�KATOLSK• TIDSKRIFT�

IIIIIIIHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

N:r 6 ·

.Juni 1931

Arg. 12

11111111111111111111111111111111n11111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111a111

RABBON I; MESTER MIN!
Mörkrets tunge kappe lå ennu
sid . over by og land. En enslig
kvinnes hastige trin skvatt sovende
fugl, hennes sorlc �kjerf fikk tyn
ne stiker til å !'Vaie, blomster til
å slippe morge.nduft. Stilhet her
sker - hemmelighetsfull, knugen
de! »På den tredje dag ... noe skul
de hende ! - Idag! - Var det alle
rede - skjedd? Huad var skjedd? Han må ikke vrere tatt bort! Ingen her för mig! - Men, der
som ...? - A, hvor har de lagt
ham 'h - Tanke på tanke jog gjen
nem hennes sinn, tåre efter tåre
perlet over kinnet. Evangeliene beretter ikke meget
om Maria Magdalena. Men det
som skimter gjennem i forbindelse
med · denne botferdige _ skikkelse,
denne ydmyke, varmtelskende sjel,
det har alltid en strålende, dia
mantren glans; det appellerer di
rekte til vårt hjertes beste fölelser.
Det er dog Johannes,· Jesu yndlings
disipel, kjrerlighetens apostel, som
fant plass til den ganske srerlig

nådefulle oplevelse elen netop op
standne frelser begunstiget den
kvinne med, som han hadde he
fridd fra en syvfoldig onclskap, og
fromme fortolkere fra kirkefedte. nes dager så gjer.ne identifiserte
med synderinnen med den koste
lige salve (i Lukasev.). I Johan
nes's beretning, som ingenlunde
kommer i strid med de synoptiske
gjengivelser av begivenhetene på
Kristi opstandelsesdag - den ut
fyller lblot disse - er det Maria
Magdalena, som alene nevnes av
de kvinner som på den .förste dag
i uken gikk for å se tif Kristi grav
allerede fö1; solopgailg, »da det
ennu var mörkt». Maria Magda
lena må vrere gått litt tidligere av
sted enn de övrige fromme kvin
ner. Mens disse er på veien, er
stenen veltet fra graven. Magda
lena er den förste som opdager det
te, og alene; som lnin er, våger hun
ikke engang å · nrerme sig åpningen;
omgivelsenes dysterhet og gravstil
heten inngir henne angst. En anel
se, som hun kanskje allerede had-
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de nreret på hitveien antar med ett
en mistankes faste form. Den ja
ger henne på ilsom flukt tilbake
til byen, hvor hun öieblikkelig op
söker Peter og ,Johannes, og hese
blesende melder dem sin nu helt
opgjorte mening: »De har tatt Her
ren bort fra graven, og vi vet ikke
hvor de har lagt bam ! » - Ingen
undre sig derfor ovcr at Johannes
e,rangeliet ikke direkte antyder de
andre_ kvinner, som nu i mellem
tiden, förenn Peter og .Johannes
löpende nådde frem til den tomme
grav, hörte englebudskapet om Her
rens opstandelse, og siden var vendt
tilbake for å bringe apostelflokken
melding.
Hvad · disse övrige kvinner så
kunde melde om hvad de hadde
sett og hört, blev grunnlaget for
de synoptiske evangelieberetninger.
Mulig er det, at .Johannes, som löp
fortest, og IPeter har mött disse
kvinner på deres skyndsomme til
bakevei, dersom de da ikke har
omgått hveranclre. Johannes, som
var ung og lett, kan ha funnet sin
egen snarvei, mens Peter kanskje
er blitt opholdt med å höre på
kvinnene, og gi dem :beskjed om
varslingen i byen. - Maria Magda
lena har i mellemtiden fått pustet
ut, og er nu også kommet efter,
Alt, hvad hun kunde gjöre, hadde
hun gjort; nu måtte · hun _ tilbake
tiI stedet, hvor han hadde ligget;
der k1inde. hun gråte besst ..:
· Betrakt denne enestående bibel
ske personlighet, denne av Herren
selv fra synden gjenopreiste kvin
ne, · hvis hele nye liv går op i anger
og ibot, i utrettelig lyst ti1 stadig å
opvise nye praktiske tegn_ på takk
fölelse og rerefrykt, et leven.de kar
av fullkommen kjrerlighet til Gud.
Betrakt henne her for annen
gang ved Jesu åpne · grav på op
standelsesdagens årle morgentid. Selv Johannes's beretni,ng (kap.
20) er knap nok (skjönt den for
denne personlighets vedkommende
gir oss mest); og allikevel - ellel'
nettop derfor - undgål" vi ikke

ved lesningen av den å komme i
en sterk og liflig föling med en yd
mykhet så sjelden, så skjönn, at
den v1:mskelig kan beskrives. Hun
kom for annen gang - og nu i
m.orgenhvitt sollys - til den gi-av
som ikke hadde vrert ute av hennes
tanker siden Jesu bisettelse, og som
hun mere enn noen nreret engstelse
for skulde krenkes .av ondsinnede.
- Og dog gir hun iokke. efter for
sin innerste lengsel å styrte efter
de to apostler som allerede var
derinne, efterat Johannes hadde
avventet Peters komme og gitt den
ne, apostlenes förste og överste,
forrangen til å besiktige , graven.
»Men Maria» - så lese1.,. vi hos
Johannes - »stod utenfor ved gra
ven og gråt.» - Denne dobbelte
fölelse av sin - egen ringhet og ste
dets hellighet, sammen med res
pekten for apostlenes höie kalls
verclighet, fremkalte hos henne
usigelige fölelser som bare fant sin
utlösning i hennes varme tårer ...
En fremsldnnende årsak hertil må
vi også se i den omstendighet at
hu: n jo allerede visste at noe ekstra
noe inntruffet, ufattelig,. katastro
ordinrert var skjedd og hadde -gitt
sig selv den ide :1t Jesu legeme
måtte were ranet. Hun gråt som
den må gråte som enriu vil, og ikke
kan annet enn tro på sin Herres og
frelsers guddom, skjönt gru_nnlaget
for denne tro et öieblikk syntes å
ha fått en voldsom rystelse ved
falt, på tvers av hennes tros for
ventning. Og nettop denne hennes
kjrerlighets vilje ti1 tro, denne mys
tiske selopgivelse, og clette hennes
hjertes skrik efter gjenstanden for
sin lengsel, sk,ulde bli så srerlig og
herlig belönnet av vår opstandne
Jesus.
»Og som hun gråt», så fortsetter
den hellige tekst (Joh. 20: 11 Jf.),
böide hun Sig fremover og så in'n i
graven. Og hun så to engler i .hvi
te klrer sitte del', hvor Jesu Iegeme
hadde ligget, den ene ved hodet og
den annen ved föttene. De siet til
henne: Kvinne, hvorfor gråter du?
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Bun sier til dem: Fordi de har tatt
min Herre bort og jeg vet ikke
hvor de har lagt ham. Da hun
hadde sagt dette, vendte hun . sig
om og så Jesus stå de1:; men hun
visste ikke at det var Jesus. Jesus
sier til henne: K-vinne, hvorfor
gråter du? Hvem söker du efter?
Da hun trodde at det var gartneren,
sier hun til ham: Herre, har du
tatt bol't ham, då si mig, hvor du
har lagt ham, så vil jeg ta ham.
.Jesus sier til henne: Maria ! Da
vender hun sig om og sier til ham:
Rabboni ! (hvilket betyr mester*).
.Jesus sier til henne: Rör mig ikke,
ti jeg er ennu ikke faret op til min
far ! Men gå til mine brödre og si
dem: .Jeg farer op til min far og
eders far, til min Gud og eders
Gud. »

Betrakt denne dypt ulykkelige
kvinne, til det ytterste foruroliget
ved tanken på det uhörte sakrile
gium hun tillegger Jesu fiender,
som hun ser istand til å ha rövet
og vanreret hennes dyrebare Her
res og frelsers siste rester. Ikke
skal vi undre oss over at ikke .Jesu
tidligere gjentatte forutsigelser om
sin död, og opstandelse på den
tredje dag efter profetcnes ord
kunde bringe hennes sinn til ro.
Endog de nrermeste apostler måtte
jo ha den opstandne frelser selv til
å åpne deres öine for Gudsundcret
s0111 var hendt, og dets sammen
. heng med de gamle skrifter ! Me
get heller: la oss beundre denne
ydmyke kvinnes grenselöse kjrer
lighet, som tvinger henne til å bli
i denne gravencs stiffe lund for å
gråte ut sin smerte; og som nu,
da ydmykhetcn ikke kan mer for
dre, driver henne til med lengsel
å speide inn i graven med sine tåre
fyllte öine. Tenker vi oss henne
så stående foroverböiet der i grav
åpningen med ryggen mot haven,
forstår vi også godt at hun, · da
Jesus kom - likesom ute fra ha
ven - uten å iaktta ham så nöie,
*) Egentlig: mester min !

kanskj e også morgensolen virket
blendende på hennes forgråtte öine
som allerede var vennet til grav
mörket, tok ham for havens gart
ner. Og ennu forståeligere blir
denne forveksling, som hun clertil
( også) var sig bevisst at gartneren
pleide komme der på denne tid av
dagen, muligens hadde hun alle
rede også sett ham på veien; men
först og sist, fordi Jesus Irnnskje
med hensikt hadde antatt en slik
skikkelse som minst vilde komme
ti1 å forskrekke henne.
En plutselig overvettes glede kan
også vrere mere enn vi svake men
nesker greier, ennu da, dersom den
öieblikkelige overgang skjer fra dy
peste kval og smerte til paradisi,sk
fryd og jubel. Ikke så å forstå som
om det skulde bety en ulykke om
gleden måtte betales med livet, nei,
döden av glede i en akt av fullkom
men kjrerlighet, var ikke den en
lmeldas nådefulle lodd? - Gud
skjenker sin nåde efter en plan som
er Ham, den höieste visdom, verdig;
og oss mennesker ofte så ubegripe
lig. - Först da .Jesus uttalte hen
nes navn (på en slik måte at hun
kunde kjenne igjen), skjedde om
slaget i hennes sjel - blev med ett
pasjonstiden forvandlet til påske
fest . . .
»Rabboni, Mester min!» Som et skrik av jubel fra höispent
hjerte, blev dette hennes kjrerlig
hets eneste ord til en kantate - til
den förste påskesang ! . . . - Den
korteste, uten tvil, av alle som er
sunget i Guds kirke; likevel den
rikeste på tro og fryd noen kvad!
Med sitt affektfulle, höie utrop
har Maria Magdalena gitt uttrykk
for en side av den menneskelige na. tur som det ser ut til snart må inn
registreres blandt elens primitivere
eiendommeligheter, ifrerd med å gå
over i latent tillstand i den religiöse
begeistring og selvhengivelse. Og
herover kunde mange betraktninger
anstilles, utenfor hensikten med
nrervrerende, som var gj ennem en
botferdig, varmtel!skende kvinnes tå-

refJillte öine å betrakte det störste
under som i verden hendte. Andre
måter hadde vreret å fölge de andre
kvinner, eller Peter og Johannes
inn i den tomme grav, eller fölge
.Jesus til Maria, hans egen hellige
mor, som vi sikkert kan anta han
allei-först har begunstiget med en
sreregen åpenbaring, selvom evange
liene ikke antyder noe derom; eller
fölge ham til de steder, hvor han
gjentagende viste sig for sine
apostler og disipler i tiden för <;in
himelfart. - Sannheten om Jesu
legemlige opstandelse av döden be
krefter disse tradisjoner bare ster
kei'e og sterkere, ja til overflödig
het ! For tilsammenlagt imötekom
mer de alverdens menneskers tvil og
vantro i den grad cndog, at tilsyne
latende motsetninger f.eks.at Jesus
ikkc tillot Magdalena å röre ved sitt
opstandeLses-legeme, men vel To
mas, som vi leser om i san:une kapi
tel, forlener beretningen med den
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höieste grad av troverdighet. �
Magdalena tillot vel ikke Jesus, for
hun hadde allerede gitt bevis på sin
gje:µkjennelse og tro; Tomas inn
böd . han selv til å erhverve sig det
påtageligste sannhetsbevis, som
han trengte det for sin tro og sitt
apostolat. - Hvor verdifullt enn
dette siste vidnesbyrd er blitt oss
kristne fra rent menneskelig syns
punkt, hvor opbyggende - under
religiös synsvinkel - virker ikke,
på sin side, opstandelseunderet
gjenspeilet i en Magdalenas sjel?
La oss glede oss og juble i denne
tid vi feirer kirkeårets störste höi
tid ! Men la oss öke vår glede til
nesten salig fryd ved eukaristisk
möte og forening med den opstand
ne Guds- og menneskesönn, som
ved hver sjels opstandelse fra synd
lover menneskelegemets opstandel
se, til evig herlighet !
A. 0. Sund.

ERIK BROOREN.
Skalden Er-ik Brogren fyller i da
garna sextio år och det är då l1elt
naturligt att man 'med tacksamhet
erinrar sig vad han skänkt svensk
litteratur.
Men Erik Brogren är också kato
lik, och det torde därför vara på
sin plats att i Credos spalter några
ord ägnas hans person och hans
diktning. Som katolsk skald är han
ju känd av var och en som fördju-·
pat sig i hans verk.
Erik Brogren föddes den 28 juni
1871 i Stjärnorps församling i
Östergötland där hans fader var
kyrkoherde. Sin skolgång avsluta-·
de han år 1889 med mogenhetsexa
men i Norrköping, varefter han
samma år blev student i Uppsala,
avlade filosofie kandidatexamen
därstädes 1893 samt studerade där
efter konsthistoria i Berlin, Dresden

och Mfö1chen samt katolsk teologi
vid prästseminariet i Eichstädt och
vid universitetet i Mii.nchen samt
i benediktinerklostret Andechs i
Oberbajern.
Återbördad till fosterlandet ver
kade Brogren som medarbetare i ·
Göteborgs Morgonpost, Skånska Af
tonbladet, östgöta Corresponden
ten, Aftonbladet, Stockholmstid
ningen och Stockholms Dagblad.
Dessutom medverkade han i Cre
dos danska föregångare, den katol
ska tidskriften Varden och även i
Credo ha bidrag synts från hans
penna.
Under sina Uppsalaår tillhörde
Brogren en poetiskt verksam kam
ratkrets bland vars medlemmar
märktes Karl Erik Forss1und och
vars samlade litterära a1�eten
framlades ,i den vittra studentka-
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lende1;n »Vid årsskiftet» (189 2) .
är i den mäktiga dikten »Kungs
Hans tidigaste lyrik är genomsyrad
baneret».
av känslan om alltings förgänglig
Till storms går fienden. Så uaknen
het och ger uttryck för en mild men
bröder
behärskad spekticism. Under sina
och strömmen hit från nordan och
studier i Tyskland genomgick Bro
söder
gren en inre kris som förde honom
och samlen er w· alla väderstrectill den katolska kyrkan av vilken
ken!
han, trots avbrutna teologiska stu
På hat och hån i väster och i öster
dier och uppgivandet av påtänkt
skall suam dån au millione1· röster,
prästerlig verksamhet, förblev en
som jubla enigt om ett heligt tecivrig och varmt trosövertygad med
ken:
lem.
de säga att det gul
Brogrens första
d i k t s a m l i n g »En
nat har i vecken,
ynglingasaga» ut
men det baner, som
stod på Golgata,
kom 1901 på Albert
det skola aldrig des
Bonniers förlag. Om
sa stolta ta'!
denna diktsamling
skrev Oscar Lever
I Brogrens därpå
tin i en recension
följande diktsam
bl. a. att »en i all
ling »Sångerna om
sin enkelhet röran
liv och död» (1909)
de, nästan barnsligt
innerlig känsla ut
kommer hans ka
tolska tro än tyd
märker slutligen de
religiösa och per
ligare till synes.
sonliga små visor
Deras samling in
na i bokens slut�
nehåller några av
vilka också krono
skaldens n1est mu
logiskt taget äro de
sikaliskt välljudan
sista och därför
de dikter. År 1910
särskilt giva löf
utkom Brogrens re
Erik Brogren.
ten för kommanligiöst och este
de diktning. Något
tiskt sett märkli
psalmaktigt undergivet och stilla
gaste diktsamling »Psalmernas bok»
kommer här icke sällan in i to( 2 delar), vilkGn icke 'blott är objek
nen.»
tiya parafraser på gammaltesta
I sin därpå följande diktsamling
mentliga förebilder utan som inne
>>Medusa»
( 1902) har Brogren
håller något åv de djupast tänkta
skildrat sin konversion, men icke
ocl-i ädlast formade religiösa dikter,
med subjektiv omedelbarhet utan i
som sett dagen i vårt land. I »Psal
symbolisk dräkt. Brogren har näm
mernas bok» finnas dikter fullt
ligen, i olikhet med så många dik
tare, alltid hyst motvilja att avkläda
värdiga att komma till användning
sitt innersta för den läsande all
vid våra gudstjänster. I många av
mänheten. Han är för skygg och
dessa dikter klingar den enkla,
för känslig att offentligt bikta sina
rena psalmtonen, vilken Levertin
inre upplevelser. Därför griper han
funnit i Brogrens första diktsam
till objektiverande symboler genom
ling, men här nådd till än större
vilka han skildrar sina strider och
fulländning. Hur innerligt och en
även elen lycka och elen frid han
kelt
men på samma gång hur form
funnit. I »Meclusa» möta vi ett
fulländat skönt heter det icke;
rent katolskt ämne behandlat. Det
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Om Herren icke byggt diU hus
mot stjärnomn och solens ljus,
blir fåfäng all din möda,
ty byggnaden på sand och grus
lwn nästa vårstorms vilda brus
från gnmden dock föröda.
För sin varma fosterlandskärlek
ger Brogren uttryck i »Landet»
( 1 9 11 ) där vi finna sådana dikter,
vilka andas hängivenhet för vårt
land och språk, som » Svenskan»
och » Sverige» . Av Brogrens dikt
ning framgår klart hur en kyrkans
tillgivne son kan och bör älska si tt
fosterland. Samma år som »Lan
det» utkom »Det heliga landet» om
fattande bilder ur gamla testamen
tet. Ur denna samling vill jag sär
skilt nämna den praktfulla dikten
>>Gästabudet» som försätter oss till
det. gamla B abel och dess glansfulla
konungaborg :
I Babel i höyvälvda konungahusen
Belzasar gav prunkande gästabud
för rikets mäktige he1°l'C11', .väl tusen,
och oxen låg helstekt på avflådd
h ud.
I största salen flammade ljusen
I guldal'mad krona mot vitmenat
tegel;
över fronen var spänt eH purpurrött
segel,
där konungen satt i sin guldsydda
sknid.
Det är ej blott i » Medusa» B,·o
gren i symboler diktar om sig sj älv
och om sitt liv. Ä'ven i de sista
diktsamlingarna »Psyke» ( 1 9 12)
och »Bevingade fötter» ( 1920) är
detta fallet.
Redan i » En ynglingasaga» har
Brogren infört en dramatisk dikt
»I snön» skriven 1894 och i » Me
clusa» versskådespelet »I dödens
skugga» skrivet 1895 och för en del
år sedan uppfört i den svenska
landsorten. . Men först i » Natten»
( 1920) framträder Brogren som en
dramatiker av större mått än den
som skrivit de förut nämnda dra
merna. I » Natten», som influerats

av intryck från värlclskrigsåren,
föi·sättas vi till ett gods vid Mäla
ren, vilket i generationer tillhört en
gammal adlig ätt. Dess nuvarande
ägarinna är en äldre dam, vars son,
en svensk maj or, som tysk överste
deltagit i kriget. På grund av vad
han upplevat under några förfärliga
krigsår har han blivit både kropps
ligt och andligt sjuk. Dagens ljus
kan han icke fördraga, han stänger
in sig på sitt rum med nedfällda
gardiner, och med det elektriska
ljuset tänt, och när han måste ut i
dagsljuset bär han svarta glasögon.
För himlalj uset äro de rädda, säger
han, » detta krigs ·m änniskor » . Men
översten bär på en stor personlig
skuld . · Den franska familj hos vil
ken han varit inkvarterad blir ge
nom honom upplöst och dess lycka
på ett fruktansvärt sätt krossad. �
Vid dramats börj an väntar över
stens m.or tvenne » krigsbarn» , två
franska flickor, till sitt gods och det
visar sig att dessa barn äro döttrar
till överstens franska värdinna,
vars hem han skövlat. Den äldsta
av dessa flickor, en sextonårig ung
dam, och överstens son fatta tycke
för varandra, men samtidigt igen
känner han översten som elen vilken
låtit skj uta hennes far. Den som
ställer allt till rätta och äver ger
elen plågade översten frid är en ka
tolsk pater, barnens biktfader, som
förövrigt j u st är den, som placerat
barnen i · överstens hem. Det är
denne präst som ger oss dramats
ideinnehåll. - över dramats slut
scen, samtalet mellan översten och
patern, breder sig ett skimmer från
världar mera fullkomliga än vår
lilla syndiga j ord och den känsla av
högtid och frid, som sänker sig över
översten griper även oss. - Perso
nerna i dramat äro livfullt teckna
de, särskilt den sympatiska fru
Muur, en väl träffad läkare av libe
ral åskådning samt den dråplige
protestantiskc kyrkoherden, poli
tiskt tillhörande högern. Men fram. för allt är det den k atolske patern,
dramats viktigaste person, som är

tecknad med -åskådlighet och livlig
sympati. Dramat ger en intressant
tidsbild av åren närniast . efter kri
get och av de t1pprörda politiska
striderna under dessa år, men det
är dock först och främst de eviga
frågorna om skuld och försoning
som där behandlas på ett sätt som
endast en skald av Erik Brogrens
betydenhet kan det.
Världskriget har även utgjort
bakgrunden till en av Brogrens
diktsamlingar nämligen· till »Man
dom» (1915). Denna bok, ett slags
lyrisk dagbok från det första världs
kriget, står ganska nära »Landet».
genom sin lågande patriotism. Men
även med »Psalmernas bok» finnas
beröringspunkter så i den gripande
»Stridspsalm»:
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Ä nnu har ingen freden fått,
som icke tro{ast kamp bestått,
men så vi segem bida.

I några korta drag har jag här
_ sökt teckna huvuddragen av Bro�
grens diktning.
Erik Brogrens lyrik utmärker sig
för fasthet i rytmen, klangfulla rim
och djupsinniga, genomtänkta bil
der. Av »En ynglingasaga» fram
går tydligt att Brogren i sin tidigare
diktning stått under inflytande av
Levertin. Men han är icke en
epigon och .j sina senare diktsam
lingar står han helt frigj ord från
författaren till »Legender och vi
sor». För hans självständighet har
sörjt bland annat hans katolicism,
som gav hans diktning egna motiv.
Hans »psalmer» tillhöra de dyrba
raste klenoderna i den svenska re
ligiösa . dikten.
Erik. Wimmel'Sil'öm.

Du Jesu [{rist i blod och sår,
förunnar oss i . dina spår
. för vad vi älska lida.

ET B L A D A F K L O S TRE T P A RA D IS O S
H I S T O RI E.
KLOSTRET PARA!DISO.
» He.rrens år 1394, apostlarna Phi
lippus' och Jaköbs dag» (1 . Maj )
anträdde brodern Magnus Petrus
son vägen till Rom för ·att grunda
ett kloster av Sankt Salvators orden
nära Florens. I hans följe voro
bröderna Erik Gudmundsson, präst,
och Lukas, vilken då var lekman,
men i Rom vart prästvigd, herr
Sten, kyrkopräst, Laurentins Ro
nrnre och flera andra.»
Saaledes onitales for förste Gang
i . Vadstena Klosters »tänkiebok»
det förste Birgittinerkloster Syd for
Alperne, Paradiso ved Firenze. I en
senere Optegnelse (fra Aar 1396)
hedder det: (paa) »abboten ·Sankt
Benedictus' dag avled nära Flo
rens på ett ställe, som heter Para
disus, där han velat grunda ett

i

kloster av Sankt Salvators orden,
i närvaro av 11.ågra bröder, som
följ t honom från Vadstena, den
vördige fadern, brodern Magnus
Petrusson, som under lång tid
varit generalkonfessor i Vadstena
kloster». Den . 29. Septe1nber 1402
afrej ste endvidere Broder Erik og
Broder Torer fra Vadstena til Rom
»i några ärenden, som högeligen
rörde vårt kloster. Sedan dessa bli
vit uträttade, återvände broder Erik.
Den andre, nämligen broder Torer
jämte broder Lukas for till Florens,
där ett kloster hade påbörj ats nä).'a
staden i ett slott, som heter Para
clisus, för att undervisa de bröder
och systrar, som där skulle intagas,
enligt Sankt Salvators regel.» Un
der 1 4: de September 1405 berettes
cndvidere, hvorlecles en Broder i

Vadstena _:___ hans Navn an.gives
ikke - bliver daarlig under frem
brerelsen af det hellige Messeoffer,
og som Aarsag til hans Svaghed an
förer Kronisten, dels at han Dagen
för havde ladet sig aarelade, dels .
at han lige var kommen hjem fra
en lang, besvrerlig Rejse, efter at
have vairet to Aar i Florens, »i
Sankta Birgittas kloster», og vir
ket der »för ordens utbredning».
Da Vadstenaklostrets Velgörer, Jo
van Pätarson, den 18de September
1 405, döer, undlader Klosterkröni
ken iik.ke at ,bemrerke, at han var
Broder til den Magnus Petrusson,
»som dog nio år före honom i Flo
rens, på det ställe, som kallas Para
disus». I Aaret 1429, under 21.
Maj, nrevnes det endelig, at »broder
Lukas, generalkonfessor i klostret
Paradisus», er til Stede ved Ordens
kapitlet i Vadstena.1)
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Det var en florentinsk Adels
mand, Antonio di Niccolaio degli
Alberti, som omkring Aar 1390
havde besluttet at skrenke sit Land
sted il Paradiso til Birgittinerorde
nen. Den hellige Birgitta var jo,
gennem sit lange Ophold i Rom og
sine Valfarter og Rejser rundt i Ita
lien, hleven ligesaa kendt og skat
tet dernede i Vrelskland som hjem
me i Sverig - maaske endda mere.
I sin interessante Bog Bfrgittinska
gestalter har Riksbibliotekarien
Isak Collijn gjort Rede for en Rrek
ke af den svenske Helgenindes For
b:indelser med italienske Personlig
heder og, iblandt disse, med den
floren�inske Adelsdame Lapa Bu
ondelmonte·, af Slregten Acciajuoli.
Lapa Acciajuoli ligger begravet i
det berömde Kartheuserkloster i
Emadalen (Certosa di Val d'Ema),
og ikke langt derfra .findes den
Villa, som i Kraft af sin skönnc
Be1Iggenhed ikke med Urette af
1 ) Vadstena. Klosters Mi11nesbol!, udg.
af Andreas Lindblom (Stockholm, 1 918) ,
Side 22, 23, 39, 45-46, 1 16. - For det föl
gende se Torvald Höj er : Studier i Vad

stena klosters och b irgitti11orde11s h istorie

(Upsala, 1905), Side 125-129.

Ejeren blev kaldt Paradis 0. · Isak
Collijn aftrykker i sin Bog et Brev
fra Sancta Birgitta ti1 Madame
Lapa og et andet, hvori Birgittas
Veninde og V rertinde i Rom, Fran
cesca Papazuri, efter Birgittas Död
beder den florentinske Adelsdame
hjrelpe hende til en Altertavle, hnn
gerne vil srette op i det Kammer,
hvor den svenske Helgeninde
döde.1) Den Mulighed er da ikke
udelukket, at Antonio degli Alberti
gennem Lapa Buondelmonte-Accia
juoli har hört tale om Birgitta og
har :intresseret sig for heildes
Orden.
Hvorom alting er, ved en Bulle
af 26. Januar 1392 gav Paven Bonifacius IX - sin Tilladelse til
Klostrets Oprettelse, og den 1. Maj
1394 drog som ovenfor nrevnt de
förste Brödre af Sted til det fjerne
Fh:enze. Den 2. Marts det fölgende
Aar var alt säa vidt i Orden, at
Paven kunde udnrevne Abbedissen ·
(som tidligere havde vreret Klarisse
i Cortona, men nu altsaa overgik til
Birgittinerordenen). Urolige politi
ske Forhold gjorde, at den förste
Generalkonfessor, den ovenfor om
talte Broder Lukas .Jacobi, först
blev valgt i 1418. Fra da af var
Klostrets Existens sikret, og den 19.
]\farts 1444 synes dets - Indbyggere
at have vreret fuldtallige, saa at Pa
ven endog - ved et Brev af nrevnte
, Datum - maa bevilje to extra Kök
kensöstre foruden de fire reglemen
terede.2) I ,Begyndelsen af det fem
tende Aarhurrdrede anlagdes fra
Paradisus Klostret Sancta Maria de
Scala Coeli i Genua, I Slutningen
af det sextende Aarhundrede blev
Paradisus imidlertid indskrrenket
til at vrere udelukkende Nonneklo
ster, ikke som hidtil Dobbeltkloster
for 13rödre og Söstre. Det blev en
delig ophrevet 1776.
Midten af det femtende Aarhun
drede var vel nok dette italienske
Birgittinerklosters Glansperiode.Og
1 ) Isak Collijn : Birgitti11ska gesf.J/ter
(Stockholm 1 929), Side 9 - 20.
2 ) Höjer, anf. V:erk, S. 250, Anm. 2.
.

netop fra denne tid er opbevaret
to meget smukke og interressante
Breve - det ene fra den florentin
ske Adelsmand og religiöse Forfat
ter Feo Belcari til hans Datter, som
var klostergiven i Paradiso, det an
det fra mostrets Abedisse til Bel
cati, om hans Datters Död.
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FEO BELCARI.
Feo (Alfeo eller Maffeo) Belcari
er ikke en af de store Skikkelser
i hint Quattl'ocento, hvis Kunst end
nu lyser ud over Menneskeheden.
Han var födt i Firenze d. 4.Februar
1410 og var Sön af veihavende For
reldre; en gammel Skribent siger
om ham, at han beslueftigede sig
med Literatur, »ikke drevet dertil
af Nödvendighed, idet han var til
strrekkelig forsynet med denne Ver
dens Goder, men for at indgyde
sine Sönner, Venner og Medborgere
en heldbringende Skrrek for Ledig
gang og dens sörgelige Fölge».1 )
Det var - som sagt - is:.:er religiös
Literatur, Belcari gav sig af med.
Han oversatte bl. a. det kendte
V rerk om de gamle 0rkeneneboere,
so111 hele Middelalderen igennem
spillede saa stor en Rolle, dog ikke
direkte fra Gr::csk, men efter en la
tiJllsk Overs:.:ettelse, företaget af
Kamaldulensergeneralen Ambrosio,
Munk i Klostret Santa Maria degli
Angeli i Firenze. Men det Arbeide,
som vil bevare hans Navn for alle ti
der er hans Biografi af Sieneserhel
genen Gi.ovanni Colombini, dediceret
Giovamli di Cosimo de Medici. I en
'I1id, hvor det italienske Sprog alle
rede begyndte at lide under R1,mres
sancens Fork:.:erlighed for latinsk
Syntax, er denne lille Bog - 'med
dens Fortsrettelse, en Rrekke Lev
nedstegninget af Colombinis förste
Disciple- slu-evet i saa purt og rent
et volgare som selve Fioretti og
naaer i Formens Klarhed, Stilens
Södme og Fortrellingens Enfold
1 )Lettåe di Feo Belcari, ed. Domenico
Moreni, I (Firenze 1825) p. 4.. r,iteret 1
Prose di Feo Belcari, ed. Gig li, Vol. I (Fi
renze 1843), p . L XXIX.

fuldstandig op paa Höjde med hint
Mestervrerk fra det fjortende Aar
hundrede.

Om Feo Belcaris Privatliv er det
kun lidt, vi, ved.· Han giftede sig
omkring 1435 med Angiolella di
Tommaso di Gherardo af den ade
Iige Familie Piaciti og havde med
hende ffere Börn, derilblandt en Sön
.Jacopo, opkaldt efter Bedstefade
ren, og en Datter Orsola, der ca.
1453 blev Nonne i Paradiso. Om
Feo's Fromhed vidner bl. a., at han
i Kiirken ·Santa Croce 1453 lod rejse
et Alter til JEre for den florentinske
Helgeninde Umiliana de'Cerchi; Bel
cariernes Familiegrav findes ogsaa
i denne Kirke. Th'1eget intim v�'r
Feo's Forbindelse med Colombinis
Orden, JesuatePne - visse Udtryk
hos haii1 kunde tyde paa, at han
stod dette religiöse Broderskab nrer,
masske som en Art Tertiar. I
hvert Fald er det til .Jesuatergene
ralen Egano fra Bologna at han de
dicerer' sin Oversrettelse af 0rken
fredrenes Levned ( il Prata Spil"itu
ale de' Santi Padl'i). Efter at Dat
teren Orsola val· indtraadt hos Bir
gittirrerinderne, lrnyttedes Forbindel
sen ogsaa med denne Orden og blev
efterhaanden meget inderlig. Man
vil se det af nedenstaaende Brev fra
' Abbedissen i Paradiso til Belcari,
og efter Belcaris Död opbevaredes
hans Breve derude i et Haandskrift,
som paa sidste Side bre,rer fölgende
Paategning : »Denne Bog tilhörer
Sister CeciLia da Diacoeto, uvrerdig
Abbedisse i (Klostret) Paradiso,
hvo, som laaner den, bringe den til
bage ! »1 ) Ogsaa andre af Belcari s
Skrifter opbevaredes der. 2 )
Ved Siden af denne literare ·v,i,rk
somhed passede Balcari sine Bor
gerpligter, var Medlem af Regerin
gen i Maanederne .Juli-August
1455 og var i 1468 en af Byens sex
ten Gonfalonierer. Han umgikkes
0

1 ) Questo Tibro , di Suora Crci/ia da
JJiacccto, i11dey11a badessa del Pa,·adiso;
clii '/'accatta lo rrnda. (P,rose di B elcari,
i

..
I, p. XVVI).
2 ) · Moren ( citeret· Prose, I , p . LVI.

1 50
sin Samtids store Mrend - Luca
della Robbia, Michelozzo, Filippo
Brunelleschi - og stod i Forbindel
se med Huset Medici, fra Cosimo,
»Fredrelandets Fader » , til Lorenzo
il Magruifico. Det .er ti1 Cosimo's Sön
Giovanni, at han dedicerer sin Bog
om Colombini. Flere Laudi Spil'i
tuali tillregges ham med mer eller
mindre Sikkerhed - det vides og
saa, at han; i Tidens Stil,har skrevet
Sonetter. Han döde d. 1 6de August
1484 og ligger begravet i Santa
Croce, i Belcari'ernes Familiegrav
sted. Det nedenstaaende Brev til
hans Datter giver en Forestilling
om Arten af hans Skrtbentvirksom
hed, men viser kun paa et ganske
enkelt Sted, hvad Feo Belcari var
som Stilist. Men begge Skrivelser
er vrerdifulde som Vidnesbyrd om
den katholske Kirkes Magt til at
udslette nationale Grrenser, at op
hreve Raceforskel og samle Nord
boer og V relske i en Tro og en Aand.
Siden Middelalderen tog Slut, har
noget lignende ikke vreret set i
Europa.
Johannes Jörgensen.
I.
FEO BELCARI TIL SIN KJERE DAT
TER S0STER URSULA I SANTA
BRIGIDAS KLOSTER.
Min e/skede Datter, Jesu Kristi Brud !
. Idet j eg önskede at skrive noget til dig,
der kunde v.:ere din Sj.:el til Gavn, kom j eg
forskellige bem.:erkelsesv.:e,rdige Udtalelser i
Hu, som Kirkens L.:erere har f r emsat paa
forskellig Maade om Ydmyghedens frelse
bringende Dyd. Den hellige Johannes Kli
makus siger at nogen siger, at Y dmyghecl
bestaar cl eri, at man aldrig t.:enk er paa det
Gode, man har gj ort. En anden (L.:erer)
har sagt, at Y clmyghecl, det er at holcle sig
selv for det usleste M enneske og el en stör
ste Synder, d e,r er til. En anden, at Yd
myghed det er, naar Ens N .:este har hic\set
sig op til Vrede, da at bede barn om Forla
cl else og ikke s elv give Ophidselsen og Ra
seriet Rum. En anden, at Yclmyghecl, det
er at erkende Guds K.:erlighed og hans
Sandhed og hans N aade og hans M edli-

denhed nied os. En anden, at Yclmyghed,
det er en Fölelse af Anger i Sj.:elen, og at
man forn.:egter sin egen Vilj e. M en j eg,
siger Sanct Johannes Klimakus, j eg siger,
at Y dmygheclen er en N aade, som ikke kan
n.:evnes ved N avn uden af dem, som har
e-r faret den. Hermed vil han ingenluncle
sige, at Yclmygheclen ikke har et N avn,
men han vil sige, at de Naadegaver, som
ved Y dmygheden sk.:enkes Sj.:elen, ikke er
til at n.:evne. Y c\myghec\en er en uuclsige
lig Rigdom og en Gave fra Gud. Ydmyg
heclen er en Sclvforrn:egtelsens Afgrund
og et Taarn saa st.:erkt, at alle Dj.:e velens
Stonnlöb mod elen er forg.:eves. Y clmyg
heden e r en gnddommelig Sk.:erm og Skyg
ge, der d.:ekker vor Sj.:els 0i e, saa at vi
ikke se vore egne Fuldkommenh eder og
Dyder. Ydmyghe cl en er en aandelig For
staaelse af Kristus og bereder barn et lön
l igt Lej e i Sj.:elens inclerste Lönclom, men
intet menneskeligt Ord kan udsige denne
H emmelighecl. D et er elen sande Y dmyg
heds Lys, og foran dette Lys gaar Hadet
til al forg.:engelig JEre. D en, cler er kom
men til fuld Erkenclelse af sig s elv, har
naaet den S.:ed, hvoraf Ydmygheden spirer
frem. D en, hvis Sja:1 helt er fyldt af den
ne Ydmyghedens Vellugt, )<an uok föle
Hja:rtet göre en lille B eva:gelse af Gla:de,
naar han bliver rost, men han ved, hvor
meget en slig Ros er va:rd, og lader sig
ikke narre. D en, som har Hja:rtet fuldt af
Ydmyghed, siger aldrig noget, <ler kan tj e
ne til JEre for ham s elv. En ydmyg Mand»
(Texten har ·m o11aco, Munk, n1en det kan ve!
ga:lde all e !) »tragter ikke nysg.:errigt efter
at kencle Guds lönlige Raad. D en hellige
Ydmyghed siger saaledes : den, som mig
ej er, vredes ikke, irettesa:tter ikke, strider
ikke, gör ikke noget med Falskhed eller
med dobbelt S ind. Y dmygh ed styrker os
i at handle rettelig, og hvis Ydmyghed ikke
er i Sja:len, er al vor Ga:rning forfa:n5 elig
og unyttig. Mange er blevne frelst e uclen
at v.:ere fulclkomne og uden at göre Tegn
og Undergerninger,. men uclen Ydmyghed
kommer ingen tji den himmelske Brudgom.
Y dmygh eden er altid en Fj end e af Egen
vilj en, thi elen ved, at Egenvilj en farer vild.
og förer vild. N aar du hörer om nogen
eller ser nogen, der er naaet til kristelig
Fuldkommenh ed, da v.er overbevist om, at
vedkommende ikke har vanclret nogen an-
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den Vej end Y dmyghedens velsignede Gen
vej. Ydmyghed er alle Frommes Fuldkom
menhed og deres Fuldendelse, som har
renset sig for, Laster. Omvendelsen. l öfter
Sj;elen op fra Stövet, Angerens Taarer b.:e
rer den til Himlen, Y drnygheden aal: nar
H imlens Forte for den. K.:erlighed og Yd
myghed er gode Venner, thi Ydmyghed
oplöfter Sjrelen, Krerlighed holder cien
oppe, saa at den ikke atter falder. De
gamle Eneboere sagde, at det var ved le
gemligt Slid, at man naaede til Y dmyghed,
og Sanct Johannes Klimakus siger, at Vej
en til Pdmyghed e r Lydighed og Hjrer
tets Redebonhed til at göre alt, cler er
Hovmodet imod, og som nedsretter En i
:Menneskers 0jne: Yclmyghedens Vej e er
disse : at vrere fattig, at gaa gennem Ver
dcn som Pilgrim, at skj ule sin Viden, at
tale hövisk, at becle 0111 Almisse, at for
rettc ringe Ting, at vandre i Tavshed, at
skj ule sin aclelige Byrcl, ikke at sto le paa
Sl.egt eller Ven ner eller noget J orclis,k,
men paa Jesum Christum alene. At trenke
stadig paa Döden og Dommm eller paa
Christi Lidelse föder l igeledes ofte Y d
myghecl. Yclmyghecl virker, at Mennesket
bliver elskvrerclig, mild, from, rolig, an
strenclig, munter, lydig, medlidencle og,
fremfor alt, brrendende i Aanden og uden
Sörgmodighed, aarvaagen og u clen Efter
ladenhed. Et af Kendetegnene paa sand
Y clmyghed er, at vi g.:erne paatager os et
Skin, der ikke tj ener os til JEre, og saa
ledes bliver holdt i liden Agtelse. Dette
gj orde hin Eneboer, der ventede Besög af
Landets Hersker og tog imod ham med
Ostebröd i Haanclen. Dette gjorde hin an
den, som hörte, at mange l'vi ennesker var
undervej s for at se ham og hredre ham, og
tog sin Klreclning af og stod splitternögen
og vaskede den, cla Folk kom. Efter de
Helliges Lrere er der ti Tegn paa sand Yd
myghed. For det förste, hvis du holder
din Egenvilj e fuldstrenclig i Ave. For det
Andet, hvis du aabenbarer ikke blot dine
Grerninger og Handlinger, men ogsaa dine
lönligste Tanker for din aandelige Fader.
For det Tredj e, hvis du intet paatager dig
efter eget Skön, men i alle Ting retter dig
efter din aandelige Faders Bestemmelse og
med stort Begrer !ytter til hans Paamin
. delser. For det Fjerde, hvis du stadig be
varer en villig Lydighed og en standhaftig

Taalmoclighed. For det Femte, hvis du
ikke blot ingen fornrermer, men heller :kke
föler dig saaret eller bedrövet, naar andre
fornrermer dig. For det Sjette, hvis du
intet clrister dig til at göre, som ikke er
efter almindelig Srecl og Skik og har dine
Foresattes Billigelse. For det Syvende , hvis
du er tilfreds med alt, eter tilfalder dig,
selv 0111 det kun er tarveligt, og 111ener, at
du er en unyttig Arbejderske og ene! ikke
v.crdig til saa 111eget.° For det Ottende, hvis
du anser dig selv for ringere og uslere ene!
alle de andre og ikke siger dctte med Lre
berne, men er fast forvisset derom i dit
Hj rerte. For det Niende, hvis du töj ler din
Tunge og overholder K 1 ostc rt:tvsheden, og
hvis du siger noget, da med drempet Röst.
For det Tiende og Sidste, hvis du ikke er
Jet til at le, thi Angerens Taarer sömmer
sig bedre for den Y d111yge. Af slige og
lignende Tegn kendes den sande Y dmyg
hecl, og naar du i Sandhed bes·idder Yd
myghed, saa förer den dig til Krerligheden,
der driver Frygten ud, saa at alt, du för
kun betragtede med frygtsom Aand, nu
synes dig naturligt og Jet at overholde og
udföre - og ikke lrenger af Trreldomsfrygt,
men af Krerlighed til Gud og Elskov til
Dyden. 1vien i fölge den hellige Bernardus
er den Y dmyges Kendetegn disse : den Y d
myge agter sig selv ringe ; den Ydmyge
strreber ikke efter at vrere fri ; den · Y d
myge er ikke pastaaelig, men viger grerne
fra sin egen Op fattelse ; den Y dmyge
skjuler den Lrerdom, han har, ag de N aa
degaver, som er bleven ham til Del ; den
Y dmyge ser ikke paa s·ine egne JEvner,
men ,raser og priser andres Talent ; den
Y dmyge flyer fra elen, som siger ham Be
hageligheder ; den Y dmyge elsker at blive
irettesat ; den Ydmyge er tj enstvillig overc
for dem, som forfölge ham ; den Ydmyge .er
beskeden baade i D ragt og i Levevis, og
alt dette, fordi han önsker at besidde det
Höjeste Gode, som er Gud. For altsaa at
slutte og for at sige dig den sande Y d
mygheds Frugter, vi! j eg sige med Sanct
Bernardus : hvis du vi! rere Gud, da v,er
ydmyg ; hvis du vi! opnaa dine Synders
Forladelse, vrer ydmyg ; hvis du vi! fo1dc
N aade hos Gud, vrer ydmyg ; hvis du vi!
overvinde Fristelserne, vrer ydmyg ; hvis du
vi! sej re over dine Fiender, vrer ydmyg ;_
hvis du vi! bevare og beljolde Dyderne,
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vrer ydmyg ; hvis du attraar, at Troens
Hemmeligheder skal aabenbares dig, vrer
ydmyg ; hvis du vil forstaa Skriftens Dyb
heder, vrer ydmyg ; hvis du vi! opnaa Her
lighedens Krone, vrer ydmyg ; hvis du vi!
vrere elsket af alle, vrer ydmyg ; hvis du
vi! bevare din Sirel i Fred, vrer ydmyg. Vor
södeste Jesus Christus unde os og alle, som
trrenger dertil, denne Dyd. Bed for mig,
som er saa fuld af Hovmod.
Skrevet i Firenze den 19de Dag i Okto
ber 1454.
S(Z)STER CONSTA N ZIA DI STEF.Ä.NO
CIAPERELLI FRA PRATO, NONNE
I SANTA BIRGIDAS KLOSTER.
'l'IL FEO BELCARI OM S0STER
URSULAS D0D.
JErva?rdige og os ·m eget ka!re Fader!
Vi ved at I har, hört om Eders gode
Datt er, os saa krere Söster, Söster U rsulas
skönne Hedengang. Vi beder Eder nu om,
at I som en god og krerlig Fader, der först
og fremmest önsker sit Barns evige Frelse,
maa finde Tröst och Styrke i det sikre
Haab om at hun er frelst. Thi i Mands
Mtinde, i hvert Fald saa langt j eg kan hus
ke tilbage, er ingen Söster död her i Klost
ret, <ler har e fterlaclt os saa megen Tröst
og saa megen aandelig Vederkvregelse som
hun, og det endskönt mange gode og from
me Söstre ber er gaaet over f.ra Döden til
Livet. Og ingen undre sig over, at hun
fik saa god en Hedengang, thi cle r staar
skrevet, at den, som lever ve!. döer v�I.
Denne signede : Mö traaclte· fra förste Frerd
ind i vor hellige Ordensstand med god Vilje,
alen e for at tj ene Gud og ikke for at und
fly Verdens B esvrerlighecl. D erfor har
Herren ogsaa hj ulpet hende og ladet ben
de trives i elen hellige Stand og givet hend�
Naade til at holcle ucl til Enden. Og hnn
frerdedes iblandt os ikke söm et Barn, men
som en moden Kvinde, med sund D'ö mme
kraft og god Forstand. · Da hun falclt i
denne Sygdom, forlangte huh med megen
Andagt Sakramenterne, skriftede og mod
tog den hellige Kommunion, som I, ,erede
Herre, fik det at vide ved Eders Besög her.
N ogle Dage efter bad hm) om at faa elen
siclste Olie, skönt det ench�u ikke var paa
Slutningen med hende, mea hun sagde, at
hun vilde modtage disse hellige Gaver,
mens hun var ved fulcl Beviclsthed,' for 11.t
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kunne glrede sig ved hine skönne og hellige
Ord. Og ikke maa det synes Eder en liden
Gave, som hendes himmelske Brudgom
saaledes vrerdigedes at hetrenke hende med.
Og ved den anden Time (efter Ave Maria
Ringningen om Aftenen) lod hun vor Mo
der Abbedisse kalde og bad hende om For
ladelse og kyssede hende med stor Krerlig
hed og 0mhed ; ligesaa , lod hun alle os
Söstre komme og bad os alle om Forla
clelse og gjorde det med megen Modenhed
og fuldt Omdömme. Nreste Dag lod hun
atter Skriftefaderen komme, thi Tegnene
paa Dödens N rerbecl bcgyndte at vise ,sig,
og skriftede paany. saa godt og saa fnld
strencligt, at Skriftefaderen sagde, at det
tyktes ham at hun var lysende som en
Stjrerne. Og föj e Tid efter at Skriftefade
ren var gaaet, korn hun i Dödskamp og
begyndte andregtigt al synge elen L1N1dr,
hvor det hedde.r :
1-' artiti core e va1111c all'Amore,
Va1111e a Jesu, che ,i,, Croce si ui ore.1 )
Hun kyssede Krucifixet og sagde Jesu
111io med en · saadan Inderlighed og Krer
lighed, at alle ·vi, som var til Stede, blev
som ude af os selv. Henad N on-Tid var
hun meget langt nede. To Söstre sang sag
te : In ma11us tuas, Do111 i11e, commendo spi
rit·ufll menm, og hun sang Responsoriet
sammen med dem. F©rbavsende var det
at se saa stör en legemlig Svaghed og saa
leven de en Aand, thi fromt og frydeligt sang
hun saa godt hun mregtede. I sin Heden
gang var hun stadig munter . og taalmodig
og bar blideligt alle sine Lidelser og havde
ufravendt 0i nene paa den Körsfrestecle.
Da det blev paa det Sidste, kaldte hun
mig til sig og sagde : >>Söster Constanzia,
Djrevelen siger til mig, at j eg i!d?e troer
paa Gud, og jeg har svaret harn, at jey
troer paa Gud o.<7 jeg trocr alt, /,vad voi·
h�liige M odqr l(irken h older for sa11dt,>.
Men j eg, der er saa langt under hende i
Fortj enes ter, svarede för at tröste hende :
>>Det er ret, min lille Pige ! Spyt ham i
Ansigtet og brycl dig fej l om hvad han si
ger !» Og paa disse og andre tröstende Ord
blev hun atter rolig. Men hvis det ikke gör
-Eder ahfor ondt, rervrerdige Fader, vi! j eg
fortrelle Eder en underbar Ting. Da det
1 ) ' Drag heden, o Hj rerte, i Krerligheds
Favn - i din korsfrestede· Frelsers Navn !
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blev T i d til Komplet kaldte hun sine kre,e
Medsöstre til sig og bad dem synge hende
en Laude, hvilket de ogsaa gj orde. Men
saasom hun allerede var meget langt nede;
vilde de pröve, om hun endnu hörte alt, og
sprang med Vilje et Vers over. Men hun
rettede dem og mindede dem om det Vers ,,,
de havde sprunget over. Og saaledes laa
hun og lyttede til disse fromme Sange, og
en halv Time efter den anden Time overgav
hun sin Sjrel i sin himmelske Brudgoms
Hrender, og vi blev tilbage i stor Aandens
Söclme og Tröst. Sit Legem har hun lev
net til Jorden, og Sj;:elen er gaaet ind til
den Glrede, som aldrig skal tages fra hen
de. Lad os bede Gud skrenke ogsaa os
Naade til at indgaa i hin evige Hvile, hvor
vi troer, at hun nu er. De Ord, som I
sagde til mig, at j eg skulde sige til hende,
har j eg sagt hende allesammen, og hun op
tog Eders Budskab i en god Mening og
med Ydmyghed. $aare meget bör I gl rede
Eder over at have haft en slig Datter og .
takke Gu:d, at han har vrerdigedes saa hur
tigt at hente Eders Barn hj em. I Moder
Abbedisses og hele Klostrets Navn beder
j eg Eder fatte Mod, saaledes som det blev
sagt Eder i Talevrerelset, og glem ikke
dette Hus, men ligesom I hidtil har vreret
os en Fader og Velgörer, naar vi frrengte
dertil, saaledes vedblive i velvilligst dermed
indtil Enden. Og tre1{k ikke, at nu er Eders
Dai:ter jo ikke mere blandt de Levende, thi
hun er mere levende end nogensinde og
virker til F· relse for vore Sjrele. Thi· til
evig Tid holdes der her i vort Kloster fire
Gange om Aaret höj tidelig Ihukommelse af
de Hensovede og alle Messerne !reses for

Söstrenes afdöde Slregtinge. Saa at selv
om Eders Datter· legemligt er död er det
dog ikke forbi mellem J er og deu e Kloster.
Yderligere beder vi Eder hilse Monna An
giolella1 ) og hele E der Familie hjrerteligt
fra os; og sig til Manna Ang,i olella, at det
ikke maa fortryde hende, at hun ikke, som
hun grerne vilde, kunde komme ind og
v;:ere hos sin Datter, da hun döde, thi heraf
er kommet forskellige Goder, og et af
disse Goder er den Sorg. I föler, som er
saare fortj enstlig for Gud, og et andet
Gode er, at vi her i Klostret befinder o.;
bedre derved, thi vi har en Gang for alle
forladt Verden og alt Ködeligt for ikke
mere at trenke derpaa, men i alle Ting tjene
Gud som vor Regel byder os, og derover
bör- I, Fredre og .Mödre, vrere glade og til
fredse, fordi Eders Dötre er helt ud N on
ner og ikke halvt verdslige Personer. G!re
der Eder derfor,, at I har sendt en Datter
til Himlen, �om helt · var himmelsindet, og
takker Gud. Og ikke for at sige det, men
Eders Datter er (under sin Sygdom) ble
ven passet og plejet i alle Ting af Kristi
Tj enerindet\ saa at I selv med egen Haand
ikke kunde have passet hende bedre ; Dag
og Nat er hun 'bleven tilset og hjulpet og
plejet som om hun var vort eget Barn, og
Gud ved, at det er sandt, hvad i eg siger.
Lad Eder altsaa. tröste og tak Gud og hed
for os.
Efter Prosa di Feo Belcari, ed.
Gigli, Tomo III (Roma 1843) pp.
8-23, oversat iaf Johannes Jör
gensen.
1 ) Belrnris Hustru.
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1 . MUSULMANEN.
Stor sorg och bestörtning rådde i
Abd er-Rahman el Alamys hus i Je
rusalem. Den unge sonen Issa
,vafa el- Alamy låg för döden och
.T erusalems skickligaste läkare sto
do hjälplösa vid hans . bädd.
Islam mäktade intet för -att rädda
barnet och moderns sorg var hej d�
lös. I sin förtvivlan påminde hon
sig allt underbart hon hört berät
tas om de kristnas Heliga .Jungfru
och hon avgav _ett löfte att varj e år
till hennes ära fasta fjorton dagar
före .Jungfru Maria Himmelsfärd.
Barnet räddades .p å ett underbart
sätt och modern höll troget sitt löfte
under 22 år, eller intill sin död,
och detta gj orde _ett outplånligt in
tryck på den unge Issa.
Abel er-Rahman el Alamy inne
hade ett högt ämbete inom sin
s tam; han förvaltade allt jorda
gods, som sorterade under helge
domen l(hanqua as-Salihyga, och
som musulrn.ännens frikostighet är
stor, när det gäller deras religion
var mosquee-ns besittningar, den
s. k. Wapf, av stor utsträckning. I
sin egenskap av förvaltare; ett ärft
ligt ämbete, fick Abel; er-Rahman
uppbära en mycket stor del av dess
inkomster, en annan del . var ··ansla
gen till underhåll av pilgrimei· och
fattiga inom distriktet, varefter
överskottet sändes . till Mekka och
andra stora helgedomar inom Islam.
Abd er-Rahmans omgivning voro
fanatiskt tillgivna Islam, men att
han själv kommit i närmare berö
ring med de kristna, därpå tyder
att han givit. sina söner kristna
namn: den år . 1878 födde sonen
kallades Issa, vilket betyder Jesus,
den andre sonens nan1n var Eiias
och den tredje uppkallades Kidr,
efter Sankt Georg. När Abd · et
Rahman 188 1 avled, övergick hans
befattning till en ·yngre broder.

lssa genomgick först småskolan
och _ inträdde därefter i den I'nusul
nia1islu1 ' högskolan . vid Omars
mosque i .Jerusalem, vilken är en
av världens tre förnämsta skolor för
den Islamska religionen. Han ut
bildades därstädes i avsikt att vid
farbroderns frånfälle efterträda
i_l.�:nrte som förvaltare vid l{hanqzw
t1s-Salihyya.

(Undervisningen vid Omars: Mos
que i Jerusalem bestreds av 28 lä
rare, vilka hade var och en omkring
ett trettiotal elever, alltså voro cirka
ett tusental lärjungar där matriku
lerade. Elevernas åldei" . växlade
från 1 5 till 40 år, och i allmänhet
räknades med en studietid av 30
år. De förnämsta läroämnena om
fatta den arabiska syntaxen, j uri
dik, läran om människans samvete,
Khoranen och profeternas- tradi�
lionslära. Den som genomgått alla
dessa ämnen erhåller värdighet av
Ulema med ett intyg elle).". ett diplom
på . sin kompetens att undervisa i
religionen och som berättigar ho
nom at t predika i de större. moske
crna. ) .

Issa tillbringade 1 3 å1· vid univer
sitetet (i allmänhet omfatta de rirn
suhnanska studierna en tidrymd" av
:30 år, innan de äro fullständiga),
innan han p å grund av farbroderns
frånfälle nödgades avbryta sina stu
dier för att upptaga ämbetet som
han innehade under Ho år.

Vid aderton års ålder ingick han
äktenskap med Dfbeh, dotter till
musulmannen lbrahim al Manawy
från Jaffa; ett äktenskap som snart
nog upplöstes genom döden. Dfbeh
efterlämnade endast en dotter,
Yousm. Det dröjde inte länge in
nan Issa gifte om sig med sin far
bror Ali el Almnys dotter Fatima.
Inom ·äktenskap föddes sonen Ta
laat och dottern Rafqaa.
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2. OMVÄNDELSE TILL KRISTEN
DOMEN.

des inför en helt ny filösofi; · han
fick förklai;ing på många frågor,
människans yttersta mål uppenba
rades för honom.
Följ ande verser gj orde ett out
plånligt intryck på hans sinne och
han fann i dem sj älva innehållet,
sj älva kärnan i vår kristna religion :

Den amerikanska missionären
Miss Brown hyrde ett hus, som till
hö1;de den av Issa förvaltade 1Vafq
och i sin egenskap av förvaltare
fick Issa årligen i månaden Mohar
mn uppbära hyran, och kom sålun
Den som vill komma till mig, han för
da i närmare förbindelse med de
neke sig själv och tage sitt kors uppå
kristna, men det drog år om, innan
sig dagligen och följ e
den kvinnliga mis
mig. Luk . . IX, 23.
sionären · börj ade
Den som älskar s itt
tala · religion med
l iv, skall förlora det
sin hyresvärd. Änt
och den som hatar
ligen dristade hon
sitt liv i världen. skall
sig en dag att
bevara sitt liv' evin
skänka honom ett
exemplar av de
nerligen. Joh. XII, 25.
Fym Evangelier- .
Den som älskar , sin
na.
Den artige
fader och s in moder
museimannen vil
mer än mig- är mig
le inte stöta sig
icke värdig, och den
med den främ�
som älskar sin ·son
mande damen ge
eller siir dotter mer
non1 att avvisa
än m ig är mig icke
h ennes gåva, trots
värdig. Mat. X, 37.
den motvilj a han
Och den om lämnar
smn bekännare av·
s ina bröder eller s ina
Islam erfor inför
syskon eller en far
den ovälkomna gå
eller en inor, eHer sin
van. Inon1 kort
hustru eller sina bar11
segrade hans vet
eller sitt j ordagod�
girighet att lära
för min skuld skall
känna den reli
återfå hund,rafalt och
Issa Wafa al- A lamy.
gion, som 01nfat
skall äga evinnerligt
tas av millioner
,.(I liv. Mat. X IX, 29.
J ag är vägen, sanningen och livet ; ingen
högt civiliserade människor. Evan
kommer till Fadern utan ge11om mig. J oh.
gelierna voro i litet format, som
XIV, 6.
väl lämpade sig att stoppa i fic
kan och för att inte tilldra sig
Jag är världens lj us. Den . som f ölj er
närgångna blickar och frågor bru
mig skall sannerligen inte vandra i mörk
kade han medföra dem på sina dag
ret, men han . skall hava livets lj us, J oh.
liga promenader i stadens omgiv
VIII, 12.
ningar, samt tog det till vana att
Den som .tror på Honoin ( d v. s. på Guds
dagligen tillbringa en timme i dess
Son) är icke fördömd, me1\ den som icke
studium.
tror är redan dömd, ty han har icke trott
Detta fortsatte under åtta måna
ders tid. Han läste långsamt för att
lninha fatta innebörden i varj e vets
och fifrdj upade sig i betraktelse
över de av Frälsar�ns ord, vars
sublima skönhet och djup särskilt
slagit honom. Hans ögon öppna-

på Guds ende son.

Joh. III, 17,

Under åtta månader begrundade
Issa Skriftens ord, och alltmera
tillväxte hans övertygelse, att den
enda sanningen fanns inom den
kristna läran och att envar soni vill
frälsa sin sj äl bör omfatta deri . L'.
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· Han älskade sin .hustru Fatima
m�d . en innerlig kärlek, och : han
önskade intet högre än att göra hen
ne delaktig av allt det nya han in
hämtat.

Issa passade på tillfället en dag,
när de samtalade med varandra, att
föra kristendomen på tal. Han ta
lade om Jesus med den innerligaste
kärlek, den djupaste förtröstan.

Sällan finner väl människan för
ståelse hos sina närmaste, och detta
är väl oftast fallet, när det .gäller
religiösa spörsmål.

Fatima var en fanatisk anhänga
re av sina fäders religion, kanske
var hon även bländad av makens
ställning inom Islam och. de stora
inlcomster, som åtföljde densamma;
alltnog, hon förfasades av Issas tal
och hon nöjde sig inte med att hålla
händerna för öronen för att slippa
höra de förskräckliga orden; hon
upphävde gälla jämmerrop, men
inte heller detta var henne nog.Hon
hotade även att angiva sin egen
man, om denne hade för avsikt att
övergå tHl kristendomen.Detta var
en förbrytelse, som den islamska la
gen bestraffade med döden.

Issa såg att faran var överhäng
ande och försiktighet bjöd honom
att iakttaga tystnad, men denna
tystnad var icke liktydig med un
derkastelse. Jesus sade : »Den som
lämnar sitt hus, sina bröder, sina
systrar, sin far, sin mor, sin hustru
han skall få evigt liv.» Issa var
beredd att offra allt för Jesus, och
en månad senare uttalade han i två
vittnes närvaro de ord, enligt vilka
den Islamska lagen tillåter en man
ah skilja sig från sin hustru.
Han var fr.i att följa sin överty
gelse.
3.

DOPET OCH FLYK/fEN FRÅN
JERUSALEM.
Ur den protestantiska missionä
rens händer hade Issa mottagit
Skriften, som fört honom till tron
på . EvangeHets sanning ; han kände

inte den enda av Kristus instiftade
Kyrlcan. Vad var naturligare än att
han återvände till den protestan
tiska missionen och att han av Bap
tistförsamlingens pastor Elias Sa
mu.el .j. mitten av år 1920 undfick
dopets nåd.
»Den som lämnar hus, bröder,
systrar, fader, moder, hustru o��
barn för min skuld, han skall beto
nas hundrafalt. och han skall hava
evigt liv», hade Issa läst. ·
Han hade redan skiljt sig . från
sin hustru, som han älskade, nu
skilde han sig från sina barn, sin
släkt, sina vänner ; han lämnade
sitt vackra hus, sin säkra, ansedda
ställning, sina goda inkomster, allt
offrade han för att följa Jesus, men
ännu tycktes inte offret vara till
räckligt.
Lagen var sträng. Antingen fick
Issa förneka sin tro eller också var
han hemfallen under dödsstraffet.
lssa ordnade sina affärer. Han
anförtrodde sin son Talaat och sin
dotter Rafqa i sin broders händer;
Yousra förde han till Miss Brown
i förhoppning att hon skulle vinnas
för kristendomen. Sitt hus och sina
mÖ'bler överlämnade han till sin
syster Mou'minat.
All sin egenom lämnade han till
sina barn, och med endast en kHid
nad och tre pund i fickan begav
han sig som flykting ut i vida värl
den. För att undvika att bl,i• sedd
och igenkänd av sina bröder och
fränder, vilka kunnat hindra flyk
ten, tog han sin tillflykt till det ju
diska kvarteret Taloul el Mac aben,
där han tillbringade eftermiddagen
,intill tågets avgång. För att för
villa sina förföljare reste han först
till Ra'mleh, varifrån han tog bil
jett till Caiffa och därifrån till
Beyrouth.
Han var enligt lagen en fågelfri
man och vilken muselman, som på
träffade honom, hade rättighet att
döda honom.
Issa hade även fått offra sitt
fosterland.
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4: · FRÅN PROTESTANTISM TILL
K'ATOLICISM.
Den protestantiska skolan i
Choueffa åtnjuter ett utomordent
ligt stort anseende och dess lär
jungar ,b li utan vidare examen in
matrikulerade . vid det .protestan
tiska universitet i Beyrouth. Issa
hade ju sina trettonåriga studiekurs
. vid Omars universitet i Jerusalem,
och när han nu skulle börja · arbeta
för sitt uppehälle, var det ju natur
ligt, att han anställdes vid denna
skola i egenskap av lärare, en be
fattning, som han skötte under
fyra år. Han följde noggrant alla
den protestantiska religionens före
skrifter; han bevistade alla refigi_ösa
ceremonier och åhörde alla predik
ningar; han studerade . sin Bibel så
väl, att det inte dröjde länge förr
än han kunde dagUgen ge två tim
mars undervisning i Den Heliga
Skrift.

Einellertid fann han -icke i den
protestantiska religionen själeµs
fullkomliga frid ej heller en hjär
tats oblandade fröjd. Han mötte
idel motsägelser, motsägelser mel
lan de olika sekterna, moffiägelser
mellan olika skriftens · tolkare även
inom samma sekt. H:;m · 1ed av
frånvaron av varje auktorit.et, som
kunde fastställa de olHrn dogmerna,
hans ännu unga tro behövde mera
stöd än vad den protestantiska fri
heten kunde skänka honom. Han
lärde känna ·sekter, som helighöllo
sabbaten i stället för söndagen ;
andra förklarade sig kunna bota
sjuka genom bönen ; åter andra
vilka påstodo att Gud givit dem gå
van att tala med tungor. Detta var
icke, enHgt Issas förstånd, religion,
det var anarki.
Den kalla gudstjänsten avskräck
te honom.
Han mindes, att han i Jerusalem
sett annan kristendom : han hade
bevistat gudstjänster, där man
gjorde korstecken, där man ärade
bilder av Jungfru Maria; han min
des, hur hans moder genom ettlöf-

te till henne återbördat. honom ttll
hälsan, när han var litet barn och
allt hopp om hans liv uppgivet.
Musulmännen själva hava 'vi•ssa
bruk för att uttrycka sin inre till
bedjan. Men här hos de kristna,
hos protestanterna fanns mycket
litet närande föda för hans hung�
rande själ. Ett gnagande tvivel
valmade i hans bröst. Han hade
farit vilse, när han övergav sina fä
ders tro? . Hade han offrat familj,
hem, ställning och förmögenhet föl'
en tom villfarelse, ett irrbloss?

I denna sinnesstämning befann
han sig, när han vid julhelgen be
gagnade sin semester för ett besöJ(
i Beyrouth. · Han blev genast på ga
tan igenkänd av en gammal vän
1l1Icmtoura Lcmzo. När den första
överraskningen vid det oförmodade
igenkännandet var överstånden,
kändes det skönt för Issa att få ut
gjuta sitt hjärta för en vän. Issa
berättade, hur han vistades hos pro
testanterna, men att deras reU·gion
med sin brist på logik och värme
icke på långt när skänkte honom
den frid och hjärtats ro som han
hoppats. Vännen framkastad� ett
förslag, att Issa skulle uppsöka ka
tolikerna, och följden var, att den
orolige konvertiten uppvaktade Mgr.
le Delegue, vilken hänvisade honwn
till Jesuiterna.
Issa besökte .den bredvid det ka
tolska universitetet belägna . kyr
kan; han såg många altaren, heliga
bilder, statyer, den eviga lampan
framför Tabernaklet; han såg mäs
sorna avlösa varandra, han såg de
troende förtröstansfullt gå fram till
den Heliga . · Kommunionen och
emottaga sin Frälsare under brö
dets gestalt ; han kände, hur han
befann sig ',i en atmosfär av inner
ligt trosliv, a,, intensiv bön och
enkel fromhet.
Issa kände, att nu hade han änt
ligen nått sitt rätta hem.
»Här finns inga tvivel», utbrast
han hänryckt; »jag har funnit san
ningen. Här och -ingen annanstä-
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barn under det att jag sade i mitt
des finns den enda, sanna religio
. hjärta: Giv, o Herre, att jag finge
nen. »
se de mina gå fram till Kommunion
Issa återvände till Choueffa för
att ötdna sina affärer därstädes och
bänken för att emottaga Vår Fräl
sare » .
lämna sin plats vid skolan, varefter
» Tvärtom » , svarade fadern lug
han än en gång tog tåget till Bey1'.outh. Den 9 februari erhöll han
nande, » dE\tta är en av de bästa bö
v.ill_korligt dop och den 14 undfick
nE\r en far som önskar att ge sina
han: bekräftelsens sakrament. I det
barn den förnämsta bland alla gå
katolska dopet emottog han namnet
vor kan be » .
Paulus av Jesus, han ville på en
Tcmails ganska stränga klimat ·
gång angiva sin egenskap av .Tesu
blev efter ett par års vistelse där
lärjunge och sin härstamning från
städes Issa övermäktigt. Han ådrog
den gudomlige Frälsaren.
s.j g en svårartad reumatisk åkom
ma, vilken tvingade honom att
Issa skänkte en dag bort sitt fo
lämna sin portvaktssyssla i det av
tografi och på baksidan hade han
honom älskade klostret. Han hade
skrivit följande rörande rader: Issa,
svårt att finna en annan sysselsätt
Ben . abd er-Rahman Wafa el A lamy
ning, intill dess att föreståndarin
el Hasany, numera Paulus av Jesus,
nan för den protestantiska skolan i
son av Jesus och Jungfru Maria.
Choueffa erfor hans besvärligheter.
· Hans högsta önskan var att få in
Hon erbjöd honom att·få återvända
träda i någon religiös orden för att
till sin gamla plats som lärare i sko
få helt ägna sig åt Herrens tjänst,
lan, vilket erbjudande han emottog,
nien denna hans önskan strandade
sedan några hans vilkor bifallits.
på hans nedbrutna hälsa. Bekym
Han förklarade att han som katolik
illfl'., · . sorg och . skilsmässan från
var ur stånd att undervisa i den
heihmet hade uttömt hans krafter. I
protestantiska katekesen och del
sin brinnande längtan att få leva ett
taga i de protestantiska guds
stilla liv långt fjärran från världens
tjänsterna.
id och kiv, bad han att få den allra
Issa befann sig sålunda åter i
enklaste befattning i något kloster.
H.ans önskan uppfylldes till slut.
ekonomiskt goda omständigheter;
han återvann sin hälsa, han hade
Den förre högt ställde förvaltaren
sitt trygga och ganska rikliga leve
för Wafq i .Terusalem anställdes
som portvakt hos ,Jesuiterna i
bröd, men ändå kände han sig
Tanail, utan annan lön än kläder
otillfredsställd. Han fick försaka
och föda.
sin dagliga kommunion, ty kyrkan
var avlägsen och vägarna dåliga,
Sannerligen uppfyllde han i sin
varför han endast kunde bevista
person de sköna orden som S.
mässan på söndagar o.ch större
Paulus, hans skyddspatron och
helgdagar.
exempel uttalat.
Och hans sorgmodighet blev allt
Issa har som katolik haft den in
större och större.
nerligaste andakt för Vår Frälsare
Den 22 mars 1927 skrev han föl
under brödets gestalt. Han bevista
jande ·brev till en munk, som han
de dagligen mässan och kömmuni�
lärt känna: » Jag tackar Gud över
cerade med en andakt, som, över
en återvunnen hälsa. Vad min själ
raskade alla dem, som sågo honom.
beträffar, så får jag säga, att den
>�Fader » , sade han en dag till en
svälter sedan den icke längre får fö
av fäderna, » jag vet inte, om jag
da - jag talar om den Heliga Kom
har begått en synd; i dag vid den
munionen - mer än en gång i vec
Heliga Kommunionen lät jag tan
kan, varför jag befinner mig i ett
karna vandra, när jag såg de unge
tillstånd av djupaste sorg och
männen och de små barnen gå
största ångest. Jag har beslutat
fram, och jag tänkte på mina egna
1
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mig att styrka min själ, som längtar ·
efter sin dagliga föda genom att
återvända till mina gamla vanor.
Vad betyder hälsan,. vad betyder det
väl, om jag förlorar min jordiska
kropp, om blott min själ återfinner
sin styrka och sitt liv? Mitt tåla
mod är slut. Hur ofta har jag inte
ångrat, att jag övetgav ert kloster !
Hur ofta har jag icke önskat, att
jag aldrig övergivit det ! Därför
kommer jag nu till er med en bön
att ni i Vår älskade Frälsares och
Hans Moders namn ville hjälpa.
Hed Superiören att han ger mig be-.
fallning återvända till min lilla
portvaktssyssla och Gud skall beiö
na er för denna välgä'niing.»
Allvarliga orsaker hindrade Supe
riören att bifalla denna bön om
hjälp som i sig själv var ett rörande
uttryck för den innerligaste kärlek
till Jesus i Hostian.
Paulus fick kvarstanna som en
främlin:g i protestanternas hus.
Gud fann i sin vishet för gott att
pröva sin tjänare genom · ett ännu
tyngre kors. Under loppet av 1927
erhöll skolan en ny föreståndare,
som fordrade Paulus' närvaro· vid
Paulus vägrade,
gudstjänsterna.
trots. han hotades att förlora sin
plats, att företaga något som stred
emot hans i'eligion, och hotelsen
trädde i kraft. Paulus fick avsked.

Han levde under fyra 1nånaders
tid i den yttersta nöd, intill dess' 'ittt
han åter vände sig till , samme
munk, som han tidigare tillskrivit.
Han peskrev, hur han nödgats läin�
na sin plats, · ·hur han dra:git sig
fram genom att sälja sina få ägu:·
delar, hur han nu kommit tilt slu:
tPt av krafter och tillgångar, hur
han anropade Gud om tålamod i
. sina prövningar.
Gud prövar ·ofta sina tjänare p'.i
ett underbart sätt, men han gei' deni
aldrig tyngre kors än vad de förmå
att bära. Han räddade sin trogne
tjänare genom samme · munk till
vilken han tagit sin tillflykt.
Nu är Paulus fr.i från alla bekym
mer om det dagliga brödet ; han har
inte , längre några sorger för · sin
framtid. Han har erhållit en fri
stad, där han bor med Jesus i
Hostian, som han mottar var dag i
ett hjärta, som brinner av kärlek
och han talar med Honom som en
vän med en vän. Han tackar för
omvändelsens nåd och han ber en
träget, att slöjan snart skall lyftas
och att han öga mot öga skall få
skåda Guds härlighe't .
D enna artikel är skriven .av
pater ! osef N aklila, en trogen
syrisk vän till Credo och det ka
tolska arbetet i Skandinavien.

1 60

.. I sin recension av Skovgaard� 1 lige Ignatius av Loyola, som i sina
andliga övningar uppställde Gud
Petersens också av Credo omnämn
som centrum för allt och tog till
da bok 8 ibeln gjennem tusind Aal'
,mlspråk: Allt till Guds ära? Vad
skriver professor Eidem i Lund:
.skall · man säga om den h. Theresa;
»A11betet inledes med. ett livfullt,
den h.Johannes av korset, som off
lrn,nske något väl lyriskt skrivet
rade allt skapat för att finna Ska:
kapitel om munl�arna som ibelav
paren, som levde och andades för
skrivare. J"ag har läst .denna utför
Gud med en värme och styrka, som
liga skildrtng med glädje. Ty det
icke har motstycken bland prote
hä.nder blott alltför ofta, att bibelns
stanterna. Samma brist på förstå
vänner tanklöst glömma ibort den
else visar L. gentemot den ritua
stora tacksamhetsskuld vari vi alla
listiska rörelsen i. hans egen kyrka,
faktiskt stå till klostren iför deras
avskrivareverksamhet och deras
· som han avfärdar som »magisk
sakramentalisin», »formalistisk ri
vårdnad om bibeln. När jag tän
t�ialism», »dosologi» etc. Tror då
ker på dessa gamla fäder och bröa
L. att dessa yttre manifestationer
der, följer jag gärna förf:s 1naning:
icke äro förbundna med andakt,
Vi takker. Gud for dem ( l{ristendo
religiositet, gudshängivenhet? I des
men och vår tid 1931 s. 1 69-170).
.frågor visar äi;kebiskop Söder
sa
Sista numret av tidskriften Re.
blom . en helt annan omdömesför
ligion och kultur innehåller en
måga, då han framhåller nat.tvarpolemikmot ärkebiskop Söderblom,
1ens »karaktär av mysterium och
skriven av den intressanta publika
tillbedjan» ( s. 77), som den ritua
tionens utgivare professor Em. Lin
l�stiska rörelsen vill understryka.
derholm. Vi underskriva varje ord
Man frågar sig, hur det är möj
av L :s kritik av ärkebiskop Söder
ligt, att en kyrkohistoriker av fac
bloms försök att revidera den inter
ket kan göra sig skyldig till så yt
konfessionella ordboken och att
ligt ,bedömande. Ty det kan icke
systematiskt begagna ordet katolik
vara minsta tvivel underkastat, att
i en ny mening. » Uttrycket katolsk
är kortord för det .fullständigare , den. genomhederlige L. själv tror
vad han skriver. Gåtans lösning
l'omersk-katolsk och hai; som så
dant länge burskap i internationellt
finna vi nog däri, att L. lärt känna
och vanligt svenskt språkbruk
fromhetslivet blott i pietistiska och
Alla människor hos oss mena med
mode.rnistiska kretsar. Detta kan
katolsk, katolicerande och katolik
komma honom att skriva, att han
en och samma sak.» ( Religion och · hellre skulle vllja bli pingstvän än
kultur 1931 s. 79).
ritualist, . ty den katolicerande rikt
Däremot kunna vi mindre följa . ningen i svenska statskyrkan före
L: s tankegång, då han vill göra · . faller J10nom ej som en väckelse till
troligt, att den tridentinska reforma
liv utan som »en sömn till döds och
tionen var av en:bart etisk natur Och
motsatsen till ett Andens verk»
icke heller i ringare grad religiös.
(s, .8.0 ) . Man får det intrycket, att
Vad skall man då säga om deri he"
L. icke personligen känner några
1b
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ritualister och att hans kunskaper
om deras verksamhet mest äro
uppibyggda på skvaller. Ett stän
digt bekymmer för honom utgör
domprost Brilioth i Lund. Han blir
i brev underrättad om Lundateolo
gernas besök »i S :t Petri kyrka hos
prosten Lysander i Malmö. Denne
visar då sina härligheter i skrud
väg och i fråga om altarkärl, bl. a.
olika dosor för consecranda-oblater
och consecrata-oblater, talar om,
hur detta inbäres och hanteras, om
den kyrkliga mässklädedräkten,
som alltid bör bäras inom helge
domen.» (s. 8 1 ) . I sanning hår
resande interiörer.
L. skriver om den nuvarande på
ven att han »är med rätta ansedd
såsom en högst förnämlig och fläck
fri personlighet» ( s. 83). Utgivaren
av Religion och kultur är säkert en
man av min<lre vanlig resning. Men
i katolska och ritualistiska världen
är han otillräckligt orienterad.

I samma nummer av iprofessor
Linderholms tidning skriver Dr.
Jon Alfred . Mjpen om sina ärftlig
hetsundersökninrgar. Han riktar sig
häri med skärpa mot den nu grase- .
rande nationella självmordsepide
m.ien av nymalthusiansk karaktär.
»D�t er av avgjprende betydning for
familien, slekten, racen, at ·de beste
menn og kvinner har et talrikt av
kcim. Norden gjorde sin innsats i
historien p å grunnlag av den store
barneflokk innen vikingeslektene.»
(Religion och kultur 193 1, s. 102 ) .
Och han fortsätter med följande
ord i kursiv : »Det_ tragiske er, at
disse byggende, •brerende, skapende
slekter her i Norden i de siste slekt
ledd, under inflytelse av frihets
trang, luksusbegaer og sterke indi
vidualistiske krav i fo1:1bindelse med
pket ansvarsfplelse ( för detta sista
ord sätta vi ett stort .frågetecken )
gjennemfprer den tomme vugges
politikk, hvis fplger i sin tid bragte
Hellas, Rom og andre kulturer till
fall.»

En amerikansk vän till. Credo,
jesu:l.tpatern La Farge, har haft
godheten att sända oss nyheter om
en man av den gamla nordmanna�
stammen, som i likhet med Lind
berg, Johan Eriksson m.fl. därute i
den nya världen gjort det nordiska
namnet heder. Hans namn var
Knute l{. Rockne och han var upp
buren över hela unionen som fot
·b ollsspelare och ungdomsledare.
Född i Voss i Norge kom han vid
fem års åldei' till Amerika. Efter
skolgång i Chicago kom han till det
bekanta Notre Dame University, där
han studerade och senare docerade
kemi. Men fotbollssporten lade mer
och mer beslag på hans intresse.
Han blev icke blott »ovedersägli
gen den störste tränaren i de.n ame
rikanska fotbollens historia». Han
höll också föreläsningar över sport,
talade därom i radio och skapade
ljudfilmer som visades i unionens
alla biografer. Hans ·lärjungar av�
gudade honom. Också som karak
tärsbyggare spelade han en stor i'oll.
Den 3 1 mars detta år omkom han
vid en flygolycka i Kansas. Vid sin
bortgång var han blott 43 år gam
mal. Hans änka fick mottaga kon
doleanstelegram från president Hoo
ver och konungen av Norge. över
hela unionen sörjde man hans ibort
gång.
Man kunde fråga, vact'ör .fader
La Farge och Credo kunna ha ett
sådant intresse för denne ma.ri. Vi
ha ännu, icke omtalat, att han år
1925 övergick till katolska kyrkan.
Också konversionshistorier bli lätt
stereotypa. I detta nummer kan
vår tidskrift teckna tvenne mindre
vanliga konvertitsgestalter - en
typisk son av östern, tecknad av
pater Nakha, och här en typ från
den modernaste västern. »Det
bästa jag någonsin lärt i mitt liv»,
sade Roclme, »är att man måste
arbeta för att nå ett mål. En mas
sa människor tyckas tro, att det är
någon slags hoileri i au skapa ett
framgångsrikt fotbollslag. Det ät

icke något sådant som e.rfordras
utan en hel del .arbete». Sin första
kqmmunion .. mottog .han tillsam
mans med sitt lag blott några tim
mar innan en större fotbpllsmatch
skulle gå av stapeln. Då en , vän
vid ett tillfälle frågade honom. var
för han blivit katolik, svarade han:
>> Ser du, all den brådska och strid
s,om vi. hålla på med är ett �1ttryck
för vårt innersta: jag som söker få
tag på något bättre. Jag ser saken
så, att vi alla äro här på jorden för
&tt finna, var och en på sitt sätt,
der). bästa vägen till vårt sista mål.
.Jag tror att jag har funnit min väg,
och jag skall också gå den till slut.»
Intressesmotsättning är kanske
den·bästa rubrik som man kan sätta
över den aldrig tystnande presspo
lemiken mot katolska kyrkan i
Sverige. Det är den svenska stats
kyrkan som ser sin högergräns
hotad. Hela senare hälften a,,
1800-talet . var en enda serie av för
lu1;i,ter .för denna kyrka. Dess vän
stergräns blev uppriven, tillbaka
flyttad.
Betydande befolknings
grupper fjärmades från statskyrk
likt inflytande. Nu fruktar man
tydligen liknande förluster i höger,
trakterna. Och därför måste kato
licismen utmålas i avskräckande
form.. . Därav den innerliga ömhe�
ten om .Jakobikyrkan i det avlägs
Riga, medlidandet med de förut
ganska obeaktade protestanterna i
Polen, glorifierandet av rent kri
minella handlingar, indignatioi1en
över · »samvetstvånget» i de blanda
de äkte11skapen. Man kai1 · åhöra
alla dessa utgjutelser med ett för
ståelsefullt småleende. Huvudsaken
är den att statskyrkan anser sina
intressen hotade.
Man måste betänka, att statskyr
ka11s prästerskap under århundra
den haft ensamrätt till hela befolk
ningens religiösa fostran. Det är
icke så lätt att sätta sig in i de
ändrade förhållanden som nu in
ttätt. för · någon tid sedan läste
man, i tidningarna, att en kyrkoher
de i S.måland privatim hållit jord-
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fästning över en död, som redan fått
frikyrklig begravning. Själv har
jag i regel angenäma . erfarenheter
av det statskyrkliga p·rästerskapet.
Men det har på min fö11samlings
område förekommit, . att den luther
ske kyrkoherden på platse:n visat
sig upprörd över att familjer där
bådii föräldrarna äro katoliker icke
velat »konfirmera» sina barn hos
honom. . Ävenledes har en stats
kyrklig .· präst nyligen nekat att
giva katolska barn i sin församHng
skollov en gång i månaden för att
kunna vara med om gudstjänsten
()ch religionsundervisningen i Än
gelholm. I min barndom fingo ju
diska skolgossar fritt från · stats
skolan varje lördag. Är icke det
ta ett märkligt steg tillbaka?
Man kunde förundra sig · över att
statskyrkan ·tycks vara mera rädd
för den katolska kyrkans fåta
liga· representanter än för de fri
kyrkliga sekternas många tales
män. Kanske kommer detta därav,
att dessa senare intellektuellt och
kultm;ellt stå på en lägre genom
snittsnivå. I varje fall är det tydligt
att den svenska statskyrkan ser sina
intressen hotade.

I denna belysning 'bör man se det
under vintern så mycket .diskutera
.
de fallet Mens i Malmö. Svensk
Ryrkotidning (1931, s. 82) fra:m
hållei· i en med erkännansvärd mo
deration skriven artikel mn denna
affär : »Evangeliska kristna miss
känna icke den kristliga fromhet
som blommar även på den katol
ska kyrkans mark. Något annat är
» d en 1·omerska kyrkopolitik», som
anses hota. Eller med andra ord:
»statskyrkans intressen äro hota
de»; Om icke så ansetts vara fallet
är hela denna tragikoniiska tid
ningspolemik obegriplig. Hur skul
le annars en familj kunna tillåta:, att
dess intimiteter framdragas i pres
sen för att •diskuteras av en sensa
tionslysten allmänhet? Hur skulle
annars ledande statsJc.yrkomän vilja
framträda och yttra sig . i en sak
som ännu icke var· utredd? Hµr

skulle annai·s förnäma och ansedda
tidningar p lötsligen vilja använda
sig av den amerikanska sensations
pressens metoder och utslunga
grovt · lögnaktiga påståenden, som
sedan icke tillbakatagas? Mycket
som synes dunkelt och obegrip
ligt förklaras av intresseskampen.
Statskyrkan ser sina intressen ho
tade.
Men ingen kan leva blott för sina
intressen. Det skulle göra livet
alltför torrt och torftigt. Vi behöva
också ideer att strida för. Det är
endast den oskickliga och primitiva
polemiken som stirrar sig blind på
motståndarens intresseskamp och
frånkänner honom varje ide och
ideal. Det är tydligt, att även upp
riktig indignation utlöstes av tid
ningarnas framställning av fallet
Mens. · För den världsligt sinnade
är detta livet med dess lycka och
framgång allt, Gud och hans rike
intet. För den andligt sinnade är
Gud och himlen huvudsaken, jor
delivets lycka av underordnad be
tydelse. Den världsligt sinnade an-

1 63

ser det som höjden av lycka·för ·en
ung flicka att bliva förlovad och
gift, medan klosterlivet förefallei·
honom som en kall och tom fängel
setillvaro. Protestantismen är i fle
ra avseenden en kompromissföre
teelse. Också på detta område stå
flera av dess representanter mera
på elen världsliga ståndpunkten än
på den andliga. Därför kunna so
cialistiska tidningar i . detta sam
manhang uttala sin , S)'.inpati föt
» vår gamla hederliga statskyrka » .
(För en statskyrklig som håller på
den apostoliska trosbekännelsen
torde ett dylikt beröm smaka bes
kare än stora böcker, fyllda av
klander och kritik.) Ja, det verkar
nästan som om den moderna opini
onen förlåter, ja, försvarar alla an
dra försyndelser, mordförsök, lögn
aktigt förtal, äktenskapsbrott, bar
namord. Blott ett brott tycks vara
oförlåtligt: att försaka världen och
blott leva för Gud och sin odödliga
själ.
B. D. Assw·sson.

-----:--

VE D RE F O RMATIO N E N S G RY I
D A N M A R K.
(Forts.)
I et skriftespejl formanes skrifte
faderen til å spöi·ge således: » Har
du rost dig af gode gerrtinger, som
er faste, bönner eller almisse, eller
tror du, du har nogle dyder eller
gode gerninger af dig selv eller af
Gud? » Altså var de gode gerninger,
som ikke kunde undvreres, også
frugter af Guds nåde og rtoget, man
ikke kunde rose sig af, men snarerc
måtte vrere Gud talmenunelig for.
Isrer talmemmelig for i den stund,
man skulde stå frem for Guds dom
stol og aflregge regnskab for hele
sit liv. Det fremgår tydelig af et
fundationsbnv16 ) , som Peder Unger

og hustru udstedte, da de 1463 fun
derede et » Sancti Salvatoris eller
Sancti Hielpes » alter i St. Nicolai
kirke i Köbenhavn. Det hedder
heri: » Siden det så er, at alle men
nesker og hver srerdeles skal kom
me med deres gerninger for Guds
strenge dom, annamme skullendes,
hvad de her i verden har forskyldt
udi og med deres levned, godt eller
ondt, dertil at vi jo må noget · godt
ha frem å brere for ham, der os
kan skikke hans venskab, vide v_i
ingen ting dertil bedre å vrere blandt
alle miskundelige gaver encl almis
se-gave, thi hun aftor synden og
igen skikker menneskene Guds

1 64
nåde, da har vi stadig håb og tro
til Gud, at vi må nu udi vor levneds
tid hverve os nied dette verdens
forgrengelige gods det evige liggen
defre i , himmerige.»

Den -tanke, at syn'.cleren blot ved
å göre gode gerninger kunde opnå
Guds nåde, var datidens fromhecl
ganske fj�rn. I elen mrerkelige og
tillige i Miclclelalclerens slutning
mest 1iclbredte bog, Lucidarius, 1 7 )
hedder det udtrykkelig: »Alle de
i clödelige · synder ere : i den samme
stund, de cle1i1 til Gud vende, da
er dem Guds nåde til rede.»

Et , af de skönneste viclnesbyrd
om, hvorledes fromme mennesker
}:iå den tid, vi behandler, sögte å
vise deres tro af cleres gerninger,
er den rrekke Helligåndshuse, der
ved middelalderens slutning byg
gedes i en stor del af vore provins
byer. I Helligåndslrnsene plejedes
gamle og syge mennesker. I nogle
byer rejstes også St. Jörgenshuse
og St. Gertrudshuse for spedalske
og St. Antonshuse, vistnok' for
krreftsyge. Den, der aviede sig til
Helligåndsbroder, afla fölgende löf
te18) : »Jeg ti1byder og giver mig
til Gud, Jomfru Maria og den Hel
ligånd og vore herrer de syge for
å vrere deres tjener alle mit . livs
dage. Jeg lover kyskhed, som jeg
med Guds hjrelp skal overholde, å
vrere lydig mod dig og dine efter
fölgere og tro å vogte de fattiges
ejendomme. Så sandt hjrelpe mig
Gud og det hellige evangelium.»

Disse Helligåndshuse, der först
nåede til Danmark c. 1450, indför
tes ber af landets egne sönner. Der
fandtes til sidst c. 30 af dem, de
fleste af klosterlig karakter, men
også nogle rent kommunale. De er
et mregtigt vidnesbyrd om dep. ka
tholske kirkes livskraft her i lan
det ved middelalderens slutning ; den
fra Tyskland indförte og til dels
påtvungne protestantisme frem
bragte ikke i flere århundreder no
get, der kunde sammenlignes her
med,

Det sindelag og den ånd, der be
sjrelede dem, der stiftede disse
huse, viser slutningen af Aalborg
magistrats brev 10 ) af 20. August
1431, da �faren Hemmings hadde
funderet et sådant hus i sin by:
»Gid den Helligånd vil vrerdiges å
oplyse vor hu og vart hjerte og
give os alle sin signede nåde, styr
kelse og visdom til å styre og regere
os selv, vor stad og vor almue, så
at vi må fremmes i alle gode ger
ninger, så den Helligånd må fange
deraf evindelig lov, hreder og rere
og vi alle Guds vmrdige, benedidede
og evindelige venskab.»
Fra Baselerkonciliet ( c. 1435) til
reformationen »gennemtrrenger et
frisk liv en stor del af den danske
klostergejstlighed. Det er så langt
fra, som protestantiske forskerc
ofte har villet brevde, at denne pe
riode er en dödhedens tid, at der
tvrertimod ikkc er ret mange tider,
hvor livet pulserer så sherkt. Dettc
grerende liv er den bedste forbe
redelse for reformationen, der gan
ske vist i sin udförelse kom til å
ödelregge de fleste af de spirer, der
var ved å bryde frem>> .2°)

_ Kap. 6.
DÖDEN OG DOMMEN.
Når, som vi i det föregående har
set, fromhedslivet pulserede rigt og
varmt mange steder, er det en selv
fölge, at menneskenes tanker atter
og atter srerlig beskreftigede sig
med så afgörende et vendepunkt,
som döden og dammen er for et
hvert menneske. Det er med frej
dighed og glad forventning, de reli
giöse forfattere ser hen til den til
kommende verden: når allerede
skabningen her på jorden er prre
get med herlighed, hvor meget her
ligere må så ikke himmerige vrere?
Det hedder så smukt herom i .den
för nrevnte Lucidarius 21 ) : »Hvor
meget hellere skulle vi stunde å
vrere med barn, der al himmerige
og al jorderige fylder med hans dyd
og rere. Det give os den Herre, med
hvem jeg min tale burde (begynd-
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te) og jeg og denne sinde min tale
ende vil, Jesus Christus. Amen.»
Også Prresten Michael, der ofte
skriver så strengt og truende, har
også skönne steder om det evige
liv som f. ex. dette 22 ) :
Gik hun (c : sjrelen) af verden i nådens tid,
da ser hun J esum glad og blid
sig selv til mögel f romme (megen gavn) ;
med alle Guds h elgen får hnn lön,
for hnn tjente Maria med sin bön,
til himmerig skal hun. komme.

Og på et andet sted 23 )

:

For han (J esns) hcnde (sjrelen) löste med
sit blod,
vi] han hende vrere blid og god,
sin brud monne han hende kalde.
Hun har ej på sig nogen smitte,
med Jesus kan hun venskab hitte,
thi hun er fager med alle.
Den Helligaand fylder hendc med sin dyd,
med breder srettes hun i himmerigs fryd
blandt alle Guds engle kla:re ;
hun lover da Gud til evig tid,
for han har hende fra helvede f riet
med alle Guds helgens skare.

Tanken om död og dom gennem
trrengte naturligt og sundt menne
skenes tankegang på den tid. Det
var almindeligt, at testamenter be
gyndte således, som Jörgen Gjöes af
1474 og Mogens Bildes af 1537 2 4 ) :
» Efterdi intet er vissere end döden
og intet uvissere end dödens time,
og j e g er skröbelig til mit liv, men
dog håber til Gud, at j eg er helsom
på min, sjrel, så skikker j eg mit tes
tainente o. s. v.»
Dödens alvor og dommens for
frerdelighed skildres dog også ofte
i meget strenge toner. Således hed
der det i en bog af 15 1 0 25 ) , trykt af
Gotfred van Ghemen, hvori forfatte
ren ser en fordömt sj rel, der med
hårde ord anklager sit legeme og
siger til det : » Hvor er alle dets her
ligheder, det ejede' för ? Hvorfor ad-

löd det ikke, hvad sjrelen krrevede?»
lTvor�il legemet svar er ( også · med
fuld föj e ) : »Hvorfor holdt .du mig
ej tilhage, når du så mig til synden
gå? 'Fra helvedes pine kan ingen
sj rel •löses, selvom alle gudfrygtige
mennesker i verden, munke og non
ner, bad for den. »
A t religionen har betydet nende
lig meget for middelalderens l{rist
ne, anerkendes forö, rigt mer og
mere også af historikere udenfor
den 15,-atholske kirke. I denne sam
menhreng vilde det derfor passe
godt å give et lille brudst),kke af
et nyt udkommet, stort historisk
vrerk26 ) her hj emme. Det lyder så
ledes : »Med middelalderens dybe
sans for �lregtsfrellesskab, for frel
lessk::tb i gilder og lav har mulig
heden for å komme de forudgangne
slregter til hjrelp vreret en herlig
sag, og datidens niennesker har
haft et krerligt og opofrende samliv
med deres döde, som reformationen
med hårde hrender bröcl itu. Denne
rengstede og lidende inenneskehed,
der ikke selv mregtede å redde sig
fra fl:istelser og pine, har gennem
kirken fået hj relp fra alle dem, der
har vreret begavet med en srerlig
nåde, fra hellige munke, og prrester,
fra helgener her og hisset ; deres
forbönner, deres gode gerninger ei·
ikke blot kommet dem selv, men
også andre til gode.»
1
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deii till en bättre tid i religiöst
kyrkligt avseende uppgick, emedan
det katolska pressinflytandet blev
större, så kan också i Spani,,m den
förtryckta katolidsmen, såsom
»Croix» uttrycker det, återfå sin
forna kraft och steg för steg åter
vinna sin förlorade position.

Spanien saknar katolsk press.
Man har förvånat sig över att de
spanska kato1ikernas tillgivenhet
för tronen, som utan tvivel existe
rar, under senaste tiden icke mera
kraftigt kunnat göra sig gällande.
Oavsett andra orsaker finnes en
mycket enkel fötklaring: Det ka
tolska Spanien saknar katolsk press.
Frimurarpressen, som gör folk lik
gHtiga för alla katolska intressen,
är allenarådande. Intet annat land ,.'
som gör anspråk på att kallas ka
tolskt, är så illa ställt beträffande
den . katolska pressen som Spani'en.
Landet har blott en enda verkligt
katolsk tidning, »Debate » , men
q?nna har icke en sådan spridning,
li:U den kunnat vara en damm mot
tr\.murarepressen. De ateistiska re
publikanernas seger ,i, detta · katol
ska land är en seger för den tros
fientliga pressen, som översväm
mar iandet, betonar »Debate» med
rätta.
kke om monarki eller republik
l,r nr kampen stått, säger »Debate»,
utan om huruvida i Spanien den
kristna statsideen i renad · form
ski1Ue genomföras under segt, tål
modigt uppbyggande med den ka
tolska aktionens hjälp eller om i
Spanien frimureriet och fritänke
riet skulle kunna föra den gudlösa
materialismen till seger, liksom för
hållandet var i Frankrike för unge
fär tre årtionden sedan. Också
Frankr-ike var då en lekboll för en
tygellös press, som skapade för
virring och framk:;tllade likgiltighet
för religiösa ideal. Men intet ont,
son-i icke hal' något gott med sig.
Liksom ,i Frankrike morgonrodna-

Vatilwnstaden.
Vid en audiens, som beviljats det
engelska samfundet »Italiens vän
ner» (en arkeologförening, som sär
skilt har till syfte att söka sprida
klarhet över forna förbindelser mel
lan Rom och England) , talade på
ven om Englands månghundraåriga
föi1bindelser med den romerska
kyrkan. Han erinrade om, att san
nolikt redan den . helige Paulus
kommit till England som förkun
nare av evangelium och att kristna
funnos bland de romerska legfonä
rer, som på kejsar Claudius' tid
landstego i Britannien. Tertullia
nus omnämner, att de romerska
legionärer, som kommo till Britan�
nien, funno kristendomen före sig
där. Vidare påminde påven om de
genom Gregorius den store till Eng
land utsända trosvittnena, som
mötte det engelska folket med stora
sympatier. I andra århundradet
vände sig brittiska furstar i olika
angelägenheter till påven . Eleuthe
rius, � fjärde århundradet deltogo
engelska biskopar i konciliet i Ar
les och i början av femte århund
radet under påven Celestins ponti
fikat utbådo sig de engelska bisko
parna påvens hjälp mot den pela
gfanska heräsien. Medvetandet om
denna Englands gamla samhörighet
med Rom och den heliga Stolen kan
innebära ett löfte om att Englands
förbindelser med den heliga Stolen
också i framtiden skola bliva liv
liga och allt mera fördjupade.

Statsunderstöd åt missionärer.
»Federation franc;aise des anciens
cöloniaux» har nyligen för franske
ministerpresidenten och mini1stern
för - kolonierna framlagt de beslut,
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som fattades vid föreningens se
naste kongress. Bland dessa mär
kas önskemålet om särskilda för
måner åt mis,sionärerna genom sta
tens förmedling, såsom rätt till fr.i
överfart till deras missionsstationer
och fri återfärd efter 5 års vistelse
på missionsfältet. Även åt sjuka
missionärer, som av sina överord
nade sändas hem, bör fri resa be
viljas. Vidare önskar nämnda för
ening, att regeringen överhuvud
taget kraftigare än hittills under
stöder de. franska mi,ssionärerna.
Då långt ifrån alla medlemmar av
föreningen äro katoliker, kan man
av · deras önskemål förstå, aH mis
sionärernas arbete i kolonierna
högt uppskattas och att man be
klagar det många gånger bristande
tillmötesgåendet från myndigheter
nas sida,

slor från det timliga på det eviga?
Ej sällan spelar psykoanalytikern
biktfaderns eller själaledarens roll,
men utan nådens bistånd. Psyko
analytikern bygger sitt arbete på
att patienten · under behandlingen
kke i minsta mån döljer· sina tan
kar, huru hemliga eller delikata de
än må vara. När man betänker
den roll, som av Freud och hans
skola tillerkännes de sexuella im
pulserna, är den mora1liska faran
hos denna art av självbekännelse
uppenbar, i synnerhet inför perso
ner av motsatt kön. Enligt min
mening kan denna fara icke starkt
nog framhävas. I våra dagar äger
varje stympare frihet att uppträda
som psykoanalyUiker och föra an�
dra till kroppslig och andlig ruin.
Det är därför icke att förvåna sig
över att psykoanalytikerna själva
förklara, att tiden är inne för en
reglering av den psykoanalytiska
praxis genom lagst,irftning - i all
mänhetens eget intresse».

ÄI"kebiskop Downey om psykoana
lysens fal'or.
I ett tal, som ärkebiskop Downey
av Liverpool hållit inför fä,rming
Eukaristisk jubileumskongress
hamavdelningen av British . Social
i Lille.
Hygiene Council, yttrade han bl. a.
Åttonde nationella eukaristiska
om psykoanalysen : »För så vitt
kongressen i Frankrike äger rum i
det är fråga om praktisk etik, vå
Lille den 1-5 juli, då tillika 50gar jag säga, att psykoanalysen icke
årsjubileet av den första interna
är ny i den mån den är sann, men
tionella eukaristiska kongressen fi
falsk i den mån den är ny. Redan
ras, vilken avhölls i Lille. Påven
de första kristna århundradens lä
kommer att sända en särskild kar
i'are visste mycket väl, att det här
dinallegat till festligheterna. Re
skat ett ständigt krigstillstånd mel
dan hava över 60 biskopar anmält
lan »andens lag» och »lemmarnas
sig. Process:i'Onsgatans konstnärli
lag» . . Det är icke någon ny upp
ga utsmyckning kommer att bringa
täckt av p sykoanalysen, att vi från
i erinring var och en av. de hittills
ba1'ndomen äro benägna för det
avhållna 30 internationella kon
onda och att våra dåliga böjelser
gresserna. Vid den stora .avslut
måste tyglas, eller oni. 1nan tycker,
ningsfesten beräknas c :a 100,000
att det låter bättre : måste sublime
personer närvara.
ras. IP,sykoanalysen har åstadkom
mit många goda resultat, men iinga,
Ansgarsf esten i HambuI"g.
sqm _ tillnärmelsevis äro så drama
Angående
festligheterna i Ham
tiska · som hedniska lasters 'subli
burg den 3 maj med anledning av
mering' i kristliga dygder. 'Cen
1100-årsminn:et av S:t Ansgars vig
sur' ar blott ett nytt namn för samning till Hamburgs förste ärke!bi�
vetets röst. Vad 'överföringen' beträffar, går icke hela den kr,iistna I sköp meddelar en prästerlig del
tagare ; Festen blev ett imponer�netiken ut på att överföra våra känJ
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de. bevis på att de katolska fö1;sam
lingarna i denna världshandelsstad
vuxit sig starka. Till festguds
tjänsten på Stadion hade 30,000
katoliker infunnit sig.
Syn.bar
glädje fyllde alla dessa tusenden
över denna gemenskapsgudstjänst
med dess strålande eukaristiska
procession. Statens och stadens
styrelser voro . representerade. Bi�
skop . .Bernings monuinenfala .. pre
dikan blev radierad. Vid eftermid
dagens festmöte möttes 10,000 ka�
toliker i en till trängsel fylld, ofant
ligt stor lokal och hyllade och; app�
låderade på det mest högstämda
sätt biskopar och vältalighetens
mästare från lekmannavärlden, som
hela tiden hade �ett oförminskat
grepp . om denna människomassa.
Det är ett oemotsägligt faktum:
S :t Ansgar har börjat en ny verk
samhetsperiod, han har från att ha
va varit en historisk persotiltghet
blivit en aktuell person och en bin
dande ide, ett enhetens band, som
låter starka, levande trådar löpa hit
och dit över hela det stora område,
som en gång varit anförtrott åt
hap.s omvårdnad : från Corveyklost
i'et i V\Teserdalen över Bremen · och
Hamburg och Slesvig till Mäla
rens stränder och Björkö kors. Om
ännu ett -bevis därför kräves, må ett
citat här anföras ur det tal, varmed
staden Hamburgs socialdemokra
tiske borgmäs_tare hälsade den påv
lige nunHen välkommen vi-d den of
ficiella middag, som rege_ringelJ. i
sin » g yllene sal » gav för nuntien, ·12
biskopar, 7 benediktinerabbotel' och
övri•g a prelater, som kommit till
festen : » Eders Excellens giver ge
nom Edert besök i Hamburg den
fest, som våra katolska medborgare
fira till minne av den för 1100 år
sedan timade konsekrationen av
Nordens apostel S: t Ansgar till
Hamburgs förste ärkebiskop, en
betydelse, som säkerligen kommer
att uppmärksammas i hela den ka
:toiska kristenheten. Denna • fest
framhäver de urgamla förbindelser,
som sammanknyta . Nordtyskland
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med de skandinaviska länderna och
för vilka S:t Ansgars livsgärning
öppnade nya vägar och verksam
hetsfält. Ansgars gestalt som Ham�
burgs förste biskop är ännu levan
de i folkmedvetandet och .skall sä
kert' bliva det i ännu högre grad ge�
nom dessa festdagar. . Ansgar, kri�
stendomens förkunnare, den_ tappre
ärkebiskopen, som modigt ehuru
förgäves sökte försvara staden mot
vHdngarnas överfall åi· 845, har
gjort Hamburgs namn· känt vida
omkring och för alla tider. förvärvat
· sig en hedei·splats i vår gamla han
sastads så mångskiftande historia. »
Polen.
Kommitten för de ,internationella
eukaristiska kongresse1·ria har nu
definitivt beslutat att godkänna det
polska episkopatets förslag att för
lägga den 33: e internationella euka
ristiska kongressen till Polen 1936;
· En 11!/al'ia;Iwngregationenias
soningsdag.
De holländska Mariakongregat:io
nernas Union har utsänt inbjudan
till Mariakongregationerna i andra
länder - med de holländska bi�
skoparnas och generalens för Jesu
iterorden bifall - att fira första
adventssöndagen i- år som en sär
skild bot- och bönedag för: att sona
de i Ryssland begångna gudlöshe
terna och bedja om den ryska na
tionens räddning undan den bqlsje
vikiska faran, som hotar hela värl
den. Alla kongregationer skola, när
det är möjligt, hålla generalkom
munionen denna söndag.

Av föregående nummer blev av misstag
några ofullständiga exemplar utsända.
Prenumeranter, som erhållit dylika, ombed
jas att härom benäget underrätta redak
tionen.
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