvunnet för ett sekel sedan. 
Bland dem, som deltogo i Belgiens 
sekelsfest i Mali�es, voro även med
lemmarna av den första internatio
nella presskongressen, som i början 
av september hölls i Bryssel, och ffY 



oss redan skildrats i Credos okto
bernummer. Vid kongl'essens slut 
manade ,kardinal van Roey, Belgi
ens primas,. publicisterna från alla 
världens länder att verka för fred 
och samförstånd mellan folken. 
»Kriget är ej slut» ,  yttrade han. 
»Det fortlever latent hos alla, och 

det är detta, som pressen bör be
kämpa.» 

Religionsförföl j elserna i sovj etri
ket belystes där genom skrifter och 
bilder i den tttställning angående 
Ryssland, vilken förevisades av bel
giske konsuln J. Douillet, grundlig 
kännare av ryska förhållanden och 

författare till den ypperliga boken 
»Bakom Moskvas kulisser» .  En an
nan Rysslands-kännare, jesuitpa
tern Dl'. Edmund Walsh, behandla
de i ett mästerligt föredrag bolsj e
vikernas systematiska förtrampan
de av all religion.' Efter dess slut 
bads en bön för Rvssland av kar
dinal van Roey, va1:vid denne själv 
och nuntien samt hela församlingen 
lmäföllo - ett minne, vilket lever 
kvar hos oss alla, som voro där. 

Till bön, oavlåtlig bön, för de 
arma offren för bolsjevikernas re� 
ligionsförföljelse manar städse den 
Helige Fadern, och den 19 Mars, 
S :t Josefs dag, celebrerade han 
själv i, S :t Peters�dömen för Ryss
land en mässa, i .  vilken hela värl
den, enligt hans önskan, skulle för
ena sig. Ryktet om Påvens mässa 
och hela kristenhetens deltagande 
spred sig, trots bolsjevikernas tvång 
o.ch spioneri likväl som en ljusstrå
le till de arma förföljda. 

Förföljelsen rasar mot alla reli
gioner, kanske mest mot den katol
ska. Romersk-katolske ärkebi,sko
pen för Ryssland baron von Ropp, 
vilken på grund av förföljelsen 
måst, taga sin tillflykt till Polen, 
skriver i sin redogörelse, att me
dan 59 romersk-katolska präster 
blevo häktade 1929, så har deras 
antal nu stigit till . 1 14, av vilka 19  
befinna sig · i det fruktansvärda 
koncentrationslägret på Solovietski
öarna i Vita havet. Sedan berättel-
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sen offentliggjordes, ha,1a nya häkt
ningar ägt rum. 

I Solovietski-öarnas inferno be
finner sig även ett mycket stort an
tal av den ryska statskyrkans präs
terskap. 

Kraftigt understött av de makt-
ägande, bedriver gudsförnekareför
bundet rastlöst sitt fördärvliga ar
bete bland ungdomen, och tidning
en Besbosjnik (Ateisten) ,  har ut
sänt flygblad, vari riktas en maning 
att samla pengar för resande av ett 
tempel åt antikrist. 

Med Moskva såsom centruni strä
va bolsjevikerna att sprida ateis
mens g"ift över hela världen. 

»Den i Ryssland härskande an
dan av gudlöshet blir en den fruk
tansvärdaste fara för hela Europa, 
men alldeles särskilt för de till 
Ryssland gränsande länderna» ,  
skrev kardinal Bertram av Breslau 
i den protest mot religionsförföljel
serna i Ryssland, vilken upplästes 
från alla predikstolar i hans bi-
skopsdöme. 

Faran är stor icke minst för 
Tyskland, där många trådar gå 
från och till Moskva. Så till ex. var 
den internationella gudsförnekare
organisationen, som i Ryssland är 
statsunderstödd, hågad att förlägga 
sitt huvudsäte från Moskva till Ber
lin -- något som emellertid . torde 
stöta på kraftigt motstånd framför 
allt från Tysklands energiska ka
toliker. 

Beundransvärd livaktighet ut
vecklar de_n tyska katolska ungdo
men. En av dess organisationer 
»Missionskorståget»,  består av stu
derad ungdom till ett antal av 
60,000, och strävar att befrämja 
Kristi konungadöme först och 

främst därigenom, att medlemmar
na söka göra sitt eget tros- och bö
neliv djupare, innerligare; offervil
ligare. 

Ett katolskt ungdomsmöte med 
en miljon deltagare, var samlat i 
Altenberg (Köln) ,  där dagens stora 
frågor dryftades av de unga, och 



j esuitpater Erik Przywara höll fö
redrag om kristendomens uppgifter 
i nutiden. 

»Kristus den nya tidens Herre» 
(Christus der Herr der neuen Zeit) 
sjöng den katolska ungdomen på 
katolik.dagen, som var samlad i 
Miinster 4-7 september, och där 
Augustinus-minnet särskilt högtid
lighölls. I den festligt smyckade 
staden hade från rikets olika trak
ter samlats katoliker i mängd. Hu
vudtalare var kardinal von Faulha
ber, som behandlade frågan om ka
tolilternas ställning gent emot sam
hällsomstörtande rörelser. Den ka
tolska centern var talrikt represen
terad och bland dess män märktes 
exkanslern D :r Marx och den nu
varande rikskanslern D :r Briining, 
den fräjdade statsmannen, som för
.står att med kraftig hand lotsa det 
tyska statsskeppet mellan kommu
nismens och nazzismens Scylla och 
Karybdis. 

Tyskland är föreningarnas land. 
Ett mycket betydelsefullt, ja, apo
stoliskt arbete utföres av Borro
mreus-föreningen, vilken har över 
263,000 medlemmar, och som ge
nom spridande av skrifter och an
ordnande av föredrag befrämjar 
kännedom om vår heliga tro. Gläd
jande är, att även icke-katoliker 
söka skingra fördomarna mot ka
tolska Kyrkan. En av dessa är den 
protestantiske pastorn J. Lortziing, 
bekant genom flera större och 
mindre skrifter, bl. a. »Die Augs
burgische Konfession. Hat sie uns 
Modernen noch etwas zu sagen ?» 
(Paderborn 1930. ) 

För den söndrade kristenhetens 
återförening liksom för hela mänsk
lighetens enande i Kristus arbetar 
tidskriften »Der Eucharistische Völ
kerbund», grundad av P. A. Pun
tigam S. J. (Wien) .  

I Österrike, som under en tid 
hemsöktes av antikatolska rörelser 
och talrika avfall, har en vändning 
till det bättre inträtt, så att åter
gångarna nu överstiga avfallen med 
22 procent. 
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Bland de »ortodoxe» (schismati
ska ) ,  av vilka en ansenlig mängd 
finnes i Polen, förekommer det nu 
ibland att hela församlingar anslu
ta sig till den. katolska enheten, sär
skilt i rikets östliga provinser. Då 
det katolska Polen härvid har en 
stor uppgift att fylla, har vid det 
katolska universitetet i Lublin upp
rättats ett missionsinstitut för ut
bildande av präster för slavisk
orientalisk ritus. 

En energisk befrämja.re av dessa 
unionssträvanden är biskopen av 
Pinsk, Mgr. Si.gismund Lozinski, en 
av de yppersta medlen1marna av 
Polens romersk-katolska episkopat. 
I katedralen i Pinsk blev en 
orientalisk mässa läst den 9 
maj till minne av unionssträvan
denas skyddspatron, biskopen och 
martyren S :t J osafat Kuncewicz 
( t  1623) ,  och samma dag högtid
lighölls där 1500-års-jubileet av 
västerlandets store. kyrko lärare S: t 
Augustinus. 

I Polen råder det bästa förhål
lande mellan biskoparna av ro
mersk-katolsk, grekisk-unierad och 
armenisk unierad ritus: samtliga 
unierade biskopar hade infunnit sig 
vid Polens eukaristiska kongress i 
Poznan, liksom de även flitigt del
taga i de polska biskopskonferen
serna.- Det unierade episkopatet i 
östra Galizien riktade även en ma
ning till ukrainarna att ansluta sig 
till det under samma episkopats 
auspicier upprättade katolska par
tiet. Vad den rent materiella sidan 
angår, åtnjuter det unierade präs
terskapet samma rättigheter som 
det latinska. 

Av Polens 30 miljoner invånare 
tillhör det alldeles övervägande 
flertalet romersk-katolska Kyrkan, 
och enligt bestämmelserna i kon
kordatet meddelas i alla offentliga 
skolor religionsundervisning åt alla 
katolska barn, medan däremot barn 
av annan bekännelse undervisas av 
sina resp. religionslärare. 

Polen, som en skriftställare, abbe 
Audard, träffande kallar världsfre-



dens hörnsten, gör betydande insat
ser för utbredande av Fridsfurstens 
rike i hednaländerna, där rätt mån
ga polacker verka, även i Kina. 

För missionärerna i det kinesiska 
j ätteriket, vare sig de äro kineser 
eller europeer, tillhörande olika na
tioner, har året 1 �30_ varit ett av de 
hårdaste: dels på grund av rådande 
inbördes krig, dels därför att kom
munister, uppviglade av Moskva, 
skövlat missionsstationer och dödat 
många missionärer. 

Likväl hava den katolska trons 
förkunnare hjältemodigt stannat på 
sina poster· för att .bistå sina and
liga barn. 

Från missionsområdena i andra 
delar av världen, särskilt i Afrika, 
inberättas framgångar, liksom det 
ljusnat i Mexiko : förföljelserna 
hava upphört och tämligen normala 
förhållanden inträtt mellan Kyrka 
och stat. 

I Mexikos norra grannland, För
enta Staterna, blomstrar katolska 
kyrkan, räknar åhninstone 20 mil-
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joner troende, tusentals konversio
ner, äger ett välorganiserat före
ningsväsen, bl. a. Kolumbusriddar
ne, utmärkta tidskrifter såsom 
t. ex. »America», och 7,664 skolor 
med nära 2 miljoner barn. 

Som livet i U. S. A är rastlöst, 
kan det för många katoliker vara 
omöjligt komma till mässa i vanlig 
tid. Man har då på somliga ställen 
anordnat mässor på natten med 5 
minuters predikan och kommunion. 
Vid dessa nattmässor ser man jour
nalister, teatrarnas manliga och 
kvinnliga artister, hotelluppassei·
skor, chaufförer, boktryckare och 
även dignitärer med sena vanor. 

Kyrkan är outtröttlig i omsorgen 
om sina barn, ty hon är genom
trängd av kärlekens heliga eld, och 
Cari,tas numquam excidit ( 1  Kor. 
13: 8 ) .  

Kulla pr Odensviholm, Kalmar 
län, heliga Katarinas av ,vadstena 
dag 22/3 1931. 

Gustaf Annfelt. 

KAT H O L I C I S M E  S O M  K U L T. 

I Februarmaaned holdt Professor 
i Religionshistorie ved Kpbenhavns 
Universitet, Dr. Vifä. Grpnbech, en 
R:ekke Forel:esninger over Religion 
og Liturgi. Den sidste af disse Fo
rel:esninger, der hancilede om Ka
tholicismen, skal der her tages Stil
ling til. 

Professorens Grundtanke er, at 
Kult skal v:ere· Aktivitet, skabende 
Virksomhed; ellers er den dpd og 
fortjener ikke Navnet Religion. Det .. 
te kultiske Liv fandtes i de antike 
Religioner, i Senjpdedommens sy
nagogale Gudsdyrkelse og i Kristen
dommens fprste Aarhundreder. Der 
skabtes - ikke af Prresterne -
men af Menigheden de Kultformer, 
i hvilke det religipse Liv faar sit 
Udtryk. Folket er ikke passiv Til-

skuer, men er med i den hellige 
Handling, har Fprerskabet. Men 
saa kommer det sprgelige : I Mid
delalderen . bliver Kristendommen 
til Prrestegerning, den aktive Del
tagelse i Kulthandlingen fratages 
Folket ; Menigheden bliver Tilsku
er, maa npjes med passiv Assistan
ce. I samme Grad tr:eder Lreren i 
Forgrunden. Dogmerne bliver det 
vigtigste i Kristendommen. Den 
kultiske Indstilling forsvinder. Den 
kristne Religion er inderst inde 

· dpd og udhulet. I Reformationen 
bryder Bygningen sammen. Men 
!Protestantismen betyder ikke noget 
indre Omslag. L:eren - endog i 
skolastisk Form - er alt. Prote
stantismen er den »konsekvente 
Katholicisme». Den kender ikke til 



Kult; den er angest for den. »Om 
Nadveren», fortalte · Professoren, 
»h!l)rte jeg i min Skoletid, at den 
hverken var det eller det, men no
get andet, som jeg aldrig fik fat 
paa.» 

Professoren ser skeptisk paa Ka
tholicismens . !l)jeblikkelige Frem
gang. Han bemegter den ikke. Men 
- »for Gud er 1000 Aar som een 
Dag» ! Den kultiske Interesse, som 
Anglikanerne og dermed beslregte
.de Retninger udviser, betragter Pro
fessoren so.1.n ikke andet end en »an
tikvarisk Fårnyelse», en Griben til-. 
hage paa Messehagler, R!l)gelseskar, 
Bispestave og andre katholske Sur
rogater for regte religi!l)st Liv. Bedre 
handletle Grundtvig, den eneste vir
kelige Fornyer efter Reformationen, 
idet han greb Menighedssangen, der 
alene var tilbage som Kultform, og 
derigennem _gjorde Menigheden til 
kultskabende Faktor igen. -

Mange af Forel::esningens Tanker 
r!l)rer ved selve Religionens V cesen: 
Prof. Gr!l)nbech ser dette i Menig
hedens Aktivitet. Kristendommens 
egentlige Liv er Kultskabelse gen
nem Menigheden. Efter dette urna 
den kristne Religion betragtes ikke 
som Kristi V cerk, men som Menne
skevcerk. 

For os Katholiker er Kristendom
men noget helt andet, nemlig den 
store, overnaturlige Virkelighed, 
som Gud selv gennem Aabenbarin
gen har stillet ind i denne Verden. 
Vi Mennesker har den Opgave og 
den Pligt at trcede ind i denne Vir
kelighed, i Guds Rige. Vi forholder 
os ikke ydende, skabende, men 
modtagende. Vi skal aa'bne vor 
Sjcel for Guds Riges Sandhed og 
Naade. .Jesus er Scedemanden, vi 
Ageren, der tager imod Sceden. Han 
er det .Lys, som er kommet til den
ne Verden - 111en Verden annam
mede det ikke. At gribe Guds Rige, 
at optage i vart Hjerte det, som Je
sus har bragt, det er den Aktivitet, 
vi f!l)rst og frenunest skal udvise. 
Det er det ene· forn!l)dne. 
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Selvf!l)lgelig er der foruden den
ne personlige Tilegnelse af Guds 
Rige ogsaa Flads til Aktivitet af 
den Art, Prof. Gr!l)nbech taler om. 
Menneskeheden - for saa vidt den 
sluttede sig til Kristendommen -
har beriget ag endog pneget Kri
stendomm.en ved en luempemressig 
Indsats paa de forskellige Omraa
der af kirkelig Kultur. Gudstjene
stens Inderlighed og dens iP.ragtud
foldelse skyldes for en stor Del 
0stens Kirker. I Lovgivningens 
Fasthed, i Dogmatiseringens Prreci
sion, i den formende Kraft, der 
aabenbarer sig i den romerske Li
turgis klassiske Linier, genkender 
vi Aanden fra det gamle romerske 
Imperium. Krist-Konge-Begej strin
gen i, visse Dele af Liturgien og 
Middelalderens Mystik vidner om 
Germanernes dybe Gemyt. I denne 
Sammenhceng vi! man ikke kunnc 
ncegte, at de örthodokse og prote
stantiske N"ationers L!l)srivelse ikke 
blot betyder et talmressigt Tab, men 
ogsaa Bortfald af vcerdifulde Krcef
ter, der ellers var kommet Kirkens 
kulturelle Udvikling til Gode. Ved 
Siden af den rent personlige Tileg
nelse af Kristendommen ga,ar der 
altsaa ti1 Stadighed en samfunds
mressig Aktivitet, der pneger Kir
kens ydre Fremtoning. 

Men denne folkelige Indsats bli-· 
ver aldrig det primcere, afg!l)rende 
og vcesentlige. Det er jo selve Ifri
stendommens indre guddommelige 
Kraft, der vrekker og cegger Meri
neskehedens Virketrang paa det 
kiirkelige Felt. Og jo mere Aktivi
teten ncermer sig det egentligt i'eli
gi!6se, des mere gcelder om den Apo
stel Pauli Ord : »ikke at vi af os selv 
er dygtige til at udtrenke noget som 
af os .selv, men vor Dygtighed er 
af Gtid» (2  Kor. 3, 5 ) .  

Man vil nreppe kunne indvende, at 
den n»vnte Aktivitet var Gejstlig
hedens paa Lregfolkets Belcostning. 
Selvf!l)lgelig har Gejstligheden og
saa sin Del deri. Men er ikke netop 
Blomstringstiderne i Kirken kende
tegnede ved, at Lregfolket ikke 
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forholder sig som passive Tilskuere, 
men selv tager fat paa det Kirkelige 
Livs Opgaver? Det er ikke blot i 
Oldkirken, Lregfolk var skabende. 
Det samme finder vi i senere Blom
stringsperioder. Langtfra alle Mid
delalderens Mystikere var Gejsfäge. 
Det 17. og 18. Aarhundredes Folke
andagter, der unregteligt betyder re
ligipst Liv, har deres Rod i Folket. 
»Den katholske Aktion» ,  som Pius 
XI har slaaet til Lyd for, er ikke 
andet end koncentreret Lregmands
apostolat. Det sherkeste Udslag for 
kultisk lnteresse er uden Tvivl den 
saakaldte » liturgiske Bevregelse» ,  
der vil opdrage Lregfolk til stprrc 
Deltagelse i Liturgien. At denne til 
en vis Grad var blevet fremmed for 
vide Kredse, var ikke Gejstlighe
dens Skyld, men Forholdenes. Et 
Eksempel ! Messens faste Dele -
l{yriale - var oprinde1ig Menig
hedssang, hvad der fremgaar af de 
reldste Melodiers Enkelhed. Det var 
ikke Prresterne, der fratog Menig
heden Kyriale, men Sangkunstens 
Udvikling fprte det med ·sig, at Me
lodierne blev rigere og rigere, saa de 
maatte udfpres af Schola. cantorum. 

Men selv om den liturgiske Bevre
gelse skulde slaa nok saa fuldstren
digt igennem, vil den aldrig naa at 
virkeliggpre Prof; Grpnbechs Ideal, 
at Menigheden skal vrere Hovedper
sonen i den kultiske Aktion. Den 
fprende Stilling i Kulten har nu en-

Den i Credos marsnummer publi
cerade klosterkartan över Danmark 
har blivit utarbetad för tredje ban
det av Lexikon fiil' Theologie und 
Kil'che, som utkommer ·på Herde1·s · I 

gang efter guddommelig Indstiftel
se Prresteskabet. »Saaledes agte 
hvert Menneske os for Kristi Tje
nere og Forvaltere af Guds Hem
meligheder» ( 1  Kor. 4, 1 ) .  Den 
hierarkiske Orden, Tvedelingen i 
Lregfolk og Prresteskab, er en af 
de mest gi·undlreggende Tanker, 
som vor Religions Stiifter har haft 
oin sin Kirke. Til syvende og sidst 
er Maalestokken for religipse For
mers Vurdedng ikke det, vi synes 
om dem, men, hvad Jesus har ment 
og anordnet med Hensyn til Guds- · 
dyrkelsen. Saa sandt Jesus har ind· 
stiftet et Offer - Messeofret - har 
han ogsaå. villet, at det frembreres 
ikke af Lregfolk, men af dertil ind
viede Prrester. Hverken den gamle 
eller den nye Pagt kender et ·almin
deligt Prrestedpmme i liturgisk , 
hierarkisk Forstand. Menigheden 
lmreler, synger og beder med, sva
rer, gaar til Alters, men ved selve 
Altret staar 1Prresten alene. 

At den katholske Kirke er og al
tid har vreret en Lrerens Kirke, en 

. Dogmekirke, kan umuligt betyde et 
Modsretningsforhold til dens kulti
ske Religipsitet. Ganske vist har 
Lreren en fremtrredende Plads ; 
men den er aldriig blevet understre
get i den Betydning, at Kristendom
men lrnn var noget, der skulde er
kendes, ikke noget, der f prst og 
fremmest skulde gpres.' 

A. Menzi11Jger S. J. 

V eI"lag, Freiburg im Breisgau. Ge
nom vänligt tillmötesgående från 
detta förlags sida har det blivit 
möjligt för Credo att låta trycka 
denna intressanta karta. 
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B ÖN EN I PSALMERNAS BOK. 
Bönen i Psalmernas bok omfattar 

såväl den yttre formen som den 
inre tanken, eller de olika former 
under vilka de kommit till oss och 
vi själva måste förstå dem. 

I Kyrkan hade Psalmerna ända 
från första början en icke ringa be
tydelse och vi se huru de tjänade 
till bön och uppbyggelse. Aposteln 
Paulus anbefaller dem åt de tro
ende i Efesus, 5 :  19 : » Uppfyllens 
med den hel. Ande, talande till var
andra i psalmer och lovsånger och 
andliga visor, sjungande och juib
lande åt Herren i edra hjärtan» , 
och åt Kolosserna 3 :  16 : »Lären 
och förmanen varandra med psal
mer och lovsånger och andliga hym
ner» .  - Kristus själv hade ju givit 
exempel härtill, när han kom till
sammans med sina apostlar vid den 
sista aftonmåltiden, ty ev. Matt. in
tygar 26 : 30 : »Sedan lovsången 
var sjungen, gingo de ut till Olje
berget» .  - Han använder dem som 
bön i sin ensamhet på korset ( 2 7 :  
46') och förklarar uttryckligen efter 
sin uppståndelse : » Det är de ord 
j ag talade till eder, då jag ännu var 
hos eder : att allt måste fullbordas 
som är skrivet om mig i Mose lag, 
i profeterna och i psalmerna». (Luk. 
24 : 44) . När uncle1· tidernas lopp 
den kristna liturgin småningom 
ordnas, finna vi ett omfattande 
bruk av Psalmerna, så att i Syrien 
hela Psalmboken sjöngs på de stora 
festernas vigildagar, i de grekiska 
och latinska kyrkorna en gång i 
veckan. - Varifrån kom detta 
bruk? - Förklaringen är helt na
turlig. 

Till sitt ursprung judar, hade 
apostlarna och de första kristna 
blivit vana vid denna art av bön 
och funno det helt naturligt att bi
behålla den i den nya, sanna reli
gionen. _För övrigt har Psaltaren 
ingenting genuint eller specifikt 
israelitiskt, dess allmänna böner och 

lovsånger lämpa sig måhända bätt
re för den nya r�ligionen än för 
den gamla. 

Psalmerna voro i bruk i Gamla 
Tesamentet och utgjorde en väsent
lig del av gudstjänsten. Själva Bi
beln synes bekräfta detta, ty utan 
att ingå i många detaljer :beträffan
de deras användning ,1id de religi
ösa ceremonierna, framställer den 
dock klart själva händelsen : 1 
Krön. 16 : 41 ,  där det står att David 
efter det han låtit föra Arken till 
Jerusalem, ordnade gudstjänsten, 
frambar offer åt Gud och sjöng 
Herrens lov, och denna lovsång är 
ingenting annat än en sammanfatt
ning av Psalmerna 96, 165, 106. 
107 .  Samma bok säger oss, att vid 
offringen befunna sig, j ämte levi
terna, Heman och ,Jedutun med 
trumpeter, cymbaler och andi·a in
strument, för att beledsaga sången 
till Guds ära. -- Vi veta ävenledes, 
att konung Hiskia ådagalade stor 
iver för Guds förhärligande och lät 
sjunga Davids och Asafs Psalmer. 
(2 Krön. 29 : 30 ) .  

I brist p å  andra vittnesbörd kun
de man hänvisa till titeln på Psal
merna, vilken man tillskriver sär
skilt liturgiskt värde. Många Psal
mer hava som överskrift : tefillot, 
d. v. s. bön. Så Psalmerna 17 ,  86, 
142, kallade Davids bön, - 90, Mo
ses bön, - 102, en olyckligs bön. 
-- Andra överskrifter angiva elen 
dag eller den fesl, varvid de an
vändes, så Psalm 92, kallad » Sab
batssång>> .  Ordet Halleluja, som 
står över några, - jfr. Psalm 106, 
1 07, 1 11 ,  1 12, 1 1 3, 1 35, 146, 1 48 -

. angiver att de voro särskilt avsedda 
att sjungas till Guds lov. Psalmer
na 1 20-134 åter äro pilgrimssån
ger. Om Psalm 136 är uttryckligen 
sagt, att den användes vid den of
fentliga gudstjänsten ( 1  Esdr. 3 :  
10. - 2 Krön. 5 :  1 3 ) . Leviterna 
och Asafs söner . voro närvarande, 



förkunnande och sjungande Guds 
lov med psalmorden: »Han är god, 
hans barmhärtighet varar evinner
ligen». Här är Psalmen ett slags 
litania med omväxlande bön och 
sång. 

I våra dagar ha vi kanske svårt 
att förstå Psalmerna. Redan i 'bör
jan är själva texten, titeln, instru
mentet ej stort mer än ett fråge
tecken för oss .och vi måste tillstå, 
att vi ej fullt fatta sången och dan
sen, som beledsagade den hebreiska 
poesin. överskriften till vissa Psal
mer låter oss dock förstå, att våra 
förfäder förstodo att förena det re
ligiösa med vad vi kalla det världs
liga. Utom olika anvisningar, så
som t. ex. »för sångmästaren med 
strängaspel», finna vi omnämnt 
olika instrument, däribland gitarr, 
cymbal, harpa, trumpet, kastanjett, 
tillsammans med orkester. 

Det är mer än sannolikt, att sån
gen även beledsagades av dans, där
om vittna körerna, som ofta om
nämnas i Skriften. De omtalas vid 
segerfesteina och även vid de reli
giösa ceremonierna, såsom t. ex. 
vid den procession, som David an
ordnade i sarn'band med Arkens 
återförande, och vid Jerusalems in
vigning under Nehemias, då tvenne 
körer som sjungit på stadens mu
rar, firade avslutningen 'i templet. 

Att Psalmerna sjöngos och beled
sagades av instrument synes fram
gå isynnerhet därav att David, för
fattare. till många Psalmer, o'mnäm
nes i Bibeln såsom organisatör av 
kulten (Syr. 47: 8-10) , liksom 
Moses kallas laggivaren. Ända till 
David talar Skriften mycket litet 
om hebreernas m v.sik. Denna var 
dock ej okänd före honom, ty efter 
tåget genom Röda Havet författade 
Moses en hymn, vilken männen 
sjöngo, medan Maria, hans syster, 
och andra kvinnor beledsagade sån
gen medels tamburin och dansade 
(2 Mos. 15: 1-2) . Då folket hade 
tillbett den gyllene kalven och f�s-
tat, sjöng det psalmer , . . (2 Mos. 
32: 6) . Moses giver inga föreskrif-
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ter åt hebreerna, det var förbehållet 
åt David. Denna musikälskande 
och musikaliskt begåvade furste, 
som spelade olika ,instrument, be
slöt att införa musiken � templet. 
Han 'bestämde det erforderliga an
talet leviter och det säges, att han 
utvalde ledare och domare, särskilt 
sönerna till Asaf, Heman och Jedu
tun, för att beledsaga sången med 
luta, harpa och cymbaler ( 1 Krön. 
25) .  Då templet en gång stod fär
digt, följde prästema och sångarna 
ännu striktare den ordning som in
förts av David och Salomo (Nehc-· 
mia 12: 48) och altaret invigdes 
med stor högtidlighet. -· Det blev 
ånyo iiwigt på samma · sätt med 
sång och strängaspel 30 år efter att 
det blivit vanhelgat. 

Familjerna Asaf, Heman och Je
dutun synas haft ledningen, ty de -
ras söner 4. 6. 4 angivas såsom le
dare, allt efter det instrument de 
spelade ( kinnor, nabal, mezilothain) . 
Dessa instrument äro mycket vari
erande, med namn som äro okända 
för oss och föga intressanta, men 
de tyda dock på stor omväxling, 
såsom även de olika ämnena för 
Psalmernas innehåll, betydelse och 
användning. Så t. ex. till påsken: 
tacksägelse åt Gud för befrielsen ur 
Egypten ; till pingsten: erinran om 
lagen given på Sinai berg; till för
soningsfesten: bön om förlåtelse 
under fasta och försakelse; till ta
bernakel- eller skördefesten : på
minnelse om vandringen genom ök
nen och tacksägelse åt Gud för allt 
det goda han förlänat sitt folk. Allt . 
detta är olika tankar och känslor, 
som finna sitt uttryck i IP.salmerna 
under bönens form. 

Det är en given sak, att redan 
från begynnelsen med bönen voro 
förenade yttre former och ceremo
nier, i överensstämmelse med bö
nens innebörd. Den inre bönen har 
sitt värde för sig, men fordrar 
ibland levande uttryck, och det ytt
re har ingen betydelse, om det ej 
är beledsagat av en inre livgivande 
tanke och förståelse. 



Den första tanken eller känslan, 
gemensam för varje bön, är lou, 
pris, tillbedjan. P,salmisten är över
tygad därom, genomträngd därav, 
och begynner de flesta Psalmerna 
med ett ord, en akt av tillbedjan 
eller lovprisning, varigenom han er
känner och bekänner Hans storhet 
och majestät, till vilken han vän
der sig : Herre min Gud (Psalm 26) , 
Gud min Gud (Psalm 22) ,  o Gud, 
du är min Gud (Psalm 65 ) .  Rätt 
ofta nöjer han sig med ett enda 
ord, men ännu oftare finna vi en 
hel mening, för att icke säga en hel 
Psalm med sa1i1111a tanke i en mera 
utvecklad form. Så i Psalm 103 :  
»Lova Herren min själ, och allt 
som är i mig love hans heliga 
namn» .  Psalm 104 :  >>Lova Her
ren min själ, ty han är oänd
ligt hög och stor, klädd i maje
stät och härlighet ; Psalm 75 : » Vi 
lova dig, o Gud, vi lova dig. Ditt 
namn är i vår mun och vi förtälja 
dina under, det är ej ifrån öster 
eller väster eller från bergshöjden 
som äran och hjälpen kommer, utan 
ifrån Gud, som upphöjer den ene 
och förnedrar den andre .»  

En annan gång bjude'r han fol
ken att prisa Gud :  »Loven Herren 
alla släkten, lovel} honom alla folk, 
ty hans godhet är stor, hans barm
härtighet varar evinnerligen» (Psalm 
1 1 7 ) .  »Kommen, låtom oss höja 
glädjerop till Herren, jubel till vår 
frälsnings klippa» (;psalm 95 ) .  
» Sjungen till Herrens ära en ny 
sång, sjungen alla länder, sjungen 
till hans ära. Loven hans namn, 
förkunnen från dag till dag hans 
salighet» (Psalm 96) .  »Höjen jubel 
till Gud, alla länder, tjänen Herren 
med glädje', kommen inför hans 
ansikte med fröjderop, förnimmen 
att Herren är Gud» (Psalm 105 ) .  
»Loven Herren, åkallen hans namn, 
gören hans gärningar kunniga bland 
folken, sjungen till hans ära, om
talen hans under» .  Flera andra 
Psalmer innehålla samma inbjudan, 
samma ärebetygelse : Psalm 33, 133, 
134, 1 13, 145, 149, tills vi nå höjd-
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punkten, där han ägnar en hel 
psalm åt Guds lov och inbjuder 
varje varelse att prisa Gud av hela 
sin förmåga och kraft. Han säger 
varje varelse och liksom av fruk
tan att glömma någon eller någon
ting, uppräknar han själv det som 
är i stånd därtill, och icke nöjd 
med att inbjuda de med förnuft be
gåvade varelserna, anvisar han vä
gen för varje skapat väsende : äng
lar, 1nänniskor, härar, sol, måne, 
stjärnor, himlar, vatten, snö, is, 
berg m.  m. och han gläder sig åt 
elen trohet, varmed de uppfylla 
denna plikt. »Himlarna förkunna 
Gi1ds ära och fästet förkunnar hans 
händers verk» (Psalm 19) . »Ström
marna hava upphävt sin röst . . .  
sitt dån . .  . . väldig är Herren i 
höjden, mer än bruset av stora vat
ten . . . havets bränningar . . . j a  
Herren är mäktig i himmelen, evin
nerligt . . .  » 

Denne Gud, så mäktig, vilken 
Psalmisten känner behov av att 
lova och prisa, har ej varit sysslo
lös, han har överhopat människor
na med välgärningar, och vi se 
huru och varför tacksägelsen föl
j er med lov och tillbedjan. Än tac
kar han Gud för befrielsen från 
synden : »Jag har gjort min synd 
känd för dig, j ag har ej dolt min 
missgärning. Jag har sagt, jag skall 
bekänna mina överträdelser inför 
Herren, och du har utplånat min 
skuld. Må varje gudfruktig män
niska bedja till dig i rättan tid, och 
om stora hemsökelser komma, sko
la de ej nå ej heller skada henne» 
(Psalm 32 ) .  Än tackar han för att 
han blivit ibef riad 'från särskilda 
lidanden, skyddad mot fienderna, 
härom vittna Psalmerna 30, 40, 57, 
92, 1 16.  »Jag vill upphöja dig, 
Herre, ty du har dragit mig ur dju
pet, du har icke låtit mina fiender 
glädja sig över mig» (Psalm 30 ) .  
»Jag förbidade Herren . . .  och han 
hörde mitt rop. Han drog mig upp 
ur fördärvets grop . . .  min hjälp 
och min befriare är du min Gud» 
(Psalm 40 ) .  »Dödens hand omvärv-



de mig och dödsrikets ångest grep 
mig, jag kom i nöd och 'bedrövelse, 
men jag åkallade Herrens namn . . .  
Ack Herre, rädda min själ . . .  och 
han frälste mig» (Psalm 116) . 

Psalmisten inskränker sig icke 
till sin, egen personlighets trånga 
sfär, han känner för sina medmän
niskor, för samhället och han tac
kar Gud för att de hava erhållit 
vad han själv erfarit och smakat. 
I- Psalmen 182 giver han oss en kort 
men märklig sammanfattning av 
eländet i världen och av Guds all-
1i1akt. Han säger: »Fiender om
slöto mig från alla håll . . . men 
elen Högste lät höra sin röst, han 
dundrade ifrån himmelen ; hagel 
föll och glödande kol ; han sköt sina 
pilar och förskingrade fienderna . . .  
han räddade mig från min starka 
fiende och från mina ovänner, ty 
de voro mig övermäktiga. - »Fol
ken irrade omkring i öknen på öde 
stigar, de funno ingen stad där de 
kunde bo, de hungrade och törsta
de . . . och han räddade dein ur 
deras trångmål» (Psalm 107 ) .  »Om 
Herren icke hade varit med oss, när 

104 

människorna reste sig upp emot 
oss, så hade de uppslukat oss le
vande . . . då hade vattnen för
dränkt oss . . . då hade de gått 
över vår själ . . .  men lovad vare 
Herren, att han icke gav oss till rov 
åt deras tänder . . . vår själ kom 
undan såsom en fågel ur fågel
fängarens snara. Vår hjälp är ,i 
Herrens namn, hans som har gjort 
himmel och jord» (Psalm 124) .  

Det är  onödigt att anföra mera, 
tacksägelsen är nog klart bevisad; 
eljest kunde Psalmerna 46, 65, 102 
intyga mera därom, såsom även 
några andra, där han tackar Gud 
för nådens gåvor (Psalm 103) , för 
naturens välgärningar (Psalm 104 ) ,  
för alla välsignelser som kommit 
folket till del (Psalm 105 ) ,  för hans 
godhet att förlåta synaerna (Psalm 
106 ) ,  och några andra, i vilka han 
tackar Gud i alla människors namn 
för den hjälp han förlänat i livets 
största och svåraste prövningar: 
hungersnöd, fångeriskap, sjukdom, 
skeppsbrott. 

(Forts. ) 

D A N S K E  T A N K E R  0 0  T I L S TAN D E. 

Danske Protestanter trenker paa 
at oprette et Kloster. Efter Planer
ne förekommer det at vrere at be
tragte som et Sjrele-Sanatorium, 
der sikkert vil kunne gpre megen 
Gavn. I Maj Maaned begynder man 
allerede med nogle »stille Dage», en 
Slags 4-Dages-Retraite. Programmet 
for disse brerer et kirkeligt-litur
gisk Prreg, ·som lover godt for, at 
Ensomhedens Indfprelse i Folkekir
ken ikke vil betyde . Fremgang for 
Protestantismens subjektive Filo
soferen bort fra den kristne Tradi
tion, men tvrertimod Fordybelse i 
denne. Der er ingen Grund' for Ka
tholiker til hoverende at understre
ge, hvor lidt alt dette ligner ka-

tholsk Klosterliv. I 0jeblikket fp
ler Folkekirken Trang til Sjrele
Sanatoriet, men endnu ikke til lpf
tesbunden Gudsindvielse af et helt 
Liv, hvor alle Hindringer for den 
uafbrudte Gudsdyrkelse er fjernet. 
Men det vil komme, og netop gen
nem Stilhedens Bpnsliv. i det »evan
geliske Kloster». 

-:+ 

Dr. med. Schou, der har for godt 
et Navn i Folkekirken til at kunne 
mistrenkes for ukristelige Tanker, 
har udtalt, at en Del af Folkekir
kens Ungdom lider af en sjrelelig 
Depression, der viser sig i sygelig 
Selvundervurdering og kveruleren-



de Kritik, og som fprer en Del af 
den til Barthianisme. Den ansete 
Lrege �nsker denne Ungdom be
handlet som en syg Ungdoin, med 
forsigtig Mildhed, legemlig Ro og 
skaansom aandelig Diret. - Den 
Tanke, som falder en Katholik ind, 
har Dr. Schou selv rprt ved, idet 
han sammenligner Ungdommens 
Depression med Luthers Forstemt
hedsperioder. Katholske Forfatte
re er ofte blevet angrebet for at 
krempe med ublanke Vaaben, naar 
de hos Reformatorerne har talt om 
syge Sind. Men det er og bliver 
vanskeligt i de strerkt .fremfarende 
Hreresier ikke at se noget mere end 
en Tanke, som gpr et Fejltrin. Det 
er vistnok altid et sygt Sind, som 
fjerner sig fra Orthodoksiens Nor
malitet. Og mangt et Kretteri var 
sikkert aldrig endt !iOI11 hele Folke
slags vrange Opfattelse af Kristen
troen, hvis det fra orthodoks Side 
var blevet behandlet som den Idoge 
Lrege behandler sin Patient. 

Et stort Antal folkekirkelige Prre
ster erklrerer Krig og Kristendom 
for at vrere uforenelige Modsretnin
ger og nregter at gpre Krigstj eneste, 
under hvad Form det end maatte 
viere. Mellem dem og os er der til
syneladende. saa ringe en Forskel : 
ogsaa vi ser Krigens mangfoldige 
Onder, og selv om vi ikke. fordpm
mer al Krig, er det kun sj ieldent, vi 
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om Historiens Krige tpr sige, at det
te var en retfrerdig Krig, mindst af 
alt, naar det gielder Nutidens vreb
nede Stridigheder. Men den tilsyne
ladende saa ringe Forskel drekker 
over en langt stprre. Hvad vi siger 
om Krigen, er Kristendori1mens 
ieldganile Ord. Hvad de andre si
ger, hviler paa den Overbevisning, 
at de kristne Slregter hidtil har ta
get fej l, og at Sandheden om Kri
stendom og Krig 'fprst er gaaet op 
for vore sene Tider, endogsaa fprst 
gaaet op for dem, der udefra dad
lede J{irken, at den ikke fordpmte 
Krigen. 

I et Diskussionsmpde udtalte 
Pastor Norlev, at vor Tid trreng
te til at opleve den store Syn
these af Kristendom og Socialis
mc. Her har :vi ganske det samme. 
Kristendommen - opfattes so.in en 
ufierdig Lrere, der trrenger til nye 
Tanker, hentet andetsteds fra. Det 
er os det samme, om man pnsker 
Socialisme eller Konservatisme ind
optaget i Kristentroen. Vel er det 
rigtigt, at vi er kristne i Verden og 
maa tage Stilling som kristne til 
Verdens aktuelle Problemer. Men 
Kristendommen er en afsluttet 
Aabenbaring og skal ikke udvides 
med selv de genialeste menneskelige 
Tanker. Og det er derfor, at ,;i al
tid henholder os til den ubrudte 
Tradition om, hvad Kristeutroen 
lrerer. 

H. D. T. Iformlff. 
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EL I SABET H  
Vad ·som gör starkast intryck på 

den, som studerar Elisabeth Leseurs 
liv, är den harmoniska jämvikt, 
som präglar det under alla dess 
skeden, från barndomen till hennes 
död. Detta är det ovanliga i detta 
för övrigt helt . vanliga liv, sotn 
framlevats enkelt och stilla i kär
lek tiU Gud och nästan, i en för
troendefull enighet med släkt och 
vänner, under uppfyllande av alla 
slags plikter och mottagande av ett 
stundom mycket tungt fysiskt och 
psykiskt lidande och i fullkomlig 
hängivelse under Guds vilja. 

Elisabeth Leseur är ett exempel, 
taget ur livet, och ur vår tids liv, 
ett exempel, som visar, att det är 
möjligt för en kvinna, som deltar i 
det tjugonde · århundradets mon
däna liv och är gift med en icke
kristen, att äga en upplyst religion , 
som inspirerar alla hennes hand
lingar och för henne upp till den 
lrnistna fullkomlighetens höjder. 

Född den 16 oktober 1866, till
hörde Elisabeth Leseur en kultu
rellt och moraliskt n1ycket högt
stående familj, i vars upphöjda 
atmosfär grunden lades till den 
övennaturliga känsla, som så djupt 
skulle prägla hela hennes liv. I den 
nyl1i,gen utkomna Vie d'Elisabeth 
Leseur vittna några sidor ur hen
nes dagbok, förd· mellan hennes 
tolfte och femtonde år, 0111 hur 
stark denna känsla var och hur i 
hög grad hon redan ägde förståelse 
för andliga ting. · Hon hade en ut
präglad smak för rent intellek� 
tuella studier : språk, litteratur, 
historia, konst, musik, och hon för.
värvade en verkligt gedigen bild
ning, som befordrades av den miljö, 
vari hon ,;äxte upp, och som hon 
sedan ytterligare utvecklade under 
hela sitt liv. Hon besatt ovanliga 
språkkunskaper, en förfinad smak 
och ett stort konstintresse, vilket 
allt förökades under de långa Tesor 
i . och utanför Europa, som hon 

LESEU R. 
sedan företog tillsamman med sin 
make. Men med allt detta föi·blev 
hon alltid enkel och blygsam utan 
att någonsin lysa med sin intellek
tuella överlägsenhet. Hon ägde en 
intagande glättighet och bemödade 
sig att alltid bevara den. Hon be
traktade glädjen som en dygd. Un
der sina sista år påminde hon gärna 
om att S :a Theresa anbefallde sina 
döttrar att ständigt vara glada. 

År 1889 ingick hon äktenskap 
med Felix Leseur, medicine doktor 
och medlem av Kolonialrådet, se
dermera direktör för ett stort för
säkringsbolag. Utgången ur en 
djupt kristen familj, hade han för
lorat sin tro, då han bedrev sina 
medicinska studier under det ratio
nalistiska åttiotalet. Han intog en 
framskjuten ställning i den radi
kala och opportunistiska politiska 
världen vid tiden före IPanama
affären och var vän till Joseph 
Reinach, Spuller och Lanessan. 
Samtidigt var han en uppskattad 
medlem av vetenskapliga och ar
tistiska kretsar. 

Felix Leseur ansträngde sig att 
beröva sin hustru hennes tro, upp
nådde att lösgöra henn·e från iakl
tagandet av de religiösa plikterna 
och var nära att fullständigt lyckas. 
För att fullborda sin avsikt satte 
han i hennes händer Vie de Jesus 
av Renan. Men just denne för
fattare öppnade hennes ögon. Hon 
jämförde hans arbete med Evan
gelierna, såg i deras ljus avgrun
den, drog sig tillbaka och var räd
dad; Hon beslöt då att fördjupa 
sina religiösa kunskaper och skaffa
de sig en boksamling av den ka
tolska tankens stora mästare: S : t  
Hiieronymus, S :t Thomas av Aqui
no, S : t  Franciskus av Sales m. fl., 
vilka hon ivrigt studerade. Sär
skilt läste hon Nya Testamentet ·och 
betraktade dagligen ett ställe där
ur. Hon förvärvade sålunda en 



stark tro, resultatet av djup och 
mogen överläggning. 

Och denna tro; grundad och be
fäst genom lidande, besjälade hela 
hennes . }iv och visade sig ständigt i 
alla hennes handlingar. ·  Hon lyc
kades helt förverkliga den plan för 
sitt liv, vartill hon i följande dag-
boksutdrag ger utkastet. 

» Enkelt och fast bekänna den tro, 
som en långvarig gudomlig påver
kan har skaJ>at i mig, men göra det 
på ett sätt, som 
aldrig stöter eller 
sårar någons över
tygelse eller från
varo av övertygel
se. I tysthet upp
offra min smak, 
mina böjelser, allt, 
som . icke hör till 
den övertygelse, 
som utgör mitt liv. 
Göra vad j ag anser 
som min plikt : 
kärleks verk och 
uppoffringar för 
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Detta visar en upphöjd . och be
undransvärd uppfattning av plik
ten; men vad som är det mest be� 
undr�nsvärda är, att Elisabeth Le
seur, enligt sin makes vittnesbörd, 
förverkligade detta program i de - .  
talj och utan att svika, vilket · är 
desto mer storslaget, som hon levde 
ett mondänt liv, i j äkt och för
ströelser, fyllt av sällskapsplikter, 
helt motsatt den lugna, rofyllda till
varo hon skulle önskat. 

Som redan fra,m-. 
hållits, gnindades 
QCh befästes Elisa
beth Leseurs tro 
genom lidande . 
Man kan säga, att 
hon levde ett liY 
av lidande. Hon 
lärde känna detta 
i alla dess former : 
kroppens, hjärtats 
och sj älens. 

de mina eiler för 
fattiga, men så att 
ingen kan taga an
stöt av det, så att 
det icke hindrar 

Elisabeth- Lcseur. 

Hela hennes liv 
var en lång sjuk
dom, som förvär
rades med åren. 
Under åratal kunde 
hon dock röra sig 
till synes obehind
rat och även göra 

mina närmaste plikter. Aldrig upp
offra det intellektuella arbetet, utan 
göra det regelbundet. För att glädja 
Felix och min omgivning dock vara 
en smula världslig trots min kärlek 
till ett enkelt hemliv och till ensam
heten. Uppfylla de mest olika plik
ter, utan att någon anar, vilka svå
righeter j ag kan ha att förena 
clem, glömma sig sj älv, utveckla 
den intelligens Gud · givit mig, 
totalt förjaga allt högmod, även 
i dess subtilaste former, vilka 
jag så väl känner, utöva en stor 
kärlek utan att tänka på mig själv, 
varje dag och ,iarj e timme med 
hjälp av Guds nåd vilja det, som 
är llllin plikt för tillfället, och aldrig 
försumma plikten, hur obetydlig 
den än må vara. Det är min upp
gift .»  

långa resor, men sjukdomen följ
de henne alltid och allestädes, 
och de, som sågo henne ständigt 
verksam, medryckande och full av 
liv, anade ej det tunga kors hon bar 
och dolde. Under de sista sex åren 
av sitt liv tvingades hon att till
bringq långa perioder stillasittande 
eller liggande. I juli 1913 angreps 
hon av den sista, svåra sjukdomen, 
som med växl�ngar av lindring och 
fruktansvärda lidanden bortryckte 
henne den 3 maj 1 9 14, 48 år gam
mal. 

Till kroppens lidanden kommo 
hjärtats. Elisabeth Leseur. lärde 
redan som mycket ung känna sor
gen över kära närstående<; död. Hon 
förlorade först en mycket älskad 
syster, så sin far under sär'lkilt 
smärtsamma omständigheter och 
slutligen en andra syster, 32 år 



gammal, en underbar kvinna, för 
vilken Elisabeth hyste en stor öm
het och som' var hennes själs för
trogna. Efter detta hård.a slag, vars 
sår aldrig läktes, drabbades hm,1 av 
andra sorger genom vänners eller 
anhörigas sjukdom eller bortgång. 

Slutligen kände Elisabeth Leseu:r 
även själens lidanden. Hon levde 
i tankens isolering, som var henne 
oändligt smärtsam. Dagboken vi
sar, hur, trots· hennes osedvanligt 
lyckliga äktenskap; den mot hennes 
tro fientliga atmosfär, som omgav 
henne, och nödvändigheten av att 
dölja inom sig hela rikedomen av 
sin religiösa utveckling förorsaka
de henne mycket dolt lidande. 

Hon bar sina stora prövningar 
med en undergivenhet, en mi:ldhet 
och ett tålamod, som äro beundrans
värda. Hon gav det lysande vittnes
bördet av en stark själ, fullkomligt 
herre över kroppen ; hon visade, vad 
den absoluta hängivelsen under 
Guds vilja kan åstadkomma, vilken 
styrka en mänsklig varelse kan häm
ta hos Honom. Under sin långa och 
svåra sj.ukdom klagade hon aldrig, 
hon hade ett leende på läpparna· 
även under de värsta plågor · och 
uppmuntrade sin omgivning. I 
Eukaristien, bönen och offrande av 
sig själv sökte hon det stöd hon be
hövde. Under de sista månaderna, 
då hon stundom led ett verkligt 
mai'tyrium, inskränkte hon sig till 
att under anfallen med en milt lda
gande röst upprepa :  »0, Gud, för
barma Dig över oss, över mig ! »  
Och när anfallet gått över, var hon 
åter leende och modi,g. 

Alla, som kommo i beröring med 
henne, grepos av beundran. Och 
från och med den tid, då all yttre 
verksamhet så småningom förme
nades henne, utövade hon det 
största inflytandet, och besöktes 
hennes salong flitigast av personer, 
som kori1mo för att begära andlig 
hjälp. Det var från sin schäslong, 
som hon vägledde de flesta själarna. 
Hon ägnade sig åt dem med den 
mest brinnande önskan att bringa 
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1 dem hjälp. Den underbara kärlek 
hon hyste för dem var på något sätt 
förnimbar i. henne� yttre, den lyste 
upp och genomstrålade hennes sätt 
att bemöta människor. En av hen
nes vänner utropade en dag : »Eli
sabeth ! Hennes själ ser man ! »  

Sitt lidande förstod hon att mot
taga, att offra åt Gud, att förvandla, 
för att det skulle tjäna till själarnas 
bästa. Detta högre utn)rttjande av 
lidandet är den viktigaste lärdomen 
hon ger. Hur hon sj älv .förstått och 
tillämpat den, framgår av följande 
utdrag ur ett brev, ställt till en vän, 
vars make, en verksam kristen, ho
tades med förlusten av sin syn. 
Det innehåller den huv4dtanke, _ som 
Dagboken utvecklar. Efter att ha 
givit uttryck åt sin medkänsla fort
sätter hon : 

»Jag vet, vad si ukdom är, och anar, 
vilka försakelser den kan pålägga en verk
sam man, van att ej spara sig sj älv, men 
jag känner också allt, vad lidandet repre
senterar, den beundransvärda och hemlig
hetsfulla makt, som det besitter, vad det 
upp11år och vad det utför. I grunden är 
vår verksamhet värd bra litet och kan blott 
utövas i den mån Försynen vill förfoga 
över den. Därför tror jag, att vi icke' böra 
klaga för mycket, när Gud hellre behagar 
använda lidandet för att utföra sitt verk. 
ty vi äro då säkra på att detta skall bliva 
väl utfört och att däri icke blandar s·ig 
något av den eländiga egoism och det hög
mod, som så ofta förfuska vår yttre verk
samhet. - Jag vet av erfarenhet, att mycken 
nåd utverkats åt andra i prövningens stund, 
nåd, som alla våra ansträngningar icke tidi
gare kunnat uppnå. Därför ha•r jag kommit 
till den slutsatsen, att lidandet är den högre 
formen för verksamhet, den högsta yttr.ing
en av de Heligas Samfund, och att, då man 
lider; är man säker på att icke misstaga 
sig, som stundom, då man handlar, säker 
på att vara till nytta för andra och för de 
stora intressen man drömmer om att tjäna. 
Allt detta vill. icke säga, att jag icke skulle 
vara mycket glad över att se Er make åter-· 
upptaga ett aktivt liv, utan endast, att jag 
är fullkomligt övertygad om det goda han 
för närvarande uträttar genom den verk-



samma och i sanning fruktbärande ov·erk
samhet, söm sj ukdomen ar.» 

Den första frukten av Elisabeth· 
Leseurs .Jiv, lidande . och böner var 
hennes makes omvändelse, som lion 
uppnådde efter sin död. Han offent
liggjorde hösten 1915 hennes Dag
bok med ett företal, som innehåller 
en kort biografi, och 1931 en full
ständig sådan nied titeln Vie d' 
Elisabeth Leseur. Som motto för 
Dagboken satte han dessa hennes 
egna ord: » Tozite ame qui s' eleue 
eleue le monde» - Varje själ, som 
strävar uppåt, höjer världen>> .  

Felix Leseur inträdde 1919  i Do
minikanorden, blev Pere Marie
Albert Leseur och prästvigdes 1923. 
Sedan dess har han dels · utgivit 
flera av · Elisabeth Leseurs efter
lämnade skrifter, som översatts till 
skilda språk, dels ägnat sig åt en 
högt skattad föreläsningsverksam
het, även utanför Frankrikes grän
ser, i Belgien, Schweiz och Portu
gal. I slutet av april och under 
maj detta år få de skandinaviska 
länderna tillfälle att glädja sig åt 

Vatikanstaden. 
Av de 12 ordensmedlemmar, som 

tillhöra kardinalkollegiet, är 1 augu
stiner-korherre, 2 benediktiner, 3 
dominikaner, 1 karmelit, 1 marist, 
1 jesuit, 1 redemptorist, 1 sulpicia
ner och 1 salesianer. 

Ceremonikongregatiop.en har ut
sänt meddelande om att påven ge� 
non'J. · dekret av den 1 1  december 
1930 förlänat vissa kyrkliga äm
betsinnehavare titeln excellens . .  Dit 
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hans varma vältalighet. Trots sina 
sjuttio år har nämligen Pere Leseuu 

för avsikt att göra Nordens katoli
ker ett besök, efterlängtat av alla 
dem, som lärt känna Efö;abeth Le
seurs författarskap. 

Genom sina böcker, framför allt 
Dagboken, utövar Elisabeth Leseur 
i hela världen ett oändligt rikt 
apostolat. Hon har en helgande 
makt och ett djupt inflytande över 
hjärtana. Hon inspirerar och stö
der den ansenliga och alltjämt 
växande mängden av sina läsare. 
Hon har för , dem icke blott den 
dragningskraft, som en älsklings
författare utövar, utan de äro grip
na, vunna, de ha 1blivit hennes själs 
andliga barn. Hon är för dem en 
det inre · Jivets grundsats, en andlig 
ledare. 111. --J. D-t. 

Anm. Samtliga Elisabeth Leseurs arbe
ten, utgivna efter hennes död hos de .  Gi
yord, Paris : Journal cl pe11sces de cl,aque 
iour :  Lcttres ä dcs i11cro:va11ts ; Lettres 
rnr la sonffrauce ; La vie spirituelle; samt 
Vic d'Elisabeth LC'scur av R. P. Leseur; 
finnes till salu hos Katolska Bokhandeln, 
Mästersamuelsgatan 41, Stockholm. 

höra enligt dekretet bl. a. ärkebi
skopar och biskopar. I olika länder 
hava dessa haft olika titulatur. I 
vissa länder hava blott ärkebisko
par, i andra även övriga biskopar 
behandlats som excellenser. Det 
påvliga dekretet har undanröjt den
na olikhet. För kurian har även en 
annan sak varit bestämmande. Ge
nom nämnda titel åsyftar man att 
framhäva ifrågavarande ämbetens 
betydelse och höga värdighet. Den 
nya titulaturen är emellertid en 
rent inomkyrklig angelägenhet, lik
som titeln eminens för kardinaler. 
I en världskyrka måste även beträf
fande en eljes så underordnad fråga 
som rangordningen enhetliga nor
mer Hllämpas. För övrigt har j u. 
Kyrkan icke en demokratisk, utan 
en rent hierarkisk författning, som 
nödvändiggör, att skillnaden mel
lan de olika ämbetena måste beto
nas; även i fråga om benämningar. 

\ .  



I den officiella förteckningen 
över alla världens radiostationer 
betecknas Vatikanstationen med 
bokstäverna H. V . .J. De båda för
sta bokstäverna äro begynnelsebok
stäverna i de engelska orden för 
den heliga Stolen och Vatikane11 
(Holysee, Va,tican) . Den sista bok
staven är begynnelsebokstaven i 
namnet Jesus, som tillfogats av 
påven. 

Goyau om Pius XI. 
I en ledande artikel i »Osserva

tore» skriver George Goyau, med
lem av Franska Akademien, bl . a. 
följande: Hans Helighet Pius XI 
har ett skarpsinnigt förstånd och en 
optimistisk blick. Det genomträng
ande förstånd, varmed han betrak
tar världen, avslöjar för· honom de 
allvarliga faror, som hota, men det
ta förstånd låter honom icke blott 
förutse faror, som äro synliga, utan 
även sådana, som äro förborgade. 
Hans optimism, som icke är något 
annat än e.n form av gudsförtrös
tan, förmår att a,; den skatt, han 
har i förvar, skapa den sanning och 
insikt, som avvänder de hotande fa
rorna. Det har ofta hänt, att regen
ter och framför allt huvudmännen 
för politiska partier blott haft sina 
blickar riktade på de få år, som 
ännu skilt dem från döden, och 
hava trott sig få lov att tänka och 
säga: »Apres nous le deluge» ( ef., 
ter oss syndafloden) . En sådan 
sorglöshet skulle för en påve vara 
en gudlöshet. Det är en stor upp
levelse att få höra den helige Fa
dern, när han sitter vid sitt atbets
bord, oavbrutet arbetande och stu� 
derande, ptotestera mot den mod
löshet; som leder till så många män
niskors fördärv. Det är högst upp
lyftande att höra den helige Fadern 
tala om vad dådkraften förmår, om 
dess uppbyggande kraft, varigenom 
man kan trotsa trötthet och svag
het och överleva allt, som är · för
gängligt. Hans Helighet Pius XI 
känner ansvar för kristenhetens 
hela framtid, också för det, som 
ligger utanför de gränser, som den 
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gudomliga· Föusyneh uppdragit för 
hans verksamhetstid som Kristi 
·ståthållare och hans levnad. Kristi 
rike är i hans ögon ett verk, som 
alltjämt är statt 1 utveckling och 
i vilket han också har att infoga 
en liten sten. Alla hans handlingar 
äro en förberedelse för det kom
mande, om vilket Gud allena vet, 
huruvida det ligger i ett avlägset 
fjärran eller alldeles in på oss. Då 
påvarna alltid känt sig drivna att 
arbeta för »seklernas sekler» är det
ta icke att tillskriva deras egen per
sonliga hänförelse utan det faktum, 
.att deras upphöjda ämbete fordrar 
.det. Därför betrakta påvarna den
na tidens faror »sub specie aeter
nitatis». 

C. G. Chestel'ton i Föl'e[!ta Stalel'na. 
Sedan ett par månader tillbaka 

befini1er sig Gilbert Keith Chester
ton, den berönide, engelske filosofen, 
diktaren, socialskriftställaren och 
kom;ertiten, på en föredragsresa i 
Förenta Staterna. Mång�nstädes 
har . hans färd varit ett triumfåg, 
och tidningarna (av alla schatte
ringar och bek,ännelser) ha,;a inne
hållit utförliga · artiklar om hans 
personlighet och arbeten. Chester
ton har rest till Amerika framför 
allt för att genom sina föred�·ag få 
medel till fortsatt utgivande av 
hans tidskrift i England · »G. K.'s 
Weekly» och till utvidgning av den 
på hans initiativ grundade distribu
tionsrörelsen. För den amerilrnnska 
katolicismen 'är hans föredragsresa 
av ,,ittgående betydelse. Tusentals 
människor få stifta bekantskap 
med en manlig, problemrik, glad 
och förhoppningsfull katolicism, 
söm icke drager sig undan· nutids
frågorna utan med kraft ger sig i 
kast med dem. I New York har 
Ch esterton haft en offentlig dispu
tation med en bekant fritänkare an
gående skilsmässor, som slutade 
med en överväldigande seger för 
Chesterton. · Jesuitkollegiet i ,v or
cester, där Chesterton även talat, 
har till hans ära låtit utgiva en b.ro
schyr med titeln ?>Chestertoniana», 
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som innehåller »hälsningar · ·  till 
korsfararen C. K. Chesterton>> på 
14 olika språk jämte ert av hans 
bästa essäer och två av hans skö
naste dikter . .  Frankri,kes sändebud 
i - Förenta Staterna Paul Claudel, 
själv en av nutidens största katol
ska diktare, skriver, att Chesterton 
Yarit den, som öppnat katolicismens 
portar i de anglosachsiska länderna 
och i en sjuk värld låti,t diktning
ens, glädjens, sympatien och en 
strålande humors källor flöda. 
»Gaudium de veritate» - det är 
mottot för den katolske filosofen 
och kämpen för liättre sociala för
hållanden. 

På.vens äktenskapsency klika 
hai· helt eller i utförli,ga utdrag 
återgivits av nästan hela pressen i 
Förenta Staterna. Den engelska 
textens 20,891 ord telegraferades 
från Vatikanen till N. C. W. C. 
News · Service och till Associated 
Press. Biskopen av Cleveland, Mgr. 
Schrembs, sände till påven följ ande 
telegram· efter encykli,kans offent
liggörande: )>I egenskap av ordfö
rande för Amerikas katolska kvin
nors nationalråd, som represente
rar 1 ,700 lokalföreningar, nedläg
ger· jag för Eder Helighets fötter ett 
djupt känt tack för rundskrivelsen 
om det Iuistna äktenskapet, genom 
vilken det .sanna ljuset sprides över 
en högst viktig angelägenhet och 
,,ars uttalanden skola tjäha som 
tilttlinjer för hela· våd liv, ; särsldlt 
också . . för vår organisation)> , Lik
n.ande telegram . hava i mängd an� 
kommit. till Vatikanen. · · 

/{atolsk 'ri'ngdoms1·örelse _och politik. 
. . Vid d,e tjeckoslovakiska biskopar
'tjas ' konferens i Prag för -kort' tid 
sedan beslöts att hos den heliga 
Stolen anhålla om· riktliinjer beträf� 
fande ledningen av ungdomen i Ka
tolsk aktion och ungdomsorganisa.:.: 
tionernas förhållande till de politi
ska partierna. I den av kardinal 
PaceJli undertecknade svarsskrivel
sen betonas kraftigt vikten av att 

Katolsk aktion öch partipolitik hål
las skarpt i sär och att de katolska 
ungdomsföreningarnas funktionä .. 
rer icke tillika få vara funktionärer 
inom de politiska partierna. Kardi.: 
nal Pacelli skriver bl. a.: Den ka
tolska aktionens strävan går . hu--' 
vudsakligen ut på att fostra unga 
männi,skor till ett planmässigt och 

•riktigt uppfyllande av de religiösa 
buden och att skänka dem insikt i 
:;i.llt, som rör tron; sedeläran och 
den sociala verksamheten. Dess ar-, 
bete skall ledas så, att det blir möj
ligt att använda de unga som apost-. 
lar i rent kyrklig mening. Därför 
måste Katolsk aktion avhålla sig 
från politisk verksamhet även inom 
partier, som bildats eller !bildas av 
katoliker. Vad beträffar nödvän" 
digheten av att låta de unga lära 
känna det offenföga livets problem, 
bör Katolsk aktion själv i främsta 
rummet informera den organisera-, 
de ungdomen genom att inom. sig 
till behandling upptaga · offentliga 
frågor. I alla händelser må. ·  den 
kyrkliga hierarkien icke leda direkt 
politiska ungdomsföreningar .. 

Arets tyska katolikdag 
kommer att äga rum i Niirnb�rg 
den 26-30 augusti. . · · :  

Ledaren för Miinchens domkör; 
Professor L. Berberich h.ar gjorf 
ett offentligt uttalande mot strävan� 
dena att införa grammofonplattan i 
kyrkan . och därmed mekanisera 
kyrkomusiken. · Då kyrkomusik, 
upptagits på grammofonplattor, hat 
m.an tänkt på familjerna, men ald-: 
rig avsett kyrkorummet. En kyrko..: 
musiker kan aldrig gå med på kyr� 
komusikens · mekanisering. Vill 
man avskaffa eller mekanisera kyr_., 
komusike1i, då, ödelägger man ock.:'. 
så . mycken idealism, . då gör uia.h 
slut på glädjen över . sång- och' mu� 
sikutbildningen ute i försainlirtgar:: 
na. Körsången är icke konsert. 
tifärt bön. Kören har i alla tider 
varit en liturgisk beståndsdel i 
gudstjänsten. Det är gammalln:ist
lig prax1,s, att musiken och sången 
måste komma från de troende. 
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. Den katolska pl'essen i :Palestina. 
r .  Den latinske patdarken i Jerusa
le:m har åter låtit utgiva den ara
tbisk-katolska veckotidningen >>Ra
kib Sayun» (Sions vakt) ,  som för 
ungefär fyra år sedan upphörde att 
utkomma på grund av penningbrist 
Detta steg · hai· tagits, emedan det 
visat sig, att ett katolskt organ . är 
absolut nödvändigt för att försvar·a • 
deh katolska religionen och dess 
rättigheter mot mohamm:edanernas; 
judarnas m. fl. ständiga angrepp. 

Man har även tagit under över
vägande att grunda en tvåspråkig 
(engelsk och fransk) veckotidskrift, 
som skulle bliva det . officiella 
språkröret för vår Kyrkas stånd
punkt till det heliga landets poli
tiska och sociala frågor. Genom 
denna tidning · hoppas man kunna 
göra också de engelska ämbetsmän-

. nen, de fräniriiande konsulaten och 
de i Palestina bosatta amerikaner
na och europeerna födrogna med 
de katolska fordringarna i Palesti
nas viktigaste offentliga frågor. 

\ 
- .. , 

Förslag om en katolsk väl'ldsfl'eds
kongress . .  

Rotterdam tidningen » Maasbode» 
har nyligen i sina spalter till be
handling upptagit · den . på katolik.
dagen i Amsterdam framförda tan
ken på en iiiternationell liatolsk 
yärldsfredskongress och. skriver 
];>I. a.: »Om vi icke oväntat vilja 
råka ut för en ny världskrigskata
�trof, måste vi framför allt söka be
mästra den fara, som ligger i det 
ständi,ga kapprustandet. Om ett år 
skall den avgörande avrustnings
konferensen äga rum, men som lä
get för närvarande är, äro utsikter
na för en lycklig utgång mindre än 
någonsin. Därför borde vi katoli
ker lägga hela v.årt inflytande i våg� 
skålen oc.h . låta vår · kristna röst 
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' tränga igenom: Stärkande av rätt
färdighetens moraliska kraft och 
icke ·av ,vapnens maktsfärer ! Vi ka
toliker i Holland, · som stå i det vän
skapligaste föthållande till alla län
der · på' jorden, hava en särskild 
uppgift härvidlag. Vi måste utan 
tvekan taga initiativet. Vårt foster
land äger talrika katolska förbund, 
som stå i förbindelse med liknande 
förbund i andra länder. Dessa or
ganisationer böra, sedan man sins
emellan · noga övervägt saken, bilda 
basis för en katolsk världsfreds
kongress. Före avrustningskonfe
rensens sammanträde böra hela 
världens katoliker klart och be
stämt hava deklarerat sin vilja för 
människokärlek . och rättfärdighet, 
för . värld'sfred genom allmän av
rustning». Allvarliga bemödanden 
göras för att få denna plan förverk
ligad . 

Kultm·kampen i Litauen. 
Stora meningsskiljaktigheter hava 

uppstått angående fortsättandet av 
den litaui,ska kulturkampen, och 
fyra ministrar hava lämnat rege
ringen. Nationalisterna vilja till 
varje pris fortsätta kampen mot 
katolikerna. I juni månad kommer 
en nationalistisk kongress. att äga 
rum, då den nuvarande statspresi
denten Smetena, vars ämbetstid 
enligt den av Tautinikaipartiet de
kreterade författningen för "länge 
sedan utlupit, skall utropas . till 
»evig» statspresi.dent. . Men · innan 

dess kunna många förändringar in
träffa. 

Då den litauiska ·regeringen i vä
sentliga punkter brutit mot 1927 
års konkordat, räknar man i vati
kanska kretsar med. möjligheten av 
ett avbrytande av de diplomatiska 
förbindelserna mellan Litauen och 
den hel�ga Stolen. 

Hälsingborg 1931 :  Aktiebolaget Boktryck. 




