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TRE DII(TER. 

Efter RICHARD BJLLINGER. 

BÖN VID KLOCKRINGNINGEN. 

0 Gud, jag prisar Dig! 

Du är den eviga andedräkten 
och jag är lungan blott! 

Du är jo1·depilgrimen 
och jag Dina fötters spår! 

Du är den .vida åkern, 
jag växte som ko1·n m· Dig! 

Du äl' clet blodiga hjärtat, 
och jag är lansens stick! 

0 Gud, jag prism· Dig! 

ETT STYCKE BRÖD. 

Ett stycke bröd på bol'det är. 
Pris ske Dig o Herre kär! 

Mogna ax på åkern lova 
Dig o bröd Du gudagåva. 

Syster Hostia kysk och sval, 
hell Dig gäst från himlens sal. 

Ett stycke b1·öd, på bordet är. 
Hatten av, Gud vilar här! 

DE HELIGA. 

Från himlen sig helgonen sänka 
och mana med kärlek oss alla på 

Gudsuret tänka. 

»För evigheten tiden tiga må! 
0 mänskor, tagen bröllopskläder 

på!» 



Natourga, Ursufa och Vår kära 
Fru 

över åker och äng de vandra nu. 

Och derns händer tol'lw blod från 
plog, 

hela såren, som vårt arbet' slog. 

Väma själarna; den späda himla
säden 

må, o I helgon, växa hög{ som 
·träden! 

Erik Wimmerström. 

Richard Billinger, omnämnd i Credos 
·novembernummer 1930, är född den 20 
juli 1893 i St: Marienkirchen vid Schär
ding (Österrike) och har gjort sig känd 
som . betydande epiker, lyriker och drama
tiker. Ovanstående tre dikter återfinnas i 
samlingen >>Gedichte» av år 1929. 

DEN NYE DANSl(E l(ATOLSl(E BIBEL . 

Det er en begivenhed for danske 
katolikker, at med mervrerende för
ste halvdel af Nye Testamente*) en 
fuldstrendig katolsk · Bibel-oversret
telse er begyndt å udkomme. Det 
er ganske vist nresten 40 år siden, 
Nye Testemente udkom förste gang 
i dansk katolsk oversrettelse; men 
dette vrerk var et afsluttet arbejde, 
ikke förste del af en bibeloversret
telse. Og desuden var det i flere 
henseender lidet heldigt. Vort för
ste Nye Testamente var allerede ved 
sin fremkomst antikveret, i sprog
lig og stilistisk henseende en mu
mie, som .mere hörte hjemme på et 
museum for oldsager, end det eg
nede sig å gives mennesker i hrende 
som en gengivelse af Guds friske, 
skönne og levende ord. Det var dog 
ingen nytte til tidligere å klage der
over, for vi hadde jo ingen anden, 
man måtte slå sig til tåls med det, 
der naturligvis var bedre end ingen
ting. »Sådant noget må man ikke 
sige», advarede gamle biskop ,Jo
hannes von Euch med et venligt, 
skrelmsk smil, når jeg udtalte min 
ligefremme mening om vort Nye 
Testamente. Nå, så sa jeg heller 
ikke noget. Og ventede. 

Nu er altså heldigvis ventetiden 

*) Det nye Testamente efter Vulgata. 
Oversat af Erikke Rosenprn-Lehn. I. Del. 
Evangelierne og Apostelgerninger. . (Det 
apostoliske Vikariats Forlag. Roskilde. 
1932.) 

. omme, og det· var med glrede, jeg 
modtog anmodningen om å skrive 
noget om vor nye bibeloversrettel
se, hvis förste del altså har . set 
lyset lige för Jul. Selve synet af 
den virker befriende, når man sam
menligner den med den gamle ovet
srettelse. Denne målte 22 X 14 cen
timeter, den nye er lmap 17X12 · 
centimeter i format. Trykket er 
klart og tydeligt, og der er natur
ligvis anvendt latinske typer og 
ikke gotiske som i den gamle bog. 
Og så er det ikke inddelingen efter 
kapitler og vers, der prreger tek
sten, en inddeling, som först skri
ver sig fra henhol_dsvis det 13. og 
16. århundrede, og som ofte bry
der sammenhrengen og forstyrrer 
meningen. Her er teksten inddelt 
efter emner, og når noget nyt be
gynder, angir en overskrift indhol
det af det fölgende afsnit. · Kapitler 
og vers er naturligvis anfört alle 
vegne, men så diskret, at de intet
steds forstyrrer lresnjngen, men 
blot tjener som vejledning til å fin
de et bestemt skriftsted, man säger 
efter. 

Det er baronesse Rosenörn-Lehn 
fra Roskilde, som oversretter Bibe
len. Den fremtrreder i et jrevnt, 
letforståeligt dansk, naturligt. og 
ligefremt, sådan sQm nu dannede 
mennesker i Danmark taler qg 
skriver. Her var oversretteren stil
let overfor. ct spörgsmål aj' princi-



piel karakter, hvis rette besvarelse 
ikke er så let. Hvordan bör spro
get i Bibelen v:.-ere? Skal det ha en 
höjtidelig, gammeldags, rervrerdig 
tone, eller bör det vrere moderne, 
frit og frisk. Ikke så få vH sikkert 
holde på det förste og finde det 
»rredsomt», om man kasserer gam
le, til'vante udtryk, f. ex. siger >>spis» 
i stedet for »reder», »officer» i ste
det for »hövedsmand» o, s. v., hvad 
der just er sket i denne oversrettel
se. Sådanne kan dog vist ikke an
före egentlige grunde for deres 
synsmåde. Der er sikkert kun een 
grund, som vejer ti1 her. Spörger 
man nemlig, hvorledes de. hellige 
forfattere selv skrev, er svaret sik
kert: så godt og smukt, deres men
neskelige evner strakte til, på det 
sprog og i den stil, det va1; rimeligt 
og naturligt å benytte ove'rfor deres 
samtid. Bör da så ikke også Bibe
Ien oversrettes efter samme prin
cip? Det har oversretteren ment og 
- efter nreryrerende anmelders me
ning - også vreret i stand til. Selv
fölgelig kan der vel nok et enkelt 
sted findes en vending eller et ord, 
man kunde ha önsket anderledes 
- det fuldkomne i egentlig for
stand findes jo ikke på jorden -
men alligevel tör man nok sige, at 
vor nye Bilbeloversrettelse kunde 
ikke ha vreret bedre, end den er. 

Indledningerne til de enkelte 
skrifter er fortrinlige. De siger, 
hvad de skal, klart og tydeligt, og 
de er hverken for lange eller for 
korte. De såvel som noterne skyl
des P. Fr. Kiipferle, som hele tiden 
har haft et udmrerket samarbejde 
med oversretteren. Også noterne 
fortjener al mulig ros. Medens de 
i den gamle oversaittelse ofte bredte 
sig over en halv eller trekvart side 
og derfor var altfor lange for en 
almindelig lreser og alligevel ikke 
indgående nok for en teolog, er no
terne ber af passende korthed og 
findes kun ved vanskelige og isrer 
omtvistede steder. Selvom de altså 
i deres helhed nreppe ki.mde ha vre
ret bedre, kunde en enkelt måske 

3 

godt haft en. heldigere affattelse. 
Således hadde det ved omtalen af 
Jesu tiltale til sin mor »kvinde>> i 
Johs. kap. 2 vreret lettere å hen
vise til, at Jesus på korset, da han 
talte til sin mor, anvendte samme 
betegnelse. Der er det efter· hele 
sammenhrengen umuligt, at der i 
dette ord kan ligge noget i retning 
af det »uhöfligt tilrettevisende»; 
altså behöver der heller ikke å liggc 
noget sådant deri, når Jesus ved 
bryllupsfesten i Kana tiltaler sin 
mor således. 

Men hvordan er da så den nye 
oversrettelse, vil måske en og anden 
lreser spörge trods denne ikke så 
korte redegörelse. Ja, det blir må
ske tydeligst, om j eg ved en lille 
rrekke eksempler må ha lov til å 
belyse forskellen mellem de to over
srettelser, som jeg for nemheds 
skyld vil benrevne I og II. Over
skriften til det förste evangelium 
lyder i I: Det hellige evangelium 
om Jesus Christus efter Matthreus, 
i II: Jesu Kristi glade Budskab 
efter Matthreus. Slregtregistret hos 
Matt. 1 har i II fået den naturlige, 
letklingende form: Abraham var 
Fader til Isak, Isak til Jakob o. s. v. 
I Matt. 6 er i oversrettelsen af Fa
der vor de gamle, uddöde konjunk
tivformer ganske opgivet; det hed
der her f. ex.: Lad dit Navn blive 
helligholdt, lad dit Rige komme, 
lad din Vilje ske ... Lad os ikke 
ifalde i Fristelse. 

Endnu mere belyses måske for
skellen, om der gives nogle ligefrem
me citater af de to oversrettelser på 
lidt vanskeligere steder. Således ly
der :Matt. 10, 19 i I: »Men naar de 
ovemntvorde eder, . da skulle I ikke 
tamke paa, hvorledes eller hvad I 
slmlle tale; thi det skal gives eder 
i samme Time, hvad I skulle. tale»; 
i II derimod: »Men naar man ud
leverer jer, saa gör jer ingen Be
kymring for, hvorledes eller hvad I 
skal tale, .for det vil i samme Time 
blive indgivet jer, hvad I skal sige». 
Matt. U, 28 i I: »Ifomme1· fil mfg, 
Alle som ere bekyml'ede og besvce� 



rede, og jeg vil vedel'lw&ge edel'»; 
i Il : » Kom til mig, alle I, som er 
trrette og brerer tunge Byrder, j eg 
vil forny jeres Krefter». Matt. 22, 
37�40 i I :  »Dzz skal elske Hel'l'en 
din Gzzd af dit ganske Hjate og af 
din ganske Sj;el og af dit ganske 
Sintl. Dette el' det störste og det 
föl'ste Bzzd. Men det andel er ligt 
dette :  D zz skal elske din N;este som 
dig selv. I disse to Bzzd h;engel' hele 
Loven og Pl'opheterne». Disse ord 
lyder i Il : » Du skal elske Herren, 
din Gud, af hele dit Hj erte, af hele 
din Sjrel og af hele dit Sind. Det er 
det vigtigste og förste Bud. Men det 
andet ligner det: Du skal elske din 
Nreste som dig selv. Hele Loven og 
Profeterne beror paa de to Bud». 
Mar, 8, 27-29 i I: »Paa Vejen 
spm·gte han sine Disciple og sagde 
til dem : Hvem sige Menneskene 
mig · at v&re?  De svarede ham og 
sagde : Döbel'en Johannes, .Andl'e : 
Elias, men Andl'e : som en af Pl'O
pheterne. Da sagde han til dem : 
Men lwem sige 1 mig at v&re ?» 
Derimod i Il: »Undervejs spurgte 
han sine Disciple: Hvein tror Folk; 
at j eg er? Döberen Johannes, sva
rede de ham ; andre siger Elias og 
andre igen, at du er som en af Pro
feterne. Og I, spurgte han dem, 
hvem tror I, at j eg er?» Luk. 14, 
8�-9 i I :  »Naar dzz blivel' buden 
til Gj&stebud, saa s;et dig ikke paa 
den övel'ste Plads, fol' at ikke, der
som En, der er f 01·nemmere end du, 
skulde v&re indbudt af ham, den, 
som har indbudt dig og ham, skal 
komme og sige til dig: Gjör Plads 
for denne ! og du da med Skam skal 
komme til at sidde nederst». I Il 
oversrettes således: » N aar du bliver 
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bedt ti.I Bryllup, saa sret dig ikke 
paa den överste Plads. Det kunde 
j o  vrere, at en fornemmere end du 
var indbudt af V rerten, og at denne 
saa vilde komme og sige til dig : 
Gör Plads for den Mand. Saa vilde 
du med Skam komme til at sidde 
paa den nederste Plads». Apostel
gerninger, som det femte Skrift i 
Nye Testamente benrevnes i yor 
overs�ettelse, begynder i I således: 
»I min förste Fol't&lling, o Theophi
lus, har jeg tall om Alt, hvad Jesus 
foretog sig at gjore og l;ere indtil 
den Dag, da han blev optagen, efter
al han havde givet de Apostle, som 
han havde udvalgt, Befalingel' ved 
den Helligaand, fal' hvilke han og 
efter sin Lidelse havde fremstillet 
sig le.vende med mange Beviser, idel 
han viste sig for dem gjennem fyr
l'etyve Dage · og talede om Guds 
Rige», I Il lyder begyndelsen så
ledes : »Min förste Beretning skre,, 
j eg, Teofilus, om alt, hvad Jesus 
foretog sig og lrerte fra �egyndelsen 
af indtil den Dag, .da han gav sine 
udvalgte Apostle Befalinger ved den 
Helligaand og blev optaget til Him
len. V ed mange Bevis er hav de han 
gjort dem det klart, at han ogsaa 
efter sin Lidelse var levende ; igen
nem fyrretyve Dage havde han vist 
sig for dem og talt om Guds Rige». 

Men det er vel bedst nu å holde 
op med citater. Der står kun til
bage å yde dem, der har arbejdet 
på det ibetydningsfulde vrerk, vor 
störste anerkendelse og takke den 
kirkelige övrighed, fordi den har 
sat det store arbejde i gang. 

Niels Hansen, 
cand. mag. 

S T R O F. 

Min själ, stå upp ! Vm· på din vakt ! 
Låt blicken ljusna vann till tdck, 
ett liv ej 1·yms i o och ack -

I 

min själ, till gärning fram med 
makt, 

åstad med G zz d i hågen gack! 
A UGUSTIN l(OCK. 
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F Ö RL ÅT E L S E . 

Någon har sagt att de ord, som 
det är svårast att .förmå ett litet 
barn att säga, äro »tack» och »för
låt». Att det förra ordet skall vara 
så påkostande att få fram, före
faller ju konstigt, men jag kan ej 
låta bli att känna en hemlig sym
pati för de små människor som inte 
vilja låta tvinga sig att uttala det 
senare ordet, man må nu kalla det 
envishet eller vad som helst. Om 
barnet icke inser att det felat ooh 
icke ångrar sig, är ceremonien med 
ordet »förlåt» alldeles onödig och 
knappast ens moralisk, och, om det 
gäller att säga det till ett annat 
barn, till och med skadligt. Ty huru 
ofta händer det ej att de fullvuxna, 
som härvidlag ingripa, misstaga sig 
och förmena att det är den oskyl
dige som bär skulden. Små barn 
ha ej lätt att redogöra för sig själ
va och kunna dessutom vara stolta. 
Men det gives tyvärr också barn, 
som just av brist på stolthet före
ställa sig att om man bara gör un
dan den formalitet som »de stora» 
tyckas finna ett sådant nöje uti; så 
slipper man allt straff och kan 
lugnt begå sina dumheter en annan 
gång igen. Ordet »förlåt» bör sä
gas av fri vilja, annars har det in
tet värde. Det ät ett stort och he
ligt ord, som icke bör missbrukas. 
Om man finkänsligt och milt söker 
förmå barnet att inse när och att 
det verkligen felat och lyckas upp
väcka dess ånger och sorg över syn
den, skall nog i de flesta fall ordet 
»förlåt» ej bli så svårt att fram
bringa. 

Vad nu »oss stora» beträffar, är 
nog ordet »förlåt» ett av svenska 
språkets ömtåligare ooh borde både 
i tanke och ord föregås av det 
engelska »I am sorry», vilket vårt 
språk saknar ett adekvat uttryck 
för. Råkar man stjälpa omkull en 
annans kaffekopp, säger en väl
uppfostrad person förstås ögon
blickligen »förlåt» och menar det 

uppriktigt. Men jag tänker icke på 
dylika små katastrofer nu, ej hel
ler på de brottsliga handlingar vilka 
lagen bestraffar, utan . blott på . de 
konflikter som bruka uppstå i det 
dagliga livet och vm·igenom man 
kan försynda sig mot sin nästa. Det 
är ju hart när omöjligt att leva till: 
sammans med andra utan att någon 
gång drabba ihop, så olika till sin
nesläggning som människorna äro. 
Vi äro nu en gång så beskaffade att 
vi ej kunna undgå att göra . var
andra ont, huru ont det än gör oss 
själva och huru mycket vi än må 
sträva efter fullkomligheten. Vi ha 
så gott som dagligen anledning att 
förlåta varandra. Vår Herre svarar 
själv på Petri fråga huru ofta man 
skall förlåta sin nästa: »Icke ända 
till sju gånger, utan ända till sjut
tio gånger sju» ( Matt. 18: 22) .  Böra 
vi icke giva denna förlåtelse gratis, 
utan att- man beder därom? 

Jag har aldrig känt mig så illa 
till mods och förödmjukad som när 
man bett mig om förlåtelse, aldrig 
så medveten om huru likställda in
för vår Herre vi alla äro och huru 
obehövlig denna akt är, oss med
syndare emellan. Finns det verk
ligen människor som finna behag 
häruti? Naturligtvis ges det ju om
ständigheter då vi måste bedja vår 
nästa om förlåtelse, beroende av 
syndens art och mot vem den blivit 
begången. Och vad vi aldrig kun
na komma ifrån är ångern över vår 
synd och denna ånger uttryckt i 
handling. Det är i handling ordet 

·»förlåt» säges bäst, då .först får det 
mening och betydelse, och det 
måste sägas på så sätt, ty all skuld 
måste· försonas. Att se, att erfara 
att den som felat mot oss nu tän
ker annorlunda, ångrar sig, vill 
gottgöra, gör det också ofantligt 
mycket lättare för oss själva än att 
bevittna den förödmjukelse som 
ordet »förlåt» för honom innebär. 



Det finns människor, som äro så 
löjligt sensibla, att de taga illa upp 
för den minsta lilla försyndelse och 
för det minsta lilla obetänksamma 
yttrande som ej faller dem i sma
ken eller sårar deras egenkärlek och 
de kunna visa misshumör däröver 
i långa tider. Ibland hat »den skyl
dige» inte ens en aning om vad som 
går åt dem, men gissar man sig till 
orsaken är det nog klokast att to
talt ignoi"era den, behandla » den 
förorättade» som om ingenting pas
serat, vara vänlig som förut, men 
inte överdrivet vänlig. Den andre 
kommer nog då småningom att fin
na att det ej lönar sig· att posera, 
när ingen imponeras därav. 

Bland det tyngsta däremot som 
kan hända oss i livet är att med
vetet nödgas göra en annan ont och 
kanske just en av dem vi hålla all
ra mest av, när plikten tydligt och 
klart bjuder oss att »tala ut», säga 
ord som vi lma,pp·ast ens . kunna 
hoppas vara till verklig nytta, som 
kanske blott skola åstadkomma 
missförstånd och sorg och avlägs
na oss från varandra - inen som 
ändå måste sägas. Den andre ser 
saken på sitt sätt, känner sig kränkt 
i sitt innersta väsende och väntar 
att vi skola bedja om förlåtelse, 
men det kunna vi aldrig, så länge 
den övertygelse vi följt är oföränd
rad. Kan en vänskap bestå ett så
dant eldprov, växer den sig star
kare än någonsin - men huru ofta 
gör den väl det ? För ett lidande 

· av detta slag - till all lycka säll
synt - finnas endast dessa läke
medel : örterna tålamod och iför-

dragsamhet, jämte bön och förtrös
tan till Gud. 

När man syndar emot sin nästa 
skadar man mest sig själv, ty all 
synd är ju . sist och slutligen en 
synd mot Gud, ett kränkande av 
Guds Majestät. Till Honom bör 
vår bön om misskund och för
låtelse uppstiga under dygnets alla 
timmar, förlåtelse ej blott för oss 
själva, utan för nästan, för hela 
mänskligheten. »Förlåt oss våra 
synder . . .  » I den härliga bönen 
»Fader vår» förekommer icke nå
got »jag», utan »vi» och »oss». Den 
uttrycker den liatolska enhetstan
ken »att alla må varda ett». Blott 
nti det egna jagets utplånande når 
personligheten sin högsta utveck
ling, den personlighet, som danas 
för evigheten. 

När evighetens dag randas och vi 
få skåda varandra sådana vi verk
ligen äro, se, uti Gud, liksom i en 
spegel, ej endast allt som är, utan 
allt som varit, få ett svar på alla 
de förtvivlade varför-frågor som 
uppstigit ur vårt hjärta under vårt 
liv på jorden, se de verkliga mo
tiven till nästans handlingar - då 
skqla vi säkerligen, ödmjuka och 
förkrossade, finna huru litet vi haft 
att förlåta varandra, men huru 
omätlig vår egen skuld varit inför 
Gud. 

»Fader, förlåt dem, ty de veta 
icke vad de göra · . . . » I dessa ord 
allena, uttalade av den allseende 
och alltomfamnande kärleken, lig
ger allt vårt hopp om förbarmande, 
för tid och evighet. 

[(al"in Antell. 
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L ll(NE L S E R. 

I .  
Dem, som vägra Bibeln tilltro, 

därför att skapelsehistorien är 
ovetenskaplig, dem föreslå vi föl
j ande enkla reflektioner. 

· En lärd, även en astronom, säger 
med rätta, att solen går upp, och 
att hon går ned, - när det inte är 
fråga om astronomi. I Bibeln är 
det inte fråga om astronomi eller 
geologi, utan om Skaparens allmakt, 
syndafallet och löftet om en Fräl
sare. Dessa fundamentala san
ningar äro framställda i enkla ord 
och bilder, som barn och olärda 
kunna förstå och minnas. 

Antag nu att Bibelhistorien över
ensstämde med den moderna veten
skapen, då skulle den ju under år
tusenden varit obegriplig för mänsk
ligheten, som saknade medel till 
denna vår världsåskådning. - Och 
varför det 20 :de seklets kosmogoni, 
varför inte det 3 0 : de, som även för 
oss förbleve ofattbar ! Och varför 
den fysiska synpunkten? Den me
tafysiska har även sitt berättigande : 

- »og dog er det hele solsystem, 
som vugges i etherns bad, 
en krusning i mine tankers hav 
kun lille, og kruset av vad?» 

( Jacobsen.) 

Synpunkter, synvinklar. - Bi
beln är att :betrakta » sub specie 
reternitatis » .  Eller rättare »sub 
specie Christi » ,  synvinkel, som om
fattar det timliga och det eviga, det 
mänskliga och det gudomliga. 

Il. 
Vad nu angår de många under

bara händelser, som Bibeln förtäl
j er, så synas följande reflektioner 
berättigade. 

I .alla tider har mänskligheten 
haft den för övrigt resonliga före
ställningen, att när gudarna vilja 
manifestera sig, så sker det medelst 
ovanliga eller övernaturliga verk_; 

inkarnationer, obegripliga natur
fenomen, mirakler. Sevs och Apol
lo, · Odin och Tor, I sis och hennes 
präster, alla de oräkneliga falska 
gudarna, det är mirakulöst, som 
de ansetts böra uppenbara ,sig.  Och 
den ende, sanne, allsmäktige Guden 
uppenbarar sig så, som mänsklig
heten helt logiskt och konstant fö
reställt sig, att guddomen skulle ge 
sig tillkänna. Hur skulle också Gud,  
på ett mer övertygande sätt, be
visa sin särskilda närvaro än me
delst underverk? I Gamla Testa
mentet och i det nya (Jesus säger : 
»Om ni ej tro mig, så tro mina 
verk. De blinda se» etc . ) ,  i apost
larnas och de övriga helgonens mi
rakler, i Lourdes och andr.a pil
grimsorter bevisar Gud sin existens 
samt sin makt och godhet. 

Att snålt och snävt skärskåda, 
och sätta minsta möjliga tilltro till 
den sanne, a11smäktige Gudens 
uppenbarelser, är de protesterande 
sekternas ologiska attityd. Varj e 
bönhörelse innebär dock ett över
naturligt ingripande. Den b edjan
de väntar sig ett underverk. 

Vi kunna även ta i betraktande, 
vad aposteln Paulus i 4 :de kap. till 
Galaterna, säger angående berättel
sen om Abraham� två söner; den 
av tjänstekvinnan och den av den 
fria hustrun - »qure sunt per alle
goriam dicta. Hrec enim sunt duo 
testamenta. Unum quidem in mon
te Sina» etc. »Ty allt detta är alle
gori. Dessa två kvinnor äro de två · 
förbunden, det första, som är stad
fäst på berget Sinai» etc. 

Kyrkofäderna ha förklarat huru
som t. ex. det Gamla Testamentets 
Josef prefigurerar den helige Josef, 
Marias make. Den Höga Visan 
åsyftar dels Kyrkan dels Guds M6-
·der. 

Det synes, som den Evige Fadern 
talade till sina barn i bilder, hellre 
än i höglärda filosofiska och psy
kologiska dissertationer. Är det ej 



så Han talar till oss i naturen? En 
storartad bilder:bok, som barnen fin
na gränslöst intressant, så att de 
stundom glömma Fadern och gi
varen för 1bilderna. 

Hur tydligt och begripligt för 
alla, vi i naturen se dygder och las
ter, som dock äro bilder, i sig själva 
lika oskyldiga som gravyrerna i en 
uppbygglig bok. Den grymme ti
gern och den falske räven, höken 
och ormen äro lika skuldlösa som 

haren, som äter blå bar, och duvan, 
som kuttrar så milt. Lammet och 
svinet, rosen och liljan visa oss fel 
och dygder, men ha själva varken 
fel eller meriter. Hela skapelsen 
är fylld av lärorika bilder, som alla 
folk begripa. Elden, vattnet, vind 
och sand, hälleberget. - Och vår 
sol är hon ej en svag, men i många 
hänseenden trogen bild av >>J esrn,, 
Sol justiti:E» , Rättfärdighetens Sol. 

M. F. 

PINACOTHEA VATICAN A .  

Omgivet af 18 kardinaler, det 
diplomatiske korps og embedsm:End 
fra det pavelige hof åbnede den Hel
lige Fader selv torsdag d. 27. okto
ber det nye pragtfulde pinakothek 
i Vatikanstaten, tegnet aif senator 
Luca Beltrame, som har givet ud
kast til og råd ved alle nye bygge
foretagender i pavens lille stat. 

Indvielses-ceremonien fandt sted 
i vestibulen, som ikke gav plads til 
nogen stor, men så meget mere re
pr:Esentativ forsamling. Museets 
direktör holdt et vel udarbejdet 
foredrag om de man.ge kunstvrerker, 
der opbevaredes her, og om hvor
ledes de nu var anbragt i de nye, 
pragtfulde omgivelser. Han takke
de den Hellige Fader for den store 
interesse, denne havde lagt for da
gen ved med iver å skaffe dette 
nye kunstens hjem til veje. 

Derefter tog pave Pius selv ordet. 
Medens han ellers plejer å tale frit, 
lreste han denne gang sin tale op, 
så megen vregt .lagde han på, at det, 
han vilde sige om den moderne 
kunst, skulde vrere vel overvejet og 
nöjagtigt udtrykt. Eftetr å ha falt 

om de store kunstens skatte, som 
indeholdes i det nye galleri, fort- · 
satte den Hellige Fader således : 

»Så mange og store kunstvrerker, 
ubeslridelig og til alle tider smukke 
ligesom de, vi nu skal til å beundre, 

når vi vandrer gennem hallerne, får 
Os, ved en nresten, uimodståelig på
virkning i modsat retning, til å 
trenke på visse andre vrerker af så
kaldt hellig kunst, som kun synes 
å ifremstille det hellige for å van
sire det, ja karrikere det og ud
srette det for ligefrem profanation. 

Man söger å forsvare dette ved å 
påstå, at man vil noget 'nyt' og 
'fornuftsmressigt'. Men det nye be
tyder ikke et virkeligt fremskridt, 
hvis det ikke er 1nindst lige så 
smukt og lige så godt som det 
'gamle', og altfor ofte er disse til
sigtede nyheder, om end ikke usöm
melige, så dog inderlig h:Eslige. De 
minder om visse illustrationer, som 
kan findes i manuskripter fra den 
allermörkeste periode i middelalde
ren, da fortidens gode traditioner 
var gået til grunde i barbariets hvir
velvind, og renressancens förste lys
stråler endnu ikke hadde vist sig. 
Det samme hrender, når den såkald
te nye kunst giver sig i lag med å 
bygge, dekorere og udstyre de Guds 
huse, de bönnens arnesteder, som 
vore kirker er. 

Thi det er .for å vrere Gudshuse 
og bönnens templer, at disse hellige 
bygninger overhovedet eksisterer. 
Det er derfor hos de höjeste ma
tiver, at det, som önsker å kaldes 
og vrere hellig og .fornuftmressig 



\ kunst, uafbrudt må hente sin in
spiration, og gör den ikke det, men 
vier ulydighed mod disse motiver, 
er den ikke lrengere hverken hellig 
eller ifornuftmressig. 

Ligeledes er den såkaldte arno
ralske*) Kunst hverken fornuft
mressig eller menneskelig og - vil 
Vi udtrykkelig tilföje - mennesket 
uvrerdig og i modstrid med dets na
tur, da den nregter eller glemmer 
eller undlader å respektere det for
nemste motiv for dens eksistens 
nemlig å vrere fuldkommengörels� 
af en vresentlig moralsk natur. 

Disse få og fundamentale sand
heder, som Vi her mere · har hen
tydet til end udviklet, e1• nok til å 
klargöra Vor praktiske bedömmelse 
af denne såkaldte hellige kunst. Vi 
har allerede adskillige gange för ud
viklet lignende tanker overfor kun
stens og kirkens mrend. 

Vort inderlige håb, Vort brren
dende önske og Vor vilje er da, at 
den kanoniske lov allevegne må 
blive adlydt, som den klart er for
muleret i Codex: at sådan kunst 
ikke må få adgang til vore kirker, 
ej heller må få lov til å restaurere 
eller dekorere dem, medens Vi san1-
tidig vil slå dörene op og sige hjerte
lig velkommen til enhver god og 
l1-eldig udvikling af kunsten, som 
i så mange kristne århundreder og 
under så forskellige omgivelser har 
givet så mange beviser på sin uud
tömmelige evne til å danne nye og 
smukke former, så lrenge den er in
spireret af troens og geniets lys. 

*) Hverken moralsk eller umoralsk men 
ligegyldig overfor al moral. 
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,Det er en pligt, som påhviler Vore 
brödre i episkopatet både ifölge 
guddommelig indstiftelse og efter 
kanonlovens bud, hver for sig i de
res bispedömmer og Os som hele 
kirkens hyrde, samvittighedsfuldt 
å påse, at sådanne vigtige hestem·
melser i den kanoniske lov nöje 
bliver overholdt, så at intet under 
dette tilranede navn af kunst må 
krrenke vore kirkers og altres hel
lighed til forstyrrelse af de troen:.. 

des andagt. 
Vi er glad, når Vi mindes, at der 

både tidligere og også for nylig har 
rej st sig r�ster, som forsvarede de 
gode traditioner og fordömte de 
å'benlyse forvildelser. Det var prre
ster, biskopper og kardinaler, som 
enstemmigt udtalte det samme som 
Vi her. 

Men jeres sönlige opmrerksomhed 
har nresten fået Os til at glemme, 
at Vi har indbudt jer, ikke til å 
höre, men til å se og beundre. Og 
kom da, se og beundre ! » 

Efter talen rejste paven sig og 
gik hen mod den store dör til den 
förste hal, som åbnede sig på vid 
gab, og paven gik derind, fulgt af 
kardinalerne. Derefter fulgte alle 
de andre og gik fra hal til haL I 
den store Rafael-hal blev paven 
henge. Han trådte også ud på den 
store midtbalkon 'og betragtede der
fra St. Peterskirkens kuppel. »Her 
har vi», sagde paven, »Michel
angelos störste maleri ». Efter å 
have taget afsked med de tilstede
vrerende körte paven tilbage til 
Vatikanet. 

Niels Hansen, 
cand. mag. 
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K RIN G TRE T T I O Å RI GA KRI GE T. 

Det gamla året lider, då dessa ra
der skrivas, mot sitt slut : jubileums
året har snart gått till ända. Lov
talen över nationalhjälten börja 
tystna, litte1;aturfloden kring 300-
å:rsminnet börjar sina. Man har 
fått annat och viktigare att tänka 
på. 

I det stora hela har dock detta 
jubileum gått oss katoliker smärt
.fritt .förbi, i den mån de religiösa 
frågorna omkring minnet kunnat 
behandlas utan att 1beröra oss 
smärtsamt. 

T.iden har också gått framåt: den 
historiska vetenskapen har under 
gångna ,år sysslat med Gustaf Il 
Adolfs historia mera energiskt och 
ingående än någonsin: bland alla 
historiskt bildade och intresserade 
har den gamla uppfattningen om 
hjältekonungen ersatts av en helt 
ny, som ärligt fö1·söld att ge rätt
visa åt alla håll: den som önskar 
bevis torde ha godheten att sätta 
sig in i den nyare svenska historiska 
litteratur, som behandlar Gustaf Il 
Adolfs historia, så där från sekel
skiftet till och med jubileumsåret ; 
han skall i alla avseenden finna 
denna sats bekräftad. 

Det var därför med stor och verk
lig förvåning som undertecknad ta
git del av en artikel i sista numret 
av »Credo», betitlad : »Några spörjs
mål kring trettioåriga kriget». 
Ehuru artikeln i fråga skrivits av 
en av tidskriftens kända och ak
tiJ_de medarbetare och den ärliga 
vUjan att giva något objektivt rik
tigt - och kanske dessutom något 
nytt - skiner genom mellan varje 
rad, vågar jag hävda den uppfatt
ningen, att artikeln är i så många 
avseenden och i så viktiga punkter 
missvisande, att ett beriktigande 
beträffande de viktigaste är nöd
vändigt och bör ske här, innan dis
lrnssionen väckes till nytt liv och 
då drages utanför »Credos» spalter. 

Författaren till artikeln har i 

denna betonat synpunkter, som icke 
blott varit länge kända utan också 
länge erkända : det trettioåriga kri
gets rent politiska motiv vid sidan 
om de rent religiösa. Det hade kan
ske här bort erkännas, att det ofta 
upprepade och i artikeln ofta be
kämpade påståendet, att kriget ute
slutande varit ett religionskrig för 
länge sedan försvunnit ur den ve
derhäftiga histo1·islw litternturen. 
Icke ens de ofta angripna historiska 
läroböckerna i våra skolor hävda 
längre något dylikt. Läget var ett 
helt annat, då i slutet av 1870-talet 
Mankell och Odhner i en uppmärk
sammad diskussion upptogo till be
handling frågan om Gustav Adolfs 
planer, vilken diskussion givetvis 
väckte uppseende även i Tyskland 
och bl. a. föranledde E. A. Gutjahr 
- känd som författare till ett ,filo
logiskt arbete om det nyhögtyska 
skriftspråkets uppkomst 'men okänd 
som historiker, att i sitt lilla an
förda arbete »König Gustaf Adolfs 
Beweggriinde zur Teilnahme am 
deutschen Kriege», Leipzig 1894 -
alltså för snart fyrtio år sedan ! -
giva den tyska allmänheten en upp
fattning om vad som stod på - en 
källa av högst tvivelaktigt värde. 
Jag vill ej gå in på Gustav Adolfs 
politiska planer, alldenstund så re
dan skett i »Credo» i maj 1932. 

Sedan Hammarstrand omkring 
1860 började sina undersökningar 
om Gustav Adolfs tyska politik och 
den store Ranke insatt den i dess 
historiska sammanhang, har Gustav 
Adolfs utrikespolitik i olika rikt
ningar blivit föremål för ingående 
undersökningar av olika forskare, 
bland vilka jag för att ej trötta blott 
vill nämna ett enda namn : profes
sor Nils Ahnlund. Huru omvälvan
de dessa senare forskningar varit 
( alltså ej ,blott Almlunds) ,  kan 
man lätt övertyga sig om genom att 
studera t. ex. \Vittrocks, ,v eibulls 
och Boethius' skildringar av vik-



tigare partier av Gustav Adolfs po
litik samt nyare akademiska av
handlingar. 

Beträffande ett så viktigt moment 
som »konungens kolossala ärelyst
nad», uttryckt i »planen att erövra 
och lägga under svensk krona samt
liga östersjöländer och att skapa ett 
stort skandinaviskt kejsardöme 
med sig själv som härskare», har 
ju författaren garderat sig mot en 
dräpande kritik genom att dels ej 
närmare angiva källan ( Axel Oxen
stierna) ,  dels genom återgivnings
sättet: »så ungefär berättar oss den 
protestantiske rikskanslern» (kurs. 
av mig). Att de djärvaste ideer i 
stundens hetta kunde förefalla Gus
tav Adolf möjliga, är oss allom be
kant, men huru han och. kanslern 
i de avgörande ögonblick, då beslut 
fattades, räknade om och om igen 
med realiteter borde ·vara lika väl
bekant. I stället för att ösa ur 
grumliga och torftiga föråldrade 
tyska källor bör man genomarbeta 
det rika svenska källmaterial, som 
finns tillgängligt, och undgår då svå
ra misstag. I varje fall ,skulle man 
nog vilja begära en förklaring : Var
för började Gustav Adolf då ej med 
den avsedda erövringen av Dan
mark-Norge, som bort gå ganska 
lätt för sig 1628-1630 ? - Om man 
l. ex. jämför Gustav Adolfs uttalade 
önskan att föra förenade svensk
polska trupper mot turken med 
hans senare förlbundstrevanden, ger 
detta säkert åtskilligt att tänka på ! '  

Hade författaren noggrant genom
gått min översikt i »Credo» i maj

·numret, så hade föi,f. nog iakt
tagit en smula större försiktighet i 
sitt omnämnande av Gustav Adolfs 
planer på den polska kungakronan, 
ty de ära noga kända; i det svenska 
riksarkivet finns ett rikt material 
till granskning och begrundande ; i 
själva verket rådde 1632 ej fred 
mellan Sverige och Polen utan en
dast stillestånd. Det var under så
dana omständigheter nödvändigt att 
försöka söndra motståndarna, att 
»bilda factioner»: man behöver ju 

1 1  

icke tro varje ord, som en statsman 
utsprider i viss avsikt ! Att den hel. 
Fadern Urban VIII uppbjöd hela 
sin makt för att hindra den - f. ö. 
ganska lama - svenska valagita
tionen i Polen, visar ju endast, att 
han ansett den största försiktighet 
av nöden, icke att han nappat på 
den utlagda grova kroken. 

Då författaren behandlar det tys
ka kriget som ett mest politiskt 
krig, vill jag gärna gå med därpå, 
men endast till en viss grad: de 
många olika deltagarna i kriget 
hade ofta helt olika synpunkter. 
Huru mycket vi än forska i denna 
fråga, torde vi icke kunna komma 
längre. Numera spelar religionen 
ej samma roll i politiken som förr, 
ändock förenas mycket ofta reli
gion och politik; ett enda exempel 
må vara nog : det tyska centerpar
tiet. Fordom, då religionen intog 
en mera framskjuten plats i det 
offentliga livet, erbjöd den flera 
och bättre tillfällen att låta sig 
skjutas i förgrunden. Gustav Adolf 
var fullt medveten om religionens 
makt över sinnena och för1:>tod att 
hänsynslöst begagna sig därav. Men 
mången av hans följesmän och råd
givare ansåg sig fullgöra en religiös 
plikt med att draga ut till trosför
vanternas bistånd. Detta kan be
visas. I de hemliga överläggningar
na i det svenska riksrådet, som 
föregingo beslutet att deltaga i kri
get, fram!bars bl. a. som direkt skäl 
för kriget på tysk botten : »Hug
svala vi thermed alla våra religions
förvanter, eljes kunna vi aldrig för
svara för Gud eller verlden, om vi 
them deserera». Detta bör icke för
våna någon. Vi kunna få tusende 
exempel på annat håll: huru måriga 
politiska planer förverkligades ej 
med korstågen, och huru brinnande 
stark och uppriktig var ej den reli
giösa tanken och offerviljan hos 
många av dess deltagare? Huru 
samvetslöst begagnar sig icke den 
spanska konungamakten av inkvi
sitionen för att stärka sin egen po

litiska ställning? Och då slutligen 



upproret i Böhmen nedslås (jag an
vänder av egen övertygelse förf :ns 
term) , sker detta huvudsakligen 
med den katolska ligans trupper 
under befäl av ligans fältherre: då 
segern av kejsaren utnyttjas redan 
i det pfalziska fälttåget, sker det 
främst för att vinna kef sannaktcns 
politiska mål. 

Vad de habsburgska planerna 
betydde för vårt land, om det fruk
tade s. k. spanska dominatet kun
nat förverkligas, behöver jag ej här 
gå in på, och följa vi Frankrikes 
kamp för livet mot samma habs
burgska makt, skola vi finna, att 
motsatserna äro mycket äldre än 
den Mantua-Montferrat'ska arv
tvisten. Märkligt nog förbigår förf. 
att Gustav Adolfs framryckande ut
övat inflytande på utgången av arv
tvisten i fråga ! Och i viss mån 
ku11na vi se en fortsättning av den
na kamp ännu i världskriget. 

Beträffande resningen i Böhmen, 
skulle jag nog misstänka, att flera 
orsaker, än författaren angivit, ligga 
bakom den. Rent teoretiskt kan 
jag emellertid ej heller här ansluta 
mig till förf:ns starka betonande 
av resningens karaktär av rent eds
bl'ytande. En fråga, som ofta kom
mer upp under medeltid och refor
mationstidevarv är den, i vad mån 
undersåtarna äro bundna av sin 
trohetsed till en furs te av annan 
bekännelse eller rent av till en eds
brytande · furste. Kanske en sådan 
till och med kunde dödas, utan att 
detta alltid av samtiden 'betrakta
des som mol'd? Den frågan har 
framkallat en hel . litteratur från 
båda , sidor, varav jag endast vill 
erinra om att ganska långt gående 
yttranden synas hava fällts av jesu
iten Johannes Mariana. Engelbrekts 
och Sturarnas namn tala också sitt 
vältaliga språk ! Med andra ord : 
det kanske är riktigast att även i 
en så ömtålig fråga som den böh
miska resningen iakttaga en viss 
försiktighet och måtta i omdömet. 

Om jag här för att avsluta mina 
tankar om det . trettioåriga kriget 
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endast berör Brandenburgs ställ
ning, så sker det med en hänvis
ning till de stora ekonomiska frågor 
som för Brandenburg stodo på spel : 
vad betydde t. ex. ej Elbing, Brauns
berg, Pillau och Mernel i det svensk
polska stilleståndet? Brandenburgs 
hjärtliga fiendskap till Sverige kan 
lätt nog förklaras, och vad äntligen 
beträffar rnoi·det på Wallenstein, så 

· vågar jag tro, att förf :ns ålderdom
. liga källor hava flera och viktigare 

orsaker att angiva. 
Gustav Adolf var icke något hel

gon. Att han var en stor personlig
het kan icke ifrågasättas. 

Huru förhöll det sig nu med 
Gustav Adolf och trosfriheten? 

För länge sedan gällde Gustav 
Adolf allmänt som en av dess för
sta representanter. För en och an
nan intager han denna ställning än 
i dag. Vi behöva blott bläddra i det 
oerhörda material, som det snart 
tilländalupna jubileumsåret hopat: 
festtal, predikningar, tidningsalster. 

För visso är det oriktigt att till
erkänna honom en sådan ställning, 
- som han f. ö. efter allt att döma 
icke själv velat intaga (möjligen 
med reservation för hans sista år). 

Gustav Adolf var mycket tole
rant mot kalvinisterna. Det må 
vara sagt till hans heder, ty vid 
denna tid var kärleken mellan de 
olika protestantiska samfunden just 
icke större än mellan dessa och ka
tolikerna. Örebro stadga talar sitt 
tydliga och ovedersägliga språk om 
hans tanke beträffande »papister
nas» trosfrihet i Svel'ige. Rättvisan 
fordrar, att vi tillägga, att Örebro · 
stadga tillkom under trycket av 
Sigismunds företag i vårt land. Den 
fordrar ock, att vi tillägga - och 
att våra protestantiska motståndare 
erkänna, att håns i det tyska kriget 
visade tolerans mot katolikerna i 
Tyskland kan .förklaras uteslutande 
av politiska motiv, medan en över
tygelseförändring hos honom icke 
blivit besty1·kt ( och sålunda icke 
för närvarande behöver antagas). 

Granska vi härefter våra marty-



rcr, manas vi att iakttaga den stör
sta försiktighet: envar, som något 
mera ingående sysslat med vårt re
formationstidevarv och den tidiga
re storhetstiden har med allt större 
beklämning letat efter de stora, im
ponerande hjältegestalter, varpå 
vår kyrka eljest varit - och för
visso alltjämt - är så rik. Vi 
glömma så lätt t. ex. en Gustaf 
Trolle - för att nu icke taga en av 
de värsta ! De största levde i lands
flykt, i nöd och armod i främman
de land. 
· Förf. uppger som offer för Gus

tav Adolfs »nitälskan för trosfri
hetens seger» Ursinus, Anthelius 
och Heinrich Schacht »vilka år 
1623 'sonade' sin katolicitet med 
döden». 

Undertecknad har redan i föregå
ende artikel behandlat frågan om 
Gustav Ad<,>lf och trosfriheten täm
ligen ingående. Därvid har även 
tillagts de allvarliga orden : » de här 
uppräknade offren för Gustav 
Adolfs rättskipning äro säkerligen 
icke genom sin personlighet ägnade 
att uteslutande tillvinna sig beund
ran .. .  » men väl djupt medlidande. 
Högst av dem alla stå nog Anthe
lius och Messenius ; med de ford
ringar, som Kyrkan uppställer iför 
en formlig helgonförklaring, torde 
ingen av dem kunna räkna därpå, 
lika litet som den anförde » Ursi
nus» · (Georg Behr) - vars sned
språng gåvo upphov till prpcessen. 
Campanii död skola vi kanslrn helst 
icke tala om, och vad beträffar je
suiten Heinrich Schachtius, så dog 
han icke någon hjälte- eller martyr
död med de andra 1624 ( årtalet 
1 623 i artikeln är felaktigt) utan 
fick återvända till Tyskland och 
levde åtminstone länge nog för att 
författa en mycket intressant redo
görelse för sina äventyr under sin 
svenska peregrination. I vad mån 
denna redogörelse ansetts räcka för 
att förläna honom anseende som 
martyr eller kanske riktigare be
kännm·e, vet jag icke. Men jag 
måste bekänna, · att jag hyser en 
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viss fruktan för dt . aktstyckena 
.från rannsakningen med honom 
den 1-5, 19 och 20 april 1624 kun� 
na komma att offentliggöras : ett dy� 
likt offentliggörande bör nog icke 
av oss. framprovoceras !  

Må ingen missförstå dessa rader ! 
Det är nog icke möjligt för en mo� 
dern människa att bedöma, huru 
långt en »bekännare» bör kunna 
hålla ut under tortyren, även där 
denna ej var av det svåraste slaget. 
Säkert är, att de, som Kyrkan offi
ciellt erkänt som sådana, uthärdat, 
vad som måste synas för männi
skor omöjligt. 

Ur denna -synpunkt kunna vi väl 
hysa det varmaste medlidande med 
Pater Schachtius men icke god
tyckligt beatificera honom. Det 
ärevördiga Jesu Sällskap befann sig 
ännu i begynnelsen llV sin storarta
de utveckling : fäder och bröder av 
ovanliga mått drogo ut med all d.en 
hänförelse, som katolsk kristendom 
- och kanske den ensam - kun
nat väcka och slöto sig efter att 
hava uthärdat omänskliga lidanden 
till martyrernas och bekännarnas 
stora familj. Även i vårt land har 
från deras orden martyrblod ut
gjutits : jag tänker närmast på 
Pater Laterna »vilken han (hertig 
Karl) lät binda en kavle i munnep. 
på och sänka i havsgrunden». 

Tiden går. De storslagna jubi
leumsfestligheterna äro blott ett 
lysande ininne. Glömskan breder 
åter sitt täcke däröver. Vi ha an
dra, · viktigare problem att lösa. 
Mest tilltalar mig den i anförda 
uppsats framkastade tanken, att vi 
katoliker bol'<}.e ibäst kunna objek
tivt bedöma Gustav Adolf? Blir det 
verkligen så? Gustav-Adolfsgestal
ten var stor nog att tillvinna sig det 
svenska folkets kärlek och beund
ran, · den var stor nog för att till
tvinga sig stora motståndares akt
ning. Om det stundom kan ligga 
nära till hands för en katolik 
att visa på huset . Habsburgs an� 
märlmingsvärda trohet mot Kyr
kan, så bör han aldrig glömma, att 



religionen även för Habsbut'g alltför 
ofta var 1·en politik, och att därför 
Gustav II Adolfs insats i det tyska 
kriget blev av utomordentlig bety
delse. för Kyrkans fria utveckling, 
fastän detta aldrig var hans avsikt. 
Providentia Divina ingriper ibland 
i historien ! 

Vi svenska katoliker böra ej un-

C RE D O S  

Dr. Franz Michel Willam : 
Das Leben Jesu im Lande 
und Volke Israel. (Herder 
& Co., Freiburg im Br.) 

Digterp1:est,en fra Vorarlberg, Dr. 
Franz Michel V\7illam, vil ogsaa 
vrere mange norske katolikei· be
kjendt, siden han besökte os under 
Olavs-jubileet i 1930. Kunstner, 
kulturhistoriker, folklorist · som han 
er, har Dr. Vi'illam i sin siste bok 
skildret Pahestina som han besök
te for etpar aar siden og kommen
tert evangeliernes fortrelling om 
Vor Frelsers jordliv og vandringer 
med eri fylde av oplysninger om 
sed og skikk i landet dengang og 
nu - det jödiske folkelivs srerprreg 
og frellestrrek for Romerrikets ad
ministration og organisation i Ös
ten paa Jesu tid. 

<lerskatta Gustav Adolfs . verk · '-
men kunna ej deltaga i · någon 
Gustav-Adolfskult. Därest vi nu ej 
äro tyska utan svenska katoliker, 
behöva vi då nödvändigt anse oss 
för hans motståndare - i andra 
frågor än religionen? För visso: 
Nej! 

G. E. 

B Ö C I( E R. 

Det er blit til en rik og indgaa
ende skildring av den verden, hvori 
kristenddommen föd tes ·  - en ver
den som var meget likere vor egen 
tids end de fleste av os er Ulböie
lige til at tro (selv om »teknikens 
vidundere» er kommet til siden 
dengang og har öket menneske
livets utrygghet uendeligt meget ).  
Men klassekamp og partistrid, na
tionalistiske og internationalistis
ke strömninger, hypotekkvaler og 
bankvresen hadde Jesu ·samtid og
saa at trrekkes med. Og idet · Dr. 
\Villam gjfö· rede for hvad som var 
det steds- og tidsbestemte, det scer
egent österlandske i det utvalgte 
folks liv, til hverdags i ensformig 
slit og hverdagslig idyll, i oplöp og 
oprör, i festtidernes vandringer, 
trrer de tidlöse, almenneskelige ele
menter skarpere frem i billedet av 
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den· verden, som den Menneske
vordne Gud steg ned til og rörte op 
i. Indtn:engende og anskuelig skild
rer forfatteren det jödernes land, 
hvori evangelierne spiller - med 
en natur som skifter voldsomt efter 
aarstidernes gang og omfatter Gali
lreas kornbygder omkring Genesa
rets sjö og Judreas langstrakte 
fjeldrygger, hvor gjreterne driver 
sine flokker av hvit sau og · svart 
gjeit over timiansbakkerne, men 
vingaardsbönderne har !bygget ut 
hvert dalsökk med terrasser og 
vagttaarn og perser, og olivenplant
ningerne brer sig opefter aassider
ne. Fra dagliglivet, fra bondenre
ringerne paa hvert ,sted hv;or Han 
stanset og talte til folket er det altid 
at Jesus henter motiverne til sine 
lignelser - og paany overvreldes en 
av undring over disse lignelsers 
eviggyldighet og den klassiske 
skjönhet som stiller dem utenfor 
enhver tidsbestemt poetisk retning, 
netop naar en faar klart for sig, i 
hvilken grad de ogsaa er lempet ef
ter d.en förste sammenlöpne til

hörerflokks livserfaring og ut
tryksmaate. Men ogsaa disse för
ste tilhörere, som slet tungt under 
et vidtlöftig hierarki av offentlige 
og private funktionrerer, alle like 
glupske ti1 at ta ut sit tilkommen
de, saa det blev litet nok igjen til 

producenterne, maa ha fölt Hans 
ord om at vi ikke skal srette os op 
mot det onde, ikke frygte 4em som 
slaar ihjel legemet men dem som 
drreper vor -sjrel. Bjergprrekenens 
saligprisninger av alle som berger 
sit indre liv uskadt gjennem tidens 
trrengsler - like utid·smressige og 
forbausende, like eggende til mot
sigelse og like lokkende til efter
fölgelse, som vi föler dem. At Jesu · 
landsmrend og samtidige först og 
fremst ventet, deres Messias skulde 
bringe dem materiel frigjörelse er 
svrert forstaaelig. De ventet netop 
paa en saan Messias som ogsaa vor 
tid skriker paa - bare at vi kan
ske forutsretter, en greiei' det ikke, 
vi niaa ha mange Messiasser. Da 

Messias kom og bragte sit folk, ·og 
alle verdens folk, frelsen, val' ' det 
to betingelser som gjorde Hans 
gave uantagelig for · folk flest den
gang: at Han krrevet, verden skulde 
ta imot Ham som Han· var, og ikke 
foreskriv;e Ham hvordan Han bur
de vrere, og at menn'eskene sirn1de 
arbeide med paa sin egen, frelse ef
ter Hans anvisninger og ikke efter 
sine egne hoder. Saa for kastet Hans 
samtid denne Messias og gjorde .·sit 
bedste for at bli av med Jesus Kris
tus. Og Han kommer tilbake fra 
de döde og forsikrer . at Han er med 
os alle dager indtil verdens ende, og 
den samme igaar og idag og ·rn evig 
tid -- og menneskene reagerer for 
Ham og ,imot Ham paa· sa'mme maa
ten som .for nitten hundrede aar 
siden. 

En av de . ting som sent omsider 
valde min interesse for kristendom
men var, at det slog mig, hvor be
synderlig utillfredsstillende alle 
forsök paa at rekonstruere en- »hi
storisk · Jesus» falder ut. Ikke om 
en eneste skikke1se i de »historiske 
Jesusers» fantombrigade kan vel et 
nogenlunde nögternt menneske 
uten forutfattede sympatier eller 
antipatier for kristendommen tren
ke sig, at en saan figur skulde ha 
kunnet avstedkomme större opstyr 
i verden. Og alle forsök paa at re
ducere Jesus Kristus til blot og bart 
menneske, en mand hestemt av sin 
tid og sin race, resulterer i et bil
lede som er bestemt av den tid og 
det miljö, forfatteren selv er prre
get av. Renans uredelige Jesus er 
like prreget av Napoleon den tredjes 
Frankrike som Kristian Schjelde
rups kjedelige Jesus av en ,1iss slags 
trrettende idealisme, slik den trref
fes inden bestemte dannede, borger
lige kredser i Norge omkring aar
hundredeskiftet. Bfterhvert som 
presten ,vmam under sin pilegrimss 
frerd over Jesus av Nasarets vand
ringsveier gjennemgaar evangeliets 
heretning om Hans liv mellem men
neskene, vokser billedet av Gud
menneskets dype menneskelighet 



usökt frem, indtil lreseren föler, at 
Guden som blev mand var ogsaa den 
eneste fuldt ut menneskelige og 
mandige mand som har levet paa 
jorden. 

Det bör vel tilslut nrevnes at bo
ken er gjennemillustreret med en 
masse fotografier, tatt av Dr. YVil
lam i Palrestina - av landskaper 
og folkelivsscener, og at disse bil
leder er ganske ualmindelig vakre, 
og skikket t�l at vrekke en ,,oldsom 
reiselyst. "Qet hellige Land maa 
vrere ..et vidunderlig vakkert hjörne 
av verden. 

Bokens omfang - den er paa 
513 sider - betinger en pris som 
gjör, at den lfesvrerre vel neppe kan 
bli saa utbredt som den burde vrere, 
Men den maa falfald ikke inangle i 
nogen av vore katolske skole- og 
menighe'tsbiblioteker. 

Sigrid Undset. 

Lh;a Lundh : Guds Spele
man. En livsbild från 1200-
talets Italien i fem kapitel 
och ett efterord. C. ,,r. K. 
GleerupsFörlag. Lund 1932. 

Det stora Fransiskusminnet har i 
våra nordiska länder .funnit hän
givna propagandister. I Danmark 
har som bekant Johannes J�rgen
sen ägnat en ,stor del av sitt livs 
a1·bete åt ett hängivet framhålian
de av de stora fransiskanska tra
ditionerna. I Sverige är hans när
maste bundsföi'vant en protestan
tisk författarinna, fröken Lisa 
Lundh, som också vid flera tillfäl
len lämnat Credo värdefulla bidrag. 
Strax före jul har på Gleerups för
lag utkommit en ungdomsbok av 
hennes flitiga penna, som går in 
medias res och behandlar själva 
Fransiskusgestalten. 

Man märker att Lisa Lundh både 
har en ovanlig sakkunskap och en 
ovanlig kärlek till sitt ämne. Hon 
har rest som pilgrim till de rfran
siskanska minnenas värld som hon 
skildrar med stor åskådlighet, des
sa trakter som bibehållit sig så häp-
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nadsväckande oförändrade mitt i 
föränderlighetens värld. Redan på 
första sidan är man i Assisi och 
sedan får man följa den helige 
Fransislrns steg för steg på hans 
underbara vandring genom livet. 
Att iboken fyller en verklig upp
gift är klart. Nu ha vi på svenska 
språket en Fransi,skusbiografi som 
kan förstås av envar, som kan läsas 
med behållning av . både barn och 
vuxna, en äventyrsbok som är så 
enastående därför att den endast 
innehåller sådant som är fullkom
ligt sant och follkomligt rent. 

Fönfattarinnan använder. icke 
minsta ord som kan verka stötande 
på en katolsk läsare. Hon är för� 
vånande objektiv på samma gång 
som hon på intet sätt döljer sin 
subjektiva inställning som varm be
undrarinna av det stora helgonet 
.från Assisi. Men på samma gång 
säger hon icke heller något, som 
kan stöta en troende protestant. 
Man skulle a priori säga, att en ,så 
skicklig behandling av ett kyrko
historiskt ämne är omöjlig, men 
denna Fransiskusbok visar, att 
detta icke är fallet. Särskilt gri
pande är författarinnans skildring 
av sina vallfärder till La Verna. 

Naturligtvis har också denna bok 
sina ofullkomligheter. Så kunde 
man kanske exempelvis reagera mot 
en viss stilblandning : legendstil 
och kåserande berättarstil som icke 
överallt smultit samman till en har
monisk enhet. Men helhetsintryc
ket av denna bok kan knappast 
vara annat än utomordentligt gott 
icke minst på en svensk katolik 
som har kärlek till det .stora out
tömliga Fransiskusminnet. 

B. D. Assarsson. 

Laura Petri : Min katol
ska bukett. Albert Bonniers 
förlag, Stockholm. 

Det händer katoliken ofta, när han 
kommer ut från mässan, där han i 
den Heliga Kommuniorien emottagit 
Vår Herre Jesus Kristus, att han erfar 



en glödande önskan att göra hela 
världen delaktig av detta Himmel
ska Bröd, som innehåller all ljuv
lighet. Han vill skänka sin rike
dom till första vägfarande han mö
ter. Han brinner av längtan dela 
sin skatt med sin protestantiska 
familj , sin hela protestantiska be
kantskapskrets, med kamraterna 
på arbetsfältet. I samma ögonblick 
han ger vika iför denna trängtan, 
även om han talar med de mest 
sympatiskt ställda personer, för
nimmer han, hur hans brinnande 
hjärta sjunker djupt ned ibland 
Nifelheims isande dalar. Han kän
ner, hur han står inför en fruktans
värd klyfta, och den klyftan heter 
ömsesidig oförståelse. Vi kunna 
vara de bästa bland vänner, de in
timaste bland kamrater, men när 
samtalet faller på s. k. religiösa  
spörsmål, känna vi, som om talade 
vi för varandra okända språk. En
dast genom ömsesidig förståelse 
kan en bro slås över klyftan, en
dast genom förståelse kunna vi leda 
våra protestantiska bröder fram till 
det av dem i botten av deras hjär
tan efterlängtade ljuset. 

Min katolska bukett . av Laura 
Petri är en bok, som sannerligen 
kan betraktas som ett valv i den 
stora bryggan över Oförståelsens 
djup. Denna författarinnans namn 
sätter man ju hälst i samband med 
Frälsningsarmen och det är med en 
viss skepsis man först tar hennes 
bok i sina händer. Man hinner en
dast läsa företalet vilket förklarar 
valet av boktiteln, förrän man för
står, att här står man i�för en 
verkligt epokgörande nyhet : en 
protestant, en allvarlig och upprik
tigt troende protestant, som gjort 
en pilgrimsfärd i ordets trängsta 
bemärkelse för att tränga in i ka
tolskt andligt liv. Hon har rest, 
hon har studerat och hon har fram
lagt resultatet av sina forskningar 
i en fullständigt objektiv bok. 

Vi kunna inte presentera denna 
lilla katolska bukett bättre än ge
nom att citera författarinnans egnR 
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ord . i det lilla häfte, som hennes 
förlag utgivit och i vilket de låta 
sina författare recensera s1g själva : 

»Min katolska ,bukett, säger hon, 
är en knippa intryck och minnen 
från den katolska rabatten i reli
gionens stora örtagård. Den krydd� 
starka doften, som r,edan på avstånd 
slår främlingen till mötes, har all
tid på mig utövat en mystisk tjus
ning. Men det är särskilt en blom
ma, som lockat mig att träda när
mare, en sällsynt blomma, som dött 
ut i den lutherska myllan : helig
hetens vita lilja. Den liljan .frodas 
mitt uppe bland en massa katolskt 
ogräs, och den är lika skön i dag 
som i går.» 

Laura P.etri har med dessa ord 
slagit huvudet på spiken, hon har 
i några få rent av klassiska ord for
mulerat ett problem, som trotsat 
många lärdare personers förmåga 
att utlägga med långa tirader, hon 
har svarat på frågan : vad binder 
även · den icke egentligen troende 
katoliken till Kyrkan, vad är det, 
som drager protestanten med oemot
ståndlig kraft till Kyrkans p9rt ? 
Det är mystiken kring den uppen
barade, för mänskligt förstånd 
ofattbara evige Guden som hemlig� 
hetsfullt drager oss, det är helig� 
betens lilja, som binder oss. 

I våra dagar har man åter bör
j at det gamla verket att genom 
mänsklig kraft och genom mänsk
liga beräkningar bygga ett Babels 
Torn : man bygger på stasmannens 
fåvitska makt, som råder i dag och 
faller i morgon, man bygger på små 
människors sj älviska 'avsikter orh 
önskningar, på individens egoism, 
orh detta kallar man Nationernas 
Förbund. Nationernas Förbund in
stiftades redan för 1933 år sedan 
på Golgata. Kristus instiftade Sin 
Kyrka, som skall best� intill tider
nas ända och skall intiil dess ha sitt 
liv i Den Helige Ande. Vår tid ta
lar om demokrati, meh var i värl
den finnes Kyrkans magnifika de
mokrati, som gör oss alla furstar 
och väldigheter, småfolk och tig-



gare till samma barn av samma 
Eader. Det hände en gång, att ett 
par enkla arbetarynglingar förirrade 
sig in i St. Edks kyrka i Stock
holm, där prästen efter predikans 
slut vände. sig till församlingen 
och .· bad den förena sig med ho
nom ien gemensam bön för en obe
tydlig cirkusartist, som_ avgått med 
döden. Den ena ynglingen utbrast 
häpen och sade till den andre : De 
hedja för en lartdsstrykare som om 
han vore en excellens ! Även dessa 
ynglingar slogo huvudet på spiken 
och gåva sin enkla formulering av 
det stora problemet: vad vill Kyr
kan? Kyrkan har inför Gud All
smäktig samma ansvar för varje 
själ, som om den vore en Excellens. 

Kyrkan är tillräckligt stor och 
vid att omfatta varje liten ödmjukt 
sökande själ cich föra den tiU Gud. 
Första kapitlet i Laura Petris bok 
kallas >>Det är Gud». Hon fram
ställer enkelt och okonstlat den för
klaring hon fått av en präst; hur 
Gud finnes i den vigda hostian. Det. 
är sannerligen den bästa förlda
l'ingen, som finns på svenska språ
ket. övriga kapitel handla ·om för
fattarinnans ,besök hos bemärkta 
katolska personligheter, och hon 
g!fr samma upptäckt, vilken av 
dessa heliga personer hon än träf
far, vare sig det är Kyrkans lär
daste män eller små tj änande Syst
rar i ett avlägset kloster och denna 
upptäckt se vi klarast, om vi citera 
hennes egna ord om kapucinern 
P. Timotheus i Rom : »Vid vad 
sl�all jag likna P. Timotheus, säger 
hon, vid en god, glad frälsningssol
dat, bara mycket lärdare och myc
ket ödinjukai'e». Denna observa
tion har skorrat i vissa protestan
tiska kritikers öron. ö<;lmjukheten, 
som även var Lucifers stötesten, 
är bladverket på helighetens lilja. 

Laura Petri gör samma observa- · 
tion, när hon .träffar en av den ka
tolska världens mest uppburne lär-· 
d�, · Fransiskanern Ma Maximin 
Plette. Denne har tilldelats värdig
heten ay Docteur et maitre en theo-
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logie vilken högsta utmärkelse en
dast tilldelats sjuttiosex teologer 
under en tidsrymd av sjuhundra 
år. Hans doktorsavhandling hade 
till ämne Metodismens fader, John 
,v esley och har väckt en oerhörd 
uppmärksamhet över hela världen. 
Vi citera än en gång Laura Petri: 
»Det är en bok av ett slag, som ald
rig förr förekommit under de fyra 
hundra år, som förflutit sedan den 
kristna kyrkan splittrades av den 
lutherska blixten. Korrespondensen 
mellan katoliker och protestanter 
har varit av polemisk art, och man 
har å ömse sidor ej ansträngt sig 
att förstå varandra. Men se här en 
avhandling för teologie doktorsgrad 
vid Louvains ärkekatolska univer
sitet, som gör sitt protestantiska 
föremål full rättvisa. Protestanter 
som katoliker fröjdas i kapp över 
det nya undret». Man förstår Laura 
Petris spänning, när hon träffade 
denne över hela världen högt upp
burne författare. Hon fann honom 
enkel, naturlig, ödmjuk och strå
lande glad. Bokens titel är John 
1V esley: Sa 1·eaction dans l' evolu
tion du protestantisme och har ut
gått i mångfaldiga upplagor. 

Min katolska bukett har fått sitt 
namn efter den lilla enkla gula ka
pucinerrosen. Denna lilla blomma 
anses vara hit till landet införd av 
munkarna och betraktades som en . 
symbol av klosterlivet, varför den 
också utsattes under Reformationens 
stormiga dagar för samma ener
giska utrotningskrig som den skad
liga berberisbusken i vår tid. Laura 
Petri har bundit en härlig bukett 
till Guds Moders ära, och en av de 
vackraste blomstren är kapitlet om 
Guds moder själv om också tletta 
brister i kotrekthet. Hon har skänkt, 
har förklarat och skingrat mycket 
protestantisk vidskepelse rörande 
vår Kyrkas lära öch tradition. Hon 
har enkelt och sanningsenligt fram
ställt vad hon sett, hört och lärt. 
Hon har uppfattat våra heliga mäns 
och kvinnors djupa ödmjukhet och 
deras helighet, och hon gör rätt, 



när , hon kallar ,oss andra syndfil'.e 
för katolskt ogräs. Likväl är det en 
sida av det katolska fromhetslivet, 
som hon inte uppfattat. Det är, att 
vi arma syndare genom Guds oänd- · 
liga nåd äro genom dopet delaktiga 
av de heligas liv, självförsakelse och 
botgöring; att dessa, som leva in
för Guds ansikte, bedja till Gud för 
oss och för vår frälsning. Att detta 
gäller såväl för de heliga, som re
dan gått fram till Guds tron, som 
för dem, vilka ännu vandra och 
verka ibland oss. En protestant J:Je
der visserligen för sin vilseförde 
broder, men han måste också verka 
direkt på denne sin broder genom 
sitt ord och sitt exempel, under det 
att katoliken offrar sitt liv, sina bö
ner, sina Kommunioner, sina lidan
den för sin ,broders omvändelse och 
han vet, att Gud alltid en gång skall 
bönhöra honom; kanske icke all
tid inom den av elen bedjande ut
satta tiden, men i Guds egen timme, 
som kanske först slår i Evighetens 
rike. Laura Petri har inte heller 
förstått eller kanske inte önskat 
framställa, hur Kyrkans heliga, 
Kyrkans enklaste och mest brist
fälliga barn leva i andlig gemen
skap med. de heliga i Himmelen och 
de heliga på jorden. Hon förstår ej 
vilken tröst vi arma syndare er
fara, när vi betänka Guds oändliga 
och rättmätiga krav på oss och vår 
egen fruktansvärda skröplighet och 
vi minnas, att de heligas liv, böner, 
,botgöring och lidanden ligga liksom 
i en stor klädkista i Kyrkans för
var och vi därifrån genom Guds 
oåndliga barmhärtighet kunna få 
en trasa varmed vi kunna skyla 
vårt oerhörda elände. Och att detta 
icke på minsta sätt fritar oss skyl
digheten att även den minsta ibland 
oss efter bästa förmåga förvalta det 

pund som oss givet blivit och strä
va efter helighetens vita lilja/ 

Vi svenska katoliker vilja härmed 
från våra hjärtans djup frambära 
vår varma tacksägelse till Lauta 
Petri för hennes vidsynta, frimodiga 
och modiga bok, genom vilken hon 
har vederlagt århundradens vah
föreställningar om vår tro, om vår 
heliga Kyrka. Vi katoliker i .  för
skingringen äro även henne oänd
ligt tack skyldiga för de glimtar vi 
genom henne fått av katolskt frmv.
hetsliv ute i stora världen, i de lär-.. das studerka1i11nare, bakom klost
rets n1urar. 

Tack, Laura Petri, för en god 
bok. Tack för visad förståelse. 

Sig1·id Stjernswärd. 

Rob. Hugh Benson : »For 
l{ongens Skyld.>> . (J. Fri
modfs Forlag. ) 

Hans Excellens Biskop Brems 
har om den i novembernumret .om
nämnda Bensonboken gjort följan
de uttalande. 

For nylig udkom en fortrreffelig 
dansk Oversrettelse af Mgr. Ben
sons berpmte Roman fra Karl den 
Andens Tid: »For Kongens Skyld». 
Paa saare gri'bende Vis levendeg�r 
Benson hine Tiders Mennesker for 
os, og med en �landing af Beu.n
dring og Beskremmelse lreser vi om, 
hvad Englands Katholikker den
gang led og ofrede for deres · Tro. 

Jeg anbefaler varmt enhver at 
fordybe sig i Bensons sk�nne Vrerlc 
Foruden den rent kunstneriske Ny
delse er det en aana'elig Berigelse 
og Opmuntring at lrese det. 

( Sign.) t Jos. Brems. 
Ap. Vikar. 



Nytt katolskt kapeU i Mellem
N otge. 

Fra Kristiansund i Möre fylke 
innlöper den gledelige efterretning 
at Picpus-patrene, ti1 hvis kongre
gasj on Mellem-Norges kirkedistrikt 
er betrodd, har åpnet en ny misjons
stasjon i denne lby som hörer til 
landets betydeligste og folkerikeste. 
Den 15. desember innviet misjonens 
ovethyrde, höirerv. pater Cyprianus 
vVitte, det nye kapell som er inn
redet i Skolegaten 12 og insatte 
velrerv. pater Guida Göer som sjele
sörger for Kristiansurrd og omegn. 
Kapellet er, ifölge »,l\före Dag.1:>lad», 
litet men meget smakfullt innredet 
og avgir sitteplass for 25 personer. 
Inntil videre vil det vreTe å betrakte 
som anneks til virksomheten i 
Molde, men der skal holdes offent
lige gudstjenester i kapellet hver 
sön- og helligdag. Pater Göer, som 
fremdeles blir boende i Molde sam
men med den dervrerende sogne
prest, kommer så hver lördag til 
Kdstiansund og blir der et par <la
.ger. Måtte Gud velsigne den nye 
virksomhet ! 

Redemptorist-kongregationen 
200 år gammal. 

Av de yngre ordenskongregatio
nerna är redemptoristernas, grun
dad den 9 november 1732, utan tvi
vel den mest betydande. Som sin 
kongregations huvuduppgift angav 
den helige Alphons av Liguori själv : 
»Att så .fullkomligt som möjligt 
efterlikna Kristi liv och dygder 
både för den egna andliga häl-
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sans skull och .. för folkens fräls
ning, särskilt de fattigaiste folk
skiktens». När han kallade sin stif
telse »Den allra heligaste Förlos. 
sarens kongregation», går tanken 
lätt till det · ord i encyklikan, som 
talar om »proletarhttets förloss
ning». Visserligen låg denna tanke 
fjärran för den helige stiftaren av 
redemptoristkongregationen, i syn
nerhet i den sociala betydelse, den 
har i encyklikan. Men alldeles· sä
kert föresvävade honom sambandet 
mellan materiell och andlig .fattig:
dom, och förvisso var det ock.Så hans 
tanke att förebygga fattigdomens fa
ror föl' det andliga livet genom att 
med sin missionering skydda de fat
tigaste folklagren mot yttefägare 
andlig proletarisering av massorna. 
Det är högst intressant att iakttaga, 
att han där.vid uppdrog riktli:t;ijer 
för själavården, som först på, se
naste tiden mera allmänt beakt;i.ts, 
t. ex. hans speciella metode1· för 
församlingsvård, för församlings
karitas. Nutida erfarenheter visa, 
hur mycket själasörjaren på c;len 
ki'istna kärleksverksamhetens väg 
kan vinna i sådanas hjärtan, som. 
länge stått främmande för Ky1•,-.11r11 , 
Starkt framhäves hos honom t11n
ken på lekmannaapostolatet i · en 
form, som mycket påminner o:rn 
våra dagars. I folkmissionerna hava 
redemptoristerna blivit de breda 
folkskiktens exercitiemästare och 
bedriva härutinnan en utomordent
ligt välsignelserik verksamhet. 

Ett bestående inflytande utövade 
kongregationsstiftaren med av�e
ende på sin tids andliga frågor. D,et 
,,ar und.er rationalismens glanstid, 
som den helige Alphons av Liguorj 
framträdde med sina vetenskaplig� 
arbeten på moralteologiens områdE:i, 
Rationalismen, denna överbetoning 
av förnuftskraften, hade då också 
sträcld sig till det sedligas område. 
Människan bure, trodde man, se
delagen helt i sitt förnuft och i detta 
!!-Il.såg man sig också hava kraften 
att efterleva denna lag. Det över
natmliga, uppenbarelsen negligera-



des, och blott en rent naturlig för
nuftsvärld skulle härska på alla 
områden, även på moralens. Ra
tionalismen gjorde också på sina 
ställen sitt intåg inom den katolska 
vetenskapen. Det förblir den helige 
Alphons tidshistoriska förtjänst att 
i full utsträckning och på nytt hava 
säkerställt för moralteologien . dess 
väsensegna grundval, den över
natudiga uppenbarelsen. Det var 
på grund av sina moralteologiska 
verk han av Pius IX upphöjdes till 
kyrkolärare. 

C. K. Chestertons person och 
betydelse. 

»Croix» kallar i en artikel Ches
terton för en av den nutida engel
ska litteraturens och kritiska kato
licismens portalfigur. Chesterton 
är en katolicismens apostel, som 
'bekymrar sig mindre om teologiska 
subtiliteter, men så mycket mera 
om de enkla uppenbarelsesanning
arna, som han på ett lysande sätt 
och vid de mest oväntade tillfällen 
framlägger. Denna apologetiska 
hållning återspeglar mycket träf
fande Chestertons karaktär och de 
inre grunderna till hans konver
sion. Född 1874 i London ägnade 
han sig redan vid skoltidens slut 
åt målarkonsten och kom strax där
efter också över till litteraturen. 
För en av sina tidigaste dikter er
höll han Miltonpriset. Som med
arbetare i »Speaker» och »Daily 
News» utvecklade han sina ln'itis
ka uppfattningar om det bortgli
dande 19 :de århundradets »ego
centrismus» och om sina samtidas 
blaserade »allveteri». Den huvud
sakliga skottavlan för hans hån 
var victorianernas materialism och 
pessimi,sm, vilkas ekonomiska ideer 
föranledde honom att ingående stu
dera de ekonomiska tidsproblemen. 
Hans aversion mot det moderna 
partiväsendet och industrikapita
lismen jämte hans sunda misstro 
mot alla socialistiska ideer förde 
honom samman med Hilaire Belloc, 
med vilken han arbetar på utform-
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ningen av den s. k.  distributistiska 
läran. 1922 avlade Chesterton sin 
katolska trosbekännelse. Om man 
fråga honom hur det kom sig, att 
han blev katolik, brukar han svara, 
att katolicismen är »den rätta mit
tens» andliga riktning, den upp:
tager i sig alla de andliga rörelse1:, 
som isolerade och självständiggjor� 
da blott bliva människorna till 
skada. Det starkaste litterära vap
net, Chesterton mästerligt förstått 
att hantera, är ironien och humorn. 
Icke sällan har det sätt, varav han 
begagnat ,sig av paradoxen i sina 
polemiker och kritiska essayer, haft 
till följd, att han misstänkts för att 
icke hava menat allvarligt och upp
riktigt. Dock med orätt, ty Ches
tertons väsen är renaste ärlighet. 
Också efter sin konversion, som 
väckte stort uppseende, har Ches
terton förblivit en av de in.est om
tyckta engelska skriftställarna. För 
de stora sanningar, han som »distri
butist» förkunnar, finner han em'el
lertid icke det gehör, som han för
tjänat och som han själv kanske 
mera önskar sig än erkännandet 
att han är en stor essayist och dik
tare. 

En orientalisk gren av j esuit
orden. 

Sedan lång tid tillbaka ha de 
stora ordnarna begynt påverka den 
orientaliska kristendomen och att 
med sig införliva en östlig gren. 
Därmed hava de velat försöka att 
framlocka den det kraftfulla livets 
ande, som kännetecknar den väst
liga latinska kristendomen, en reli
giositetens orientaliska form. Pater 
A. M. Ammann S. J. berättar om 
en sådan aktion av jesuitorden i 
»Dcutsche Presse». Den orienta
liska grenen av denna orden har 
existerat i flera år, men först nu 
har tillslutningen också i ordens 
generalathus funnit ett synligt ut-. 
tryck. Man har nämligen där in
rättat ett orientaliskt kapell. Det 
är helgat åt den hel. Wladimir, vil
ken som bekant missionerat Ryss-



land. .Jesuitgeneralen Ledochowski, 
vars namnp�tron den hel. V/ladi
mir är, talar i ett brev till medlem
marna av ostritus om den äkta 
gemenskap, i vilken de båda orden�
grenarna, den latinska och den ori
entaliska, stå : »Ni, medlemmar av 
den orientaliska ritus av .Jesu säll
skap, äro icl�e skilda från sällska
pets övriga delar, utan vi alla äro 
en kropp, som är besjälad av sam
ma kärlek». Tanken på ett sådant 
västos.tligt munl{döme framfördes 
första gången 1924 genom Pius XI, 
som utifrån det västliga munklivet 
ville väcka det ostliga beskådandet 
till nytt liv. Omedelbart därefter 
(i oktober 1924) öppnade 2 jesu
iter, som antagit den byzantinsk
slaviska ritus, en liten station i 
ärkebiskopsdömet Wilna. 1925 
övergingo ytterligare 3 jesuiter till 
den slaviska ritus. 1926 öppnades 
ett jesuitnoviciat av den orienta
liska ritus med 3 skolastiker- och 
3 brödernovicer. I slutet av 1928 
hände det avgörande : ärkebiskopen 
av ,vilna överlämnade åt jes�1iter
na den så kalJade unierade kyrkan 
och gav dem, tillåtelse att upprätta 
ett residens i ViTilna. 1931 övertog 
novitiemästaren för den östliga or
densgrenen ledningen av det orien
taliska seminariet i Dubno. Re
dan i slutet av 1930 hade 9 präster, 
34 skolastiker och 8 lekibröder av 
orden antagit den östliga ritus ; där
ibland P . .Jaworka i Rom, rektor 
för det ryska kollegiet, vilket för
bereder präster av den slaviska: ri
tus för Ryssland, och P. Schweigel, 
detta kollegipms spiritual, vidare 
den som unionsskriftställare be
kante P. · Boul:�esi i Tj eckoslovakiet. 

Den katol�ka pressens öde i 

Spanien 
har nyligen avhandlats i en upp
sats i Osservatore Romano. I sam
bad med de drakoniska straffåtgär
der, som vidtogos .efter general 
Sanjurjos misslyckade kravallför
sök, hava också ett stort antal ka
tolska tidskrifter och tidningar in-
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dragits utan att något bevis kun
nat förebringas för att dessa press
organ varit delaktiga i �pprors
rörelsen. Om sådant bevis hade 
kunnat presteras, då hade Spaniens 
republikanska regering säkerligen 
den sista, som nöjt sig med blott 
och bart indragning. Ungefär tret
tio katolska tidningar fingo för kort 
tid sedan tillåtelse · att åter utkom� 
ma. Samtidigt lät man dem i föi·
täckta ordalag förstå, att tillåtelsen 
att ånyo utgiva tidningarna vore 
ett slags nådesbevisning och att 
de egentligen förtjänt ett my�ket 
strängare straff - uppenbarligen 
blott därför att de voro försvarare 
av den katolska världsåskådningen 
i det offentliga livet. De katolska 
dagbladen »El Siglo Futuro» och 
»El Debate» förbliva fortfarande 
förbjudna. Regeringen har icke an
sett det nödigt att till dessa tid
ningars utgivare eller till allmän-, 
heten avgiva en förklaring om vad 
som lagts dem till last. Det skulle 
säkerligen också hava varit mycket 
svårt att finna på några hållbara 
skäl, ty såväl »El Siglo Futuro» 
som »El Debate» hava städse om 
och om igen betonat, · att de för
döma alla illegala metoder och .ön
ska se aktningen för den existeran
de statsauktoriteten i alla avseen� 
den bevarad. »Gazeta del Norte», 
den katolska dagliga tidningen i 
Bilbao, som utan anledning för
bjudits utkomma under tre veckor, 
betonar i en uppsats, att den go�l
tyckliga indragningen av de ka;tol� 
ska tidningarna strider mot arhkeJ 
32 i författningen, enligt vilken ett 
tidningsförbud får utfärdas blott 
på grundvalen av ett domstolsut� 
slag. Den omnämnda tidni�gen 
åberopar ett uttalande av regermgs
chefen, vari det bl. a. heter: »Den 
bästa pressregimen är den absoluta, 
och fullkomliga frihetens. Vi komma 
därför att vid eventuella inskränk
ningar gå mycket måttfullt till 
väga och just sätta vår åra i en. �å
dan måttfullhet, såsom ingen fore 
oss har gjort». - Man må betänka, 



heter det i ifrågavarande 'artikel 
vidare, vilka svåra moraliska : och 
sociala skador, som bliva följden 
av en godtycklig och omotiverad 
indragning av omkring ett hundra 
tidningar och tidskrifter, alldeles 
ofrånsett de ekonomiska skador, som 
därigenom tillskyndas tidningsföre
tagen själva och deras personal. 
Till .slut fordrar tidningen, att re
geringen en gång måtte klart och 
tydligt fastslå vilka rättigheter och 
pliktel' en tidning har i det nya, 
republikanska Spanien. 

Ny påvlig encyklika. 
Den allt mera skärpta förföljel

sen mot katolska Kyrkan i Mexiko 
har gjort, att en nyligen utsänd 
påvlig encyklika med anledning av 
densamma icke kommit oväntad. 
Denna encyklika, som börjar med 
orden : Acerba animi, är daterad 
den 29 september, ärkeängeln Mi
kaels festdag. I inledningen fram
hålles med stort eftertryck den sär
skilda medkänsla, den heliga Sto
len hyser för den mexikanska na
tionen, som så hårt prövats av 
världskrisen och därjämte lider un
der förnyade religiösa förfölj el ser. 

Encyklikan erinrar om allt, som 
den nuvarande påven, följande sin 
företrädares exempel, gjort i frids
stiftande syfte för Mexiko, vilket 
står i bjärt kontrast till mexikan
ska regeringens inkonstitionella 
handlingar, samt uppräknar den
sammas många fientliga aktioner 
mot den heliga Stolen, som nådde 
sin höjdpunkt, då den helige Fa
derns representant fördrevs från 
Mexiko och det i en tid, då andra 
länders regeringar voro angelägna 
att få officiella överenskommelser 
och diplomatiska förbindelser med 
den heliga Stolen. Encyklikan up
pehåller sig därefter vid de allra 
sista årens händelser och ojusta 
metoder, varigenom tillämpningen 
av artikel 130 i författningen tillät 
varje stat inom den mexikanska 
federationen att �estämma antalet 
av de präster, som de civila myn-
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digheterna skulle medgiva rätt att 
vara i aktiv tjänst .samt de åt
gärder, biskoparna vidtogo med an
ledning av detta anspråk från sta
tens sida, som resulterade i sus
pension av den offentliga religions
utövninge1i. Med stort eftertryck 
framhåller påven därefter präster
skapets och lekmännens oför
skräckta motstånd. 

Därpå påvisas de skäl, som 1929 
ledde till avslutande av ett modus 
vivendi, ,;arigenom sllspensionen av 
den offentliga religionsutövningen 
återkalla.des. Regeringen förklara
de, att lagarna skulle mildras, åt
minstone i tillämpningen, Den he
liga Stolen var djupt bekymrad vid 
denna tid med anledning av den 
oberäkneliga skada, som tillfogades 
de trogna genom den prolongerade 
suspensionen av det offentliga guds
tjänstlivet, och eftersom regerings
chefen hade förklarat, att det icke 
var meningen att tillintetgöra Kyr
kans identitet eller stå i vägen för 
hierarkien, kände den helige F.a
dern stunden vara kommen att giva 
ett nytt bevis på sin goda vilja, 
varigenom suspensionen av den 
offentliga religionsutövningen slml
le nå ett, slut (en suspension, som 
mycket oroat de troende och för
orsakat regeringen niånga svårig
heter) och detta i förhoppning att 
myndigheterna i övetensstämmelse 
med förutnämnda förklaring skulle 
visa tillräcklig aktning för hier
arldens rättigheter. 

Olyckligtvis gingo dessa förhopp
ningar icke i uppfyllelse, utan för
följelserna tilltogo i stället och för
bittrades. Icke alla biskopar i 
landsflykt tillätos att återkomma 
till sina stift, ej heller öppnades 
alla kyrkor åter för offentliga guds
tjänster, under det att en högst 
nedrig kampanj, framkallad och 
uppmuntrad av regeringen, fördes 
i pressen mot religionen. All slags 
religiös undervisning i skolorna för
bjöds strängeligen, och försök gjor
des att propagera för omoralisk och 
irreligiös uppfostran i skolorna för 



att skymfa Kyrkan. Genom att an
talet präster, som fingo utöva of
fentlig prästerlig tjänst, högst be
tydligt inskränktes, gjordes ett 
vttersta försök att helt och hållet 
i1trota religiös verksamhet från re
publiken, antingen den ägde rum i 
kyrkor eller inom privathusens väg
gar. I staten Michoan tilläts blott 
en präst per 30,000 invånare, i 
staten Chihuhua '.blott en präst på 
45,000 invånare, i staten Chipas en 
präst per 70,000 invånare och i sta
ten Vera Cruz en präst per 100,000 
invånare. 

öve�·ensstämmelsen mellan de 
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ryska och mexikanska kyrkoför
följarnas syftemål och metoder be
lyses. Beröm och uppmuntrande 
ord riktas till de präster och tro
ende, som lida under förföljelsen. 
Encyklikan framhäver i tydliga 
ordalag vad somliga icke vilja för
stå, nämligen att underkasta sig 
trakasserande lagar och att begära 
tillåtelse om offentlig religionsut
övning icke innebär något gillan
de av dessa orättfärdiga lagar. Det 
är ett försök att undkomma ett 
större ont, nämligen totalt upp
hörande av all offentlig religions
utövning. 

Iliilsin).!horg 1933. Aktid,olaget lloktryck. 


