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CREDOS 

Credo _börjar det nya depressions
året med en vädjan till sina vän
ners givmildhet Också vår tid
skrift måste lida under de ekono
miskt ogynnsamma tiderna. Prenu
meranternas antal har minskats, 
frivilliga gåvor och bidrag inström
ma mindre rikligt än förut. Åtskil
liga av våra abonnenter ha ännu 
icke betalat prenumerationsavgiften 
för förra året. Var och en förstår 
ju, att det nu icke är så lätt som 
förr att visa frikostighet och verk
samt intresse för våra katolska 
företag. Men med litet god vilja 
kunna vi likväl göra åtskilligt för 
att förbättra situationen. Vi hålla 
katolska tidningar icke blott för att 
ha glädje och gagn av deras inne
håll utan också för att understödja 
dem ekonomiskt. Frivilliga bidrag 
och nya prenumeranter välkomnas 
med särskild glädje under detta år. 

Credos expedition är från och 
med nyåret flyttad till Nol'l'a Träd
gårdsgatan 19, Helsingborg. Till 

BREV. 

denna adress sändas alla prenume
rationsanmälningar, alla annonser, 
alla penningar till Credo, alltså även 
de frivilliga gåvor, s.om vi hoppas 
på under detta. år. Alla litterära 
bidrag sändas till redaktören i res
pektive artikelförfattares land. Så
lunda få yi önskvärd klarhet och 
reda i arbetet. 

Vi vilja emellertid i detta brev 
icke blott beröra världsliga och ma
teriella frågor. De äro ju under
ordnade om också nödvändiga. I 
en brydsam tid flyr tanken särskilt 
gärna till den v_ärld som är säker 

och oföränderlig. Vi skola därför 
under detta år i Credo lyssna till 
en av den övernaturliga verklighe
tens störste förkunnare, den mys
tiska teologiens upphöj de lärare� 
Sankt Johannes av Korset. Intres
set för hans mäktiga personlighet 
och oförlikneliga skrifter har på 
senare tiden befunnit sig i oavbru
tet växande. Man har anledning att 
hoppas, att han också i våra nor-



diska länder skall finna lyssnande 
öron och villiga hjärtan. 

Vi önska av hjärtat våra medar-
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hetare, våra prenumeranter och öv
riga vänner en god fortsättning på 
det nya året. 

DANIA CATHOLICA 1932. 

I )llldet Bind af den nylig ud
k,onine »Danmarks Historie>> udta
ler Forfatteren, Prof. Erik Arup föl
gende: »Reformationen lukkede for 
en lang Tid det danske Folk ude fra 
aandelig Paavirlming udefra; den 
store internationale Aandsverden, 
som den katholske Kirke . . . gav · 
Adgang til, lukkedes nu for os. Vi 
blev atter engang endnu mere dan
ske, endnu mere hjemmegjorte, med 
dyhere Indsyn, men uden videre 
Udsyn» (Dan. Hist. II Bd. pag. 512). 

Dette Udsyn, som Prof. Arup ikke 
mener at finde i den danske Pro
. testantisme, vil vi finde, naar vi 
kaster et Blik tilbage over det 
s,iundne Aars katholske Begiven
heder: en eukaristisk Kongres ( se 
Credo Sept. 1932 S. 243), en Gnist 
fra Verdenskirken frengede midt 
iblandt os Ogi tIBiidte paa ny i mangt 
et Hjerte den eukaristiske KIBrlig
heds Flamme. Det var förste Gang 
efter Reformationen, at en saa stor 
Begivenhed fandt Sted inden for 
vore egne GrIBnser, en Begivenhed, 
der fandt Genklang ogsaa blandt 
Ikke-Katholiker samt gjorde den 
religiöst set nödstedte og haardt 
kIBmpende danske Folkekirke klart, 
at den · katholske Kirke ikke er en 
Middelalderinstitution, men en lys
levende., tids:Svarende Organisme. 

. Bortset fra det store Ryk-ind af 
udenlandsk Klerus til Kongressen, 
liar-flere kendte udenlandske Ka
tholiker gIBstet Danmark i det for-
1.öbne Aar. Deres Besög har i höj 
Gi·ad bidraget deres til at forny vort 
Udsyn: Pater Friedrich Mucker
man11, ved . si_ne ForelIBsninger om 
det · katholske Tyskland - arran-

gerede af »Academicum Catholi-· 
cum» og »Selskabet af 1916»�--:::::
Professor Hermann Muckermann -
indlmdt af »Danske Kvinders ka
tholske Forbund» og >>Academicum 
Catholicum» - ved sine ypperlige 
Foredrag om de saa stIBrkt om
disputerede racehygiejniske Spörgs
maal, Benediktineren Pater Johner, 
der - paa Initiativ a.f »Katholsk 
Kantor- og Organistforening» -
förte os ind i den gregorianske 
Korals Skönhedsverden, samt den 
fremragende belgiske Taler, Pere 
Henusse, der talte i Skt. Ansgars 
og Jesu Hjertes Kirke. Man kan 
med Sikkerhed gaa ud fra, at disse 
fr.emmedes Röst ogsaa er naaet til 
ören, der ellers aldrig hörer om 
Katholicisme. 

Og nu vort eget »indsyn» i 1932 ! 
Den officielle kil kelige Statistik vi
ser, at vi er 24,892 Katholiker. Et 
stort Tab for os var det at miste to 
af vore danskfödte PrIBster, Frede
riksen og Gamel, der begge i e1i 
Menneskealder utrIBtte.ligt havde 
virket for vor Kirke herhjemme. Et 
Tegn paa den danske Katholicismd 
Livskraft var, at ikke mindre end 
fire unge Danskere prIBsteviedes i 
det forlöbne Aar, samt at en ny 
Kirke opförtes i Aakirkeby paa 
Bornholm. Ursulinerne har o'ver
taget Farumgaard, der på denne 
Maade efter 400 Aars Forlöb er 
kommet paa katholske HIBnder 
igen! 

Vort katholske Bogmark.ed blev 
i 1932 beriget med.ta Böger af Johs. 
.Jörgensen: »Hr. Johansen» og 
»Italiensk», en Del OversIBttelser, 
af hvilke Bensons »For Kongens 



Skyld» og 0. F. Dudley: »Munken» 
bör fremhreves. En srerlig Vinding 
for d.en katholske Kirkes indre Liv 
var vel nok den ny Udgave af det 
»Ny Testamente», der fremkom son1 
en ideel Julegave, og hvormed et 
lrenge fölt Savn blev afhjulpet. :Man 
har ofte bebrejdet os Katholiker, 
at vi ikke lreser Biblen; herom 
vidner den Hurtighed hvormed den
ne ny Oversrettelse blev revet bort! 

* 

BISl(OP 

Bland höstens boknyheter för
tjänar å katolskt håll uppmärksam
mas ett arbete av den kände fin
ländske arkeologen, professor Ju
hani Rinne, Åbo domkyrkas mäs
terlige restaurator, om biskop Hen
rik och korståget till Finland*). 
Arbetet, som ingalunda endast ut
gör en monografi över martyrbisko
pen vidgar sig på nära §00 sidor till 
en arkeologisk-historisk undersök
ning av korstågstidens förhållanden, 
ett längdsnitt i kult- och kultur
historisk mening genom Finlands 
hela medeltid. Kring behandlingen 
av biskop Henrik och första kors
tåget · grupperar Rinne ett otal spe
cialundersökningar i de mest skif
tande ämnen. Och man måste ge 
hononi allt erkännande för den in
·1evelse i den skildrade tiden som 
är Rinne egen. Med sin vidsträckta 
beläsenhet och erfarenhet förenar 
han som ingen annan en brinnande 
kärlek och entusiasm för det ämne 
han behandlar. Rinne hör som for
skare till syntetikerna, hans lust är 
att få bygga upp och skapa. Och 
även om kritiken stundom ställer 
sig skeptisk mot de allra djärvaste 

*) Ju h a n i  Ri nne: Pyllä Henrik, 
piispa ja 11wrtt313•ri (Sankt Henrik, biskop 
och martyr). Finska Kyrkohistoriska Sam
fundets Handlingar XXXIII, xii + 463 s. 
Otava. Helsingfors 1932. 
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Har det forlöbne Aar betydet Op
gang trods Nedgangstider? Det skal 
vrere usagt. Eet er dog sikkert: i 
det forlöbne Aar er vi kommet det 
Maal nrermere, at den katholske 
Kirke her hjemme ogsaa maa blive 
det, den er rundt omkring i Ver
den, et »signum levatum in natio
nes ( et Tegn, der er rej st blandt 
Nationerne)». 

Heinl'. Roas S. J. 
mag. art. 

HENRII(. 

konstruktionerna av hans forskar
håg, äga hans teorier dock den snill
rikhet och den skarpsinniga mate
rialbehandling, att en kommande 
forskning aldrig kan lämna dem 
obeaktade. 

Också denna gång kåmmer Rinne 
med några teser, för att inte säga 
avslöjanden, vilka äro minst sagt 
sensationella och ägnade att ställa 
biskop Henrik och första korståget 
till Finland i delvis alldeles ny da
ger*). Rinne granskar först för
hållandena i sydvästra Finland vid 
tiden för detta korståg, och särskil
jer här tre bosättningsgrupper, en 
östlig kring Salo, en central kring 
Aura ådal och en västlig kring Ny
stad, motsvarande de tre senare ad
ministrativa distrikten Söderfinne, 
Norrfinne och Kaland. I Kaland lik
som på Åland spårar han en gam
mal svensk bosättning i motsats till 
den finska bosättningen i Norr- och 
,Söderfinne - samt till den Tavast
ländska i Satakunda längs Kumo 
älvdal. Denna svenska bosättning 
återför Rinne till det härnadståg i 
»Skytien och Kvänland» som under 
konung Emund gamles regering 
företogs på 1050-talet. Likaså e1·.:. 

*) Den intresserade hänvisas till vidlyf
tigare referat samt fackvetenskaplig kritik 
i Historisk Tidskrift för Finland 1932, m. 4, 



inrar han om en notis hos Mikael 
A.gricola om · en svensk kristen bo
sättning på »öarna i Kaland» från 
tiden före korstågen. Som ett krite
rium anför han vidare att Kaland 
jämte Åland va1· den enda del av 
Finland, där det svenska ledungs
systemet med dess snäckol:_ig var 
genomfört. 

Slutsatsen härav och av det arke
ologiska material Rinne samlat blir, 
att Åland och Kaland redan på 1000-
talet skulle lagts under svenskt väl
de och kristnats. Som kyrkligt cen
trum anger Rinne Saltvik på Åland. 
En biskop Joham1es Hultinus, som 
ärkebiskop Adalbert av Bremen 
1062 sände till Sverige - jämte bi
skoparna Adalva,rd i Skara och Sig
tuna och Staffan i Hälsingland -
och som hade till uppgift att ordna 
de kyrkliga förhållandena på »öarna 
i Östersjön», antar Rinne att. har 
blivit sänd just till Åland och öar
na Kaland. Hypotesen härom är in
tressant, ehuru Rinne ej lyckats 
fullt ibevisa den. Däremot synes den 
svenska kristna bosättningen på 
Åland och i Kaland före första kors
tåget hädanefter vara ett faktum att 
räkna med. Detta ställer äYen för
sta korståge.t i ny belysning. Orts
traditionerna från biskop Henriks 
tid äro lokaliserade i Kaland och 
därifrån norrut mot Kumo älvdal. 
Sägnen om Kuppis källa i Åbo är 
från 1600-talet. I anshitning till den 
finländske forskaren Jalmari Jaak
kola anser Rinne därför att kors
tåget riktats till Kaland och hävdar 
att expansionen satte in framför allt 
norrut. Den kyrkliga organisatio
nen i södra Satakunda tillskriver 
han biskop Henrik personligen._ 
.Gentrum för Kristi Kyrkas plante
ring i österland blev under hans in
flytande Nousis på gränsen mellan 
Kaland och Norrfinne. Den gamla 
»domkyrkan» identifierar Rinne 
med S :ta Marie numera försvunna 
ky1'ka i Santamala by i Nousis. Här 
blev biskop Henrik. även begraven, 
sedan han lidit martyrdöden av en 

svensk stormans hand. · Och · vid 
grävningen på platsen har Rinne 
även funnit en gravhäll som han 
antar vara martyrlbiskopens. I bo
ken redogör Rinne även för r,esul- · 
tatet av de grävningar som han gjort 
på St. Henriks holme i Kjulo träsk, 
där ett vallfartskapell under medel
tiden betecknade platsen för hans 
martyrdöd och hugfäste minnet där
av. I Masku socken har han slut
ligen trott sig finna den gamla !borg, 
på vilken Henrik och de följande 
»Nousisbiskoparna» stödde sin makt 
i landet. Från Nousis flyttades bi
skopssätct redan ett kvarts sekel 
efter biskop Henriks död till Räntä
mäki nära Åbo, alltefter som kris
tendomen på fredlig väg bredde sig 
över de finska bygderna. 

Ett följande avsnitt av Rinnes 
bok behandlar Henrikskulten under 
medeltiden. Frånsett den dogm- och 
kulthistoriska inledningen, som in
nehåller många felaktigheter och 
brister, vilka Rinne icke kunnat 
undgå att dela med de flesta åt
minstone äldre nordiska medeltids
.forskare, ger han här fängslande 
aspekt ur att märkligt avsnitt av 
Finlands medeltida kulturliv. För
visso var biskop Henrik en märklig 
man, som lämnade ett så outplån
ligt intryck av sin personlighet på 
en beundrande eftervärld. Rinne 
lyckas dessutom bestämma dedika
tionshelgonen för altarna i Åbo 
domkyrka. Henrikskultens spår föl
jer han över Skandinavien ända till 
Danzig och Yarmouth. 

Sankt Henrik, biskopen och mar
tyren, framstår sålunda i Rinnes 
bok som kardinalens av Albano föl
jeslagare till norden, den eldande 
själen i kors tågsföretaget, Kyrkans 
organisator i Finland, sedermera 
Finlands nationella helgon, den för
enade symbolen för land och folk, 
för alla Finlands landskap och 
stammar i Kyrkans hägn. 

I tredje avdelningen av sin bok 
berör Rinne relikkulten i Åbo dom
kyrka under .medeltiden. Tyngd
punkten gäller dels det relikfynd 



han 19�4 gjorde i en nisch i dom
kyrkans sakristia, dels de reliker 
man funnit i biskop Hemmings 
skrin, som bevarats till våra dagar. 
Här mobiliserar Rinne till sin hjälp 
den anatomisk-antropologiska ve
tenskapen och ger på flera sidor 
ordet åt professor Yrjö Kajava. Re
sultatet av granskningen är sensa
tionellt. St. Henriks reliker ha icke, 
åtminstone icke i sin helhet,. som 
man tidigare antagit, blivit förda 
till Ryssland under stora ofreden. 
Tvärtom har helgonets huvudskål 
och ett överarmsben gömts i en 
nisch i sakristian, där de nu åter
funnits. Den relik, inhöljd i ett tyg
fodral format som en. liten· huvud
skalle, som funnits i sal. Hemmings 
skrin och hittills antagits härröra 
från biskop Hemming torde även 
höra till dessa återfunna Henriks
reliker. A omhöljet finnes en bild 
föreställande en martyrdöd, dät ett 
svärd är det tillhygge som mördaren 
använder - en fingervisning om 
en gammal tradition som endast på 
detta sätt hos oss bevarats. Svärdet 
som det vapen, varmed biskop Hen
rik dräptes återfinnes eljest endast 
i en galilmal engelsk bildframställ
ning. 

Högst intressant är den bild un
dersölmingen ger oss av biskop Hen
rik,s utseende. Han har av allt att 
döma varit en man av medellängd 
(170 cm.) och var vid sin död om
kring 50 år gammal. Hans huvud
skål är utpräglat dolikokefal och · 
häntyder på utländsk börd. Drag 
sådana som hans långsmala ansikts-
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form och spetsiga haka återfinna,s 
hos bilden på den ,berömda satko
fagen i Nousis kyrka. 

De övriga benen i den sal. Hem
mings skrin ha av allt att döma 
tillhört biskop Hemming. De· ut
göras av vardera skulderbladet, åt
skqliga ryggkotor, nära nog hela 
bäckenet samt delar av huvudskå
len och extremiteternas ben. Biskc- · 
pen har varit en reslig och starkt 
byggd man - Rinne anför till jäm
förelse en praktfull målning från 
Urdiala kyrka. Relikfyndet i skri
net omfattar dessutom reliker av 
den hel. Birgitta, den hel. Marga
reta och åtskilliga andra heliga per
soner. 

Prof. Rinne förtjänar alla lovord 
för det äreminne han i ,sin bok rest 
åt Finlands patronus. Det har lyc
kats honom att komplettera och 
rätta kunskaperna om de äldsta 
kyrkliga förhållandena i Finland, 
att sammansmälta ett vidlyftigt och 
heterogent material till ett helt, att 
framställa en levande och trovärdig 
bild av sin hjälte. De fel och in
korrektheter som den katolske lä
saren med sin allmänbildning i re
ligiösa och kyrkliga ting ställvis 
nödgas konstatera, förlåter han gär
na. Tillägnandet av bokens inne
håll underlättas genom det tysk
språkiga sammandraget i slutet av 
boken och det praktfulla bildmate
rialet gör boken trevlig att bläddra 
i även för den i det finska tungo
målet fåkunnige. 

Jarl Gallen. 
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E N  SMULA RE L I GI O N S TA_T I S T I I(. 

I Statistisk Årsbok för Finland 
1932 publiceras för första gången 
som det vill synas exakta siffror 
över katolikernas antal i Finland . .  
Därmed rättas även tidigare i sam
·ma årsbok förekommande upp
gifter. 

Finlands konfessionsstatistik stäl
lei· .  sig alltså enligt senaste beräk
ningar (31/12 1932) på följande 
sätt : 

Lutheraner 3,536,551 96,44 o/a 
Metodister 2,644 0,07 o/o 
Baptister 2,320 0,06 % 
Frikyrkliga 4,196 0,1 1  o/o 
Grekisk-ortodoxa 67,146 1,83 o/a 
Katoliker 1,343 0,04 % 
Judar 1 ,782 0,05 o/o 
Muhammedaner 277 0,Ql o/o 
Civilregister 50,808 1 ,39 o/o 

) 3 ,667,067 
, Av katolikerna tillhöra 785 för

samlingen i Helsingfors, 340 för
samlingen i Viborg, 121  församling
en i Terijoki och 97 församlingen i 
Åbo. Antalet har sedan 1 920 tre
dubblats från 404, sedan 1925 ökat 
från 875, av allt att döma mest ge
nom naturalisering och inflyttning, 
då komrersionerna varit jämförelse
vis få. Katolikerna tillhöra i bild
ningsgrad det bäst lottade religions
samfundet. 40 % äga högre bild
ning än folkskola, analfabeterna ut
göra 0,5 % . Motsvarande tal för 
hela landet är 6,8 % och 0,9 % . 
Det ligger en ironi däri, att luthe
ranerna ensamma falla under detta 
medelstreck. 

Beträffande statskyrkans domine
rande ställning bör det tilläggas, 
.att den kyrkobokförda befolkning
en med nära 300,000 översläider 
den närvarande, som 1930 beräk
nades endast till 3,379,850. Av de 
felande torde ett långt större antal 
vara lutherskt än vad konfessions
statis tiken skulle ange. Det har va
rit lättare för de katolska försam
lingarna att hålla reda på sina emi-

granter, två församlingar upprät
tades och fingo egna kyrkböcker 
1930. En intressant omständighet 
är utträdet ur statskyrkan, som 
måste betecknas som minimalt, 
men · dock sakta fortgående med 
4-5,000 personer årligen, därav 1/4 
i huvi.1dstaden. Läckaget är i själva 
verket långt större, det vore intres
sant att veta, huru många vuxna 
personer som icke äro skriftskole
gångna och nattvardsberättigade, 
för att inte tala om hun1 många 
de skulle vara, om man kunde få 
en stämningsfull kyrkvigsel utan 
skriftskola. 

Som bevis på den lutherska själa
vårdens extensitet kan anföras, att 
pastoraten ha ett medelantal av 
5-6,000 församlingsmedlemmar. I 
det tättbefolkade svent,ka Nyland 
är den största församlingens areal 
635 kvkm. Det är Borgå lfs. :ined 
15,000 invånare, förenad med Borgå 
stadsfs. ( 6,000 medlemmar) till ett 
pa�torat. I Nylands landsbygd äro 
församlingarna i stort sett desam
ma som under katolska tiden. För
samlingarna i Helsingfors ha 20-
65,000 medlemmar och 5-7 för
samlingspräster. Denna försam
ling med 33,000 medlemmar och 
5 präster, kan under föna året 
uppvisa 1,500 nattvardsgäster, var
av 1/3 skriftskolebarn. I denna 
stora .församling firas nattvarden 
endast varannan söndag. Naturligt
vis är det orättvist att anställa jäm
förelser med de katolska förhållan
dena, det är att jämföra otränad 
landstorm med övade trupper. 
Men i det katolska Tyskland räk
nar man även å stora befolknings
centra med 10 kommunioner pr 
kyrkobokförd katolik och år. Här 
ha vi 1/20 pr lutheran. Gudstjänst
besökarnas antal har under året 
sammanlagt varit 50,000 - det är 
att märka att gudstjänsternas antal 

· varit omkring 150.  Då man måste 
räkna med att samma gummor och 



gubbar ofta gå 2-3 gånger i vec
kan, blir kontakten mellan luthe
ranen och hans kyrka icke synner
ligen stor. Kanske det inte är me
ningen. Bedrövliga äro siffrorna i 
alla fall, och j ag tror de inte äro 
bättre i Sverige. Man kunde önska 
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att våra i tron frånskilda bröder 
talade med mindre åthävor då de 
angripa den katolska kulturmissio
nen i Skandinavien. Ty en fråga 
om religiös kultur är det hela än
dock. 

Chevalier de l'A bsolu. 

TA N l( AR AV S A N l( T  JOHAN NES AV 

l(ORSET.  

Ingen kan göra verkliga framsteg 
i dygden, som icke efterfölj er Jesus 
Kristus. Han är vägen, sanningen, 
livet, den enda dörren genom vilken 
man kan inträda, om man vill bli
va frälst. Om någon sålunda öns
kade vandra en lätt och angenäm 
väg och visade sig rädd att efter
följa Jesus Kristus, så kunde j ag 
omöjligt säga, att hans ande var 
god, 

Ditt hjärtas första omsorg skulle 
vara denna att uppväcka en brin
nande och varm önskan att efter
likna Jesus Kristus i alla dina verk. 
Du skulle öva dig att göra allt så 
som Mästaren själv skulle ha gjort 
det. 

Om något ljuvt och angenämt vi
sar sig för dina sinnen- som icke 
uteslutande har till syfte Gi.1ds ära 
och förhärligande, så skall du av
stå därifrån av kärlek till Jesus 
Kristus, som under hela sitt liv icke 
hade någon annan glädj e eller nå
gon annan önskan än sin himmel
ske Faders vilja, som han kallade 
sin mat och sin dryck. 

Uppställ aldrig en människa hur 
helig han än må vara som den full
ständiga förebilden för allt som du 
har att göra, ty då skall dj ävulen 
icke underlåta att visa dig hans 
ofullkomligheter. Men efterlikna 

Jesus som är alltigenom fullkom
lig, alltigenom helig, ty då är du 
aldrig utsatt för faran att gå vilse. 

Lev alltid korsfäst med Kristus 
både till ditt yttre och till ditt ime 
liv. På · detta sätt skall du finna 
själens glädje och frid och du skall 
bevara den i tålamod. 

Må den Korsfäste vara nog för 
dig, så att du icke behöver något 
annat. Lid och vila med honom och 
giv dig varken ·vila eller möda utan 
att hava hans sällskap. Din stän
diga övning skulle vara den att full
ständigt frigöra dig från varje 
världslig önskan och böjelse så att 
du aldrig gömmer något undan för 
dig själv. 

· Den som icke kan låta bli att 
framhålla sig själv på något sätt 
han skall icke tro att han verkligen 
förnekar sig själv och följ er Jesus 
Kristus. 

Älska mer än allt annat i världen 
prö,iningar och tro inte att du gör 
några storverk, då du villigt lider 
dem för att behaga den Herre som 
icke tvekat att dö för . dig. 

Om du har en verklig önskan att 
finna och äga Jesus Kristus, så sök 
honom aldrig uta1i korset. Den som 
icke vill söka Jesu kors han söker 
i själva verket ej heller Jesu ära. 



Hav en verklig önskan att på nå
got sätt genom lidande göra dig 
själv lik vår store Gud och Herre 
som blev förödmjukad och kot·s
fäst. Ty om denna väg icke använ
des för att efterlikna honom, var
till skulle den då vara god ? 

Vad vet väl den som icke förstår 
att lida av kärlek till Jesus ? Ju 
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mera hårda och nedtyngande de 
plågor och mödor äro som någon 
uthärdar för honom, desto avunds
värdare är den som bär dem. 

önskan att erhålla gåvor och 
ynnestbevis av Gud finner man 
överallt. Men hur lätt räknade äro 
icke de själar, som vilja utstå mö
dor och lidanden för Guds- Son. 

S M Å  REFLE l(TIONE R. 

-- »och straffar fädernas miss
gärningar på barnen». - En hård 
lag. 

- »Duru lex, sed lex. » Ni med
ger alltså att det är lagen. 

- Förvisso, men den förefaller 
knappt rättvis. 

- Säkerligen lika god och själv
berättigad, som andra lagar av 
samma Laggivare. Tyngd.lagen, som 
behärskar den .oorganiska naturen, 
men som växterna måste övervinna. 
Självbevarelsedriften, som .regerar 
djuren. Morallagarna, som av män
niskan, och endast av henne, ford
ra t. ex. kyskhet och återhållsam
het, självuppoffring, tacksamhet, 
först och främst mot föräldrar. La
gar, som mänskligheten, trots na
turens motstånd, mer eller mindre 
klart urskiljt såsom tvingande på 
den fria viljan. 

Människans · enastående privile
gium, den fria viljan, som för
medelst intelligensen bör söka för 
att underkasta sig dessa verkligt 
existemnde lagar, avsedda för män
niskan allenast. 

Förgäves söka vi rättfärdigande i 
naturlagarna, som vi medelst vårt 
förstånd och :vår vilja (våra mänsk
liga prerogativ), höra höja oss över. 
- Skulle en växt vägra att stiga i 
höjden, därför att tyngdlagen existe
rar och absolut behärskar stenen ? 

De vise, äldste och mest erfarne 

i alla tider ha skärpt dessa lagar 
och formulerat dem för folken till 
dessas fromma, så länge de böj de 
sig för budord och traditioner. 

Vi äga dessa lagar i tio Guds bud, 
uppenbarade på berget Sinai. 

Okunnighet om, eller revolt mot 
dessa, för människa gjorda »över
naturlagar», är synd, brott, miss
gärning, eftersom vår förmåga och 
plikt är att söka, urskilja och välja 
det rätta. 

-- »och straffar .fädernas miss
gärningar på barnen -» 

Märk väl att missgärningen, icke 
straffet, är det verkligt onda och 
fördärvliga. 

Människors kärlek till barnen är 
den renaste, trognaste och mest 
uppoffrande kärleken. (Dekalogen, 
som befaller barn att älska och ära 
sina föräldrar, har ej ett motsvaran
de  budord för föräldrarna. Ej av 
nöden ; människor älska sina barn.) 
Att straffet drabbar barnen intill 
tredje och fjärde led bör således 
vara det starkaste insentiv för män
niskor att avhålla sig från synd 
och missgärningar. 

Pliktens, lidandets, korsets väg 
leder till Guds rike, som icke är av 
denna världen. - Guds rike och 
Hans rättfärdighet. Rex et Le
gif er noster, veni. 

* 



Alla trogna katoliker bedja var 
dag om protestanternas omvändel
se, cl. ä. återvändande, till elen san
na tron. Munkarna i Clairvaux 
bedja och göra bot för skandinaver
nas omvändelse. I kyrkan Notre 
Dame des Victoires i Paris bedes 
särskilt för Englands omvändelse 
etc. Den Helige Fadern ber dagli
gen och låter be för alla heretiska 
och schismatiska sekters återvän
dande till den romersk-katolska 
Kyrkan. 

Men Lutheranerna offra icke en 
bön eller allmosa för Påvens om
vändelse till lutheranismen. Var
för? Tvivla de på bönens makt? __:_ 
Om nu alla protestantiska sekter, 
som ju äro ense om att förneka på
vens auktoritet, - vad de förövrigt 
envar behaga förneka eller tro av 
den kristna läran, - om alla dessa 
sekters samtliga medlemmar skulle 
dagligen offra en brinnande bön 
för påvens omvändelse till prote
stantismen ! Försöket vore värt att 
göras. - Till vilken sekt han borde 
övergå bleve väl ett tvistefrö. -
Men om de allt talrikare protestan
ter, som protestera mot hela den 
kristna trosläran kunde få honom 
in i sitt rymliga fårahus, borde tri
umfen anses fullständig. 

* 

Som bevis på att Bernhard Shaw, 
ehuru irländare, var uppfostrad som 
prqtestant, anförde en person detta 
hans yttrande : »som barn fick j ag 
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den uppfattningen, att de stackars 
hedningarna hade orätt, och att man 
borde tycka synd om dem ( werc 
in the wrong, and one ought to be 
sorry for them) och att katoliker
na också hade alldeles orätt, men 
på något vis var det rätt åt dem 
(the Catholics were also quite in 

· the wrong bzzt somchow it scruecl 
them right) » .  

Man log i sällskapet åt G .  B .  S: s 
humor. Men en dam, trogen » church
woman», sade med eftertryck, -
att · inte annat hon kunde se, hade 
man bibringat den _unge George 
Bernhard en alldeles riktig ide om 
saken. Hedningarna ha ju olnm
nighet till sin ursäkt, då däremot 
katolikerna envist hålla fast vid 
sin irrlära ! 

.Ja, istället för att omfatta en -
vilken som helst - av de många 
från generation till generation växa 

lande protestantiska lärorna ! Kyr
kor, som inte ens ha pretension på 
att tala sanning, eftersom de oge
nerat tolerera varandras olika läror, 
och var i sin stad med tiden föränd
ra, förminska, förneka sina tros
artiklar. 

En sådan blindhet och förvillelse 
i omdöme torde vara övernaturlig, 
enbart mänsklig dumhet .förslår 
inte där. 

Ingen av åhörarna protesterade, 
ty de voro protestanter, och dessa 
protestera som bekant endast mot 
den katolska läran. 

M. F. 



I(ATHOLII(EN PAUL BOU R GET. 

Paul Bourget e r  forlrengst gaaet 
over i Historien - eller, som de 
siger, for hvem Historien, Tradi
tionen, det ,der vedvarer ved Aand, 
ikke har Vrerd, han er aldeles for
bi. Men hartset fra, at han endnu 
lever i sit ottende Aarti, saa har han 
forlrengst, da han lod sin litterrere 
Virksomhed trrede i Traditionens 
og Katholicismens Tj eneste, valgt 
den varige Part fremfor den öje
blikkelige. 

Han der engang var interessant 
ved at vrere »de aandelige Tilstan
des Barometer», har vundet sig en 
bedre Position som Forkremper for 
visse af de Vrerdier, der har vreret 
Litteraturens vresentlige Indhold 
lige siden den blev en Magt og Bre
rer af Aandsliv. Det kaldes paa 
fransk Kulturomraade kort Tradi
tionen ; indenfor visse. Horisonter 
kan det betegnes som Kristendom-' 
mens Hrevden sig under de skif
tende moderne Kulturforhold. Si
den ca. 1900 har Bourget med hver 
ny Bog strerkere og strerkere talt 
Traditionens og Katholicismens Sag. 

Det kunde vrere interessant at 
fortrelle om Bourgets Forhold til 
nordisk litterrert Aandsliv - baade 
för og efter hans Overgang til Ka
tholicismen. Et saadant findes nem
lig. Naar en af vore yngre kathol
ske Lrerde, som i Stilhed forbereder 
sig dertil, gaar i Gang med det 
frugtbare Arbejde at granske f. Eks. 
dansk Aandslivs Forhold til Katho
licismen, at samle de adsplittede 
Trrek deraf og forme dem ti1 en 
kritisk Historie, vil ogsaa Paul 
Bourget nrevnes paa rerefuld Maade. 
Men det maa vente til sin Tid. Her 
skal det forsöges at karakterisere 
Grundtrrekkene i Bourgets ejen
dommelige Forhold til Katholicis
men. 

Man har regnet ham blandt mo
derne fransk Litteraturs store Kon
vertitter - og han har protesteret 
kraftigt. Han vil hrevde, at der fin-

des intet Vendepunkt, endsige Brud 
paa hans Bane, hvorfra den tager 
ny Retning. Talemaaden om »hans 
Overgang til Katholicismen», ud
trykker kun et optisk Bedrag. Han 
er kommet til sine Standpunkter i 
Kraft af sin Indsigt, sit Grundsyns 
successive Udfoldelse ; at den an
tager Form af en Linie og at denne 
Linie aftegner Kurver, beror bare 
paa, at man ikke kan sige alt paa 
en Gang. 

Bourget föler sig som en Katho
lik af Race. Han kunde sige : Lige
som Moses ved sin Lovgivning skab
te det israelitiske Folks Karakter 
og gav Verden dens moralske Lrere, 
saaledes har Kristus formet Katho
licismen, og Katholicismen i sin 
tusindaarige Eksistens givet Verden 
dens kulturelle Lrere. Men med sin 
Sky for slige vidtslrnende Tankebil
leder, hvis Anvendelse paa Virke
ligheden lokker til farlig Spekula
tion, begrrenser han sig til at sige : 
jeg er Efterkommer og Arvtager af 
en lang Rrekke Mrend og Kvinder, 
som gennem Aarhundreder har vre
ret Katholikker ; jeg er med Dyder 
og Laster som Katholik et Produkt 
- efter Taines beröm te Ord: lige
som Sukker og Vitriol . Jeg er ka
tholsk saadan som jeg er fransk. 

Det er let at se, hvor begrrenset 
denne Betragtning er. :Man forliges 
lettest med den ved at srette den i 
elens historiske Sammenhreng. Bour
get har selv gjort det - ikke paa 
mange Maader ;  mange Forklarin
ger kvreler Forstaaelsen ; - men 
ved atter og atter at hylde sin Me
ster Taines's Minde, tolke hans Lre
res Betydning, fastholde ham som 
delagtig i en kristelig, katholsk 
Tankegang, tiltrods fo1' at Taine al
deles ikke uden videre kan kaldes 
Katholik eller Kristen. Bourget har 
fört Fortollmingen af sit Forhold 
til Taine helt igennem til det Punkt, 
hvor den udtömmes i hans Tilslut
ning til Katholicismen. 



I sit store psykologisk-historiske 
Vrerlc om det moderne radikale, an
tikristne Frankrigs Oprindclse frel
clede Taine en knusende Dom ovcr 
det. Al den slette Samfundsaand, 
han redegör for, ser han til
sidst betinget af Kristendommens 
Ikke-Anerkendelsc som Kulturmagt. 
Og omvendt hrevder han: Kristen
clommen er endnu stadig det sociale 
Instinkts strerkcste Brerer. Men; 
fortsretter Bourget, hvorfor ? Hvis 
det er Kristendommens Kraft at 
gyde Menneskelighed, Milclhed, Ret
frerd, Tillid, Bluf�rdighed, hvorfra 
kommer da den Kraft, eftersotn 
Kristendommen socialt set jo er en 
Institution til Forvaltning deraf? 
Ogsaa Evangeliet er, litterrert set, 
Formen, hvori denne Kraft beva
res. Vi söger en dybere Forklaring 
og den findes i Troen. V cd Konsta
teringen af Troen som sjrelelig 
Kraftkilde standser Bourget. Alt 
andct hvormed den er forbundet, 
er elens. Form og Administration. 

Man synes, at dette lyder som 
ucltalt af en · Kontorchef i Kristen
dom. Og det er meget let at kari
kere Bourget som en Funktionrer i 
Kulturens religiöse Centraladmini
stration. Han er faktisk ogsaa en 
god, fransk Embedsmands-Type, en 
Ordenens Tjener, en Borger. Ja, 
man kan tegne denne Karakteristik 
af hans Forhold til Kristendommen 
(hvilket simpelthen for ham bety
der Katholicismen) med fyldigere 
Omrids. Hans Opfattelse af Kirken 
er ikke langt fra den, som fritren
kerske Journalister i et protestan
tisk Land som Danmark ofte til
ladcr sig, dels for at drille den 
hjemlige Protestantisme, dels for at 
udtrykke en regte Beundring. Den 
katholske Kirke og elens Mrend er 
for ham Indehavere af sand, over
legen Indsigt i det Mcnneskeligc, 
af Verdenskundskab, Idog politisk 
Sans, Evne til Indflydelse - og 
Indehavere af Ret til Lovgivning og 
Styrelse. Og deres Magt breres in
direkte oppe af Ulykken ved, at de
res ·Ret ikke anerkendes . 
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Han har hyldet Pius X som »Or
denens Pave», hvis Strreben gik ud 
paa at styrke det Mestervrerk af 
social og moralsk Arkitektur som 
Kirken er, Mönster-Samfundet for 
alle Samfund. 

Han föler for Kirken som for et 
Fredreland, og den omfatter flere 
end dem, der udtrykkcligt kalder 
sig Kirkens Börn. Tilsvarende föler 
han sit borgerligeFredrelandFrari.k� 
rig som en Stat, der styres ret, naar 
de Principper hersker, som histo.1 

risk er forenet med Katholicismen 
i Traditionen. Traditionen er for 
Patrioten Bourget hvad Troen er 
for ham som Kristen. Og de fun
gerer som Eet, forbundne i Katho
licismen. 

:tviens Bourget derfor - til man
ges Utilfredsstillelse - nresten har 
vist Modvilje mod i sine Romaner 
et arbejde med Trocn som Emne, 
er Traditionen, Kristendommens 
Hrevden sig under og imod forskel
lige Forhold, hans· bestandige Em-

. ne. Han paaviser den som sjrelelig 
Kraftkilde i den Enkeltes Sjrele
liv, som kulturel og juridisk Magt 
i Samfundets Liv. 

Alt det menneskelige Liv, hart 
fremstiller ( og det kan gerne ind� 
römines, at han som en Digter ikke 
formaar at meddele, forplante Liv, 
men kun som en Kritiker at rede
gör� for det, fremstille det) forhol
der sig til to Principper : Sammen
hreng, altsaa Tradition, som er 
uundgaaelig, som uvregerligt paa
tvinger sig, - og Overensstemmelse 
dermed, Anerkendelsc deraf, som 
man kan vregre sig ved eller paa
tage sig. Om dettc handler hans to 
vigtigste Romaner: » Disciplen>>, og 
den, cler paa Fransk har den mrer
kelige Titel : »Le demon du Midi». 

Den förste viser, at vi vurderer al 
Handlen paa Grundlag af den Tan
ke, at Kristendommens nedarvede 
Moral er den rette, uanset om vi 
tror eller ej; men den dybere Aand 
föres af denne Indsigt til Troen. 
Den anden undersöger det Tilfrelde, 
at en Maud der tror og trenker som. 



Katholik, lever umoralsk. Det er 
den sociale lErlighed og den indi
viduelle lErligheds koncentriske 
Problemer, Anerkendelse af Tradi
tion og Overensstemmelse med 
Lreren. 

At der er en stor Bestancldel af 
Selvbiografi i elen förste, er tydeligt 
nok. Muligvis man ogsaa har Lo, 
til at lrese den anden med Tanken 
paa, at dens Problem har vrerei 
Boµrgets eget. Paa sit Livs Middag 
mödfe han Fristelsen og Afgörelsen. 
Hans Ungdom var hengaaet med 
Interesser, der er udtrykt i Titler
ne paa de Romaner, han skrev der
om: »Grusomme Gaade», »Krerlig
hedsbröde», »Et Kvindehjerte» ; 
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siden fulgte de sociale Romaner : 
» Samfundstrinnet», » Skilsmisse », 
»Emigranten». Stadig havde han 
strerkere hrevdet Katholicismens 
Principper ;  saa krrevedes den per
sonlige Tilslutning. 

Men at trrenge ind i Bourgets per
sonlige Sjreleliv er enclnu ikke mu
ligt. Lad det vrere en Mangel -
det kan ogsaa ses som et Fortrin. 
Den firsindstyveaarige Skribent, 
der endnu med ypperlig Aandskraft 
frercles i Dödens Nrerhed, har sik
kert endnu et Vidnesbyrd i Behold, 
mere vrerd end nogen Digtning eller 
Afhandling, alsl-__ens Analyser og 
Principper. 

E. V. 

VARF ÖR? 

Varför inte vår Helige Fader lät 
representera sig i Stockholm 1925, 
är en fråga, som gamla vänner vilja 
ha mig att besvara, när jag talat 
om, att jag blivit katolik*) .  En ny
förvärvad korrespondensvän, yngre 
statskyrkopräst i södra Sverige med 
hög teologisk lärdomsgrad, formu
lerar frågan sålunda: »Rom ha�· 
alltid haft något av ett högdraget 
'Non possumus' över sig. Så senast 
vid det ekumeniska mötet 1925. Om 
Rom har något att lära oss andra 
- och det har Roni - varför inte 
komma och undervisa oss därom. 
Varför har Rom isolerat sig i det 
ekumeniska aribetet? Frågan är så
ledes alltjämt fullt aktuell här i 
landet. Det må synas förmätet av 
en ännu icke två år gammal kato
lik att söka besvara den i tryck här 
i Credo. Men dels är det icke länge 
sedan jag hade att för mig själ'v 
besvara frågan, innan jag den 8 ja
nuari 1931 tog det avgfö·ande steget, 
dels menar jag mig ännu icke ha 

*) Doktor Laura Petri omtalar j u  ocks1i 
i sin nyutkomna »Katolska bukett», hur 
hon . i Belgien sökt samma fråga. 

förlorat kontakten med protestan
tisk mentalitet. Att få se sina egna 
tankar i tryck hjälper alltid att reda 
upp dem. Antager, att även tros
förvanter bland mina landsmän 
stundom ha att besvara samma 
fråga. Måhända kunde min _ tanke
gång, kompletterad eller korrigerad, 
vara dem till någon hjälp därvid
lag. Det är därför, som jag nu be
der att få erbjuda den ärade Re
daktionen detta lilla inlägg. 

Har tänkt att svara min sist
nämnde unge vän ungefär på föl
j ande sätt. Kanske var det för nå
got eller några år sedan en vacker 
sommardag ute i det gröna utanför 
den stad, där Du har din verk.same 
het förlagd, anordnat ett evange-. 
liskt alliansmöte. Inlbjudan hade 
kanske utfärdats . av de ledande 
inom pingströrelsen, baptiströrel
sen, frälsningsarmen, svenska mis
Sionsförbundet, möjligen också fos
terlandsstiftelsen. Låt oss tänka, 
att inbjudan också kommit till hög
vördiga prästerskapet i staden. Jag 
föreställer mig, att vördig prosten, 
sannolikt i artiga ordalag, avböjt 



deltagande från sin och underm:d
nades sida. Ej heller torde någpn 
av högv?rdiga prästerskapet inNn
nit sig och vittnat i ena eller andra 
missionshuset. Eller släppt upp fri
kyrkliga predikanter i predikstolen 
i stadens kyrka . Minns nog stats
kyrkopräster, som gjort så i \norra 
eller mellersta Sverige. Men åtsliil
liga av dem förlorade därigenom 
även i yttre måtto sin karaktär av 
präst inom svenska statskyrkan, 
och de kunna därför icke tjäna till 
exempel vid besvarandet av nu f ö
religgande fråga. 

Låt oss i stället förutsätta, titt 
vördig prosten och hans kollegor på 
platsen voro andliga arvingar till 
dem, som i ett nyutkommet, :\)e
aktansvärt arbete av nyssnäm11de 
kyrkohistoriske forskare kallas 
»rätte lärare». I det centrala, näm
ligen tron på att Kristus är Gud, 
föreligger dock ingen skillnad mel
lan vördiga prästerskapet och in
bjudarna. Skillnaden hänför sig till 
olikhet i uppfattningen av det av 
Kristus instiftade Läroämbetet och 
Prästvigningens enligt statskyrklig 
uppfattning stora, om också icke 
sakramentala betydelse ; vad b�p-,_ 
tisterna angår även rörande dopets 
sakrament. Ovedersägligen - lik
som allt det positiva i trosinnehållet 
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f. ö. - ett den lutherska kyrkans 
arv från katolska Kyrkan. Kan�ke 
prostens avböjande svar ventiler�ts 
vid sammanträde i något av stadens 
missionshus och därvid karaktäri
serats som bevis för »fariseisk själv
tillräcklighet». Det är ju möjHgt, 
ehuru jag inte tror det, att det kun
de vara riktigt ifråga om just den 
högt uppsatte prästmannens indi
vidualitet. Till och me� vår Helige 

· Fader är ju blott en människa och 
har som ,:i andra katoliker sin bikt
fader, inför vilken han har att bilda 
synder i sitt enskilda liv och i sin 
kyrkopolitik. Allra minst kan pros
tens svar tagas till intäkt för ett 
påstående, att han skulle anse, att 
waldenströmarna skomakare Lund
ström, handlande Pettersson m. fl. 

eller baptisterna bokhållare Jöns
son, slaktare Högberg eller andra 
icke ku11:de bli saliga resp. vägra att; 
innan lekmannabegravning med
givits, kyrkligt jordfästa dem. Vad 
de sistnämnda angår, trots att det 
symbolum han vid prästvigningen 
besvurit ( tänker mig han präst
vigts på en tid, då sådant erford
rats och av den unge prästkandida
ten villigt fullgjorts) bestämt ut
säger: damnant anabaptistos, qui . , . 
Att protestantiska Kyrkans fäder 
därmed fördömde baptisternas länl, 
men icke individerna, fick jag lära 
mig redan som gymnasist i slutet 
av 1870-talet. 

En känd apologetiker från vårt 
närmaste grannland lär en gång ha 
fått frågan framställd till sig, efter 
ett föredrag på Läkaresällskapets 
lokal. Dominikanerpater Lutz sä
ges ha svarat: » Vi kunna icke sitta 
till bords med dem, som förneka 
Kristi gudom» .  

Alla . utsagor i andliga ämnen 
kunna missförstås. Våra rikstyska 
trosfränder kunna . nog sitta till 
bords med sådana, som närma sig 
de »Gudlösas» ståndpunkt. När det 
gäUer att överlägga om deras ge
mensamma fosterlands bästa. Eller 
för att återgå till »Rätte lärares» 
förut berörda andliga arvtagare. 
Förmodligen var vördig prosten 
också stadsfullmäktiges ordförande. 
Från någon kommunal festlighet 
uteblev han nog inte heller och 
kunde däryid ha ett vänligt ord fö� 
eller lyfta siU glas mot någon när
varande medlem av stadsfullmäk
tige, som tillhörde missionsförbun
det eller baptistförsamlingen. Men 
i religiös verksamhet ansåg hån sig 
förhindrad samverka med dem. 

»Non possumus» var det. Jag 
hade gått i åratal i S :t Eriks katol
ska kyrka här på Söder utan att 
kunna förmå mig att ta steget ut. 
Hindrad av varjehanda missupp
fattningar ·och domar · angående 
katolska Kyrkan, vilken daterade 
sig från min skolpojke- och stu
denttid, även mina mer än 4Q år 



vid · statsläro,,e·rk som läi·are 
bland annat kristendom och histo
ria. Hade gått omkring i Stock
holms kyrkor, för att återfinna min 
egen barndomstro, min egen men
talitet från 1870-talet. Däribland 
även vad som senare för mig under 
ett tredjedels sekel varit central
punkten . i alla åsiktsväxlingar för 
övrigt : Ifristus är Gud. Återfick det 
först här, i förkunnelsen, i mäss
offret, i hymnerna söndagsförmid
dagar och -eftermiddagar. Minns, 
hur jag sade mig en dag redan gan
ska tidigt : Jag måste tacka Gud 
för högsta katolska Kyrkoledning
ens ;>Non possumus». Tack vare 
detta fick jag här helt och fullt och 
obeskuret, även så att säga utifrån, 
vad . jag visserligen icke hört för
nekas i Stockholms kyrkor, men 
ej heller framhävt eller såsom ämne 
för förkunnelsen: Ifristus är Gud I 

. Min nye korrespondensvän be
gagnar i sitt älskvärda brev ett ut
tryck, som ur protestantisk syn
punkt är mycket vänligt, men inför 
vilket vi · katolike1; måste stå full
komligt oförstående. Det lyder : 
»den romerska grenen av Guds 

1 Kyrka». Jag tänker fråga honom, 
var han menar att stammen finns. 
Endast i idevärlden (för att tala 
Boströms språk = andliga Guds
riket) eller även i fenomenvärlden 
= de ting, som synas) ?  

Stockholm, december 1932. 
Hjalmar [(ylen. 

P. S. 
En ännu senare förvärvad, kvinn

lig korrespondensvän, som jag sänt 
ett tack för hennes förtjusande ka
tolska bukett av gula rosor, skrive1; 
i sitt svarsbrev bl. a. : »Den romer
ska grenen av Guds kyrka ljuder 
ej riktigt väl ens i mina öron. .Jag 
betraktar den romerska Kyrkan 
som storkyrkan, moderkyrkan i 
viss mening, en åldrig och rynkig 
moder, men likväl ärevördig och 
kär». 

Ville endast tillägga : För kon
vertiten är hans älskade Moder 
Kyrkan icke rynkig och åldersti
gen, utan ännu ungdomlig och i 
sin fulla livskraft. · 

Stockholm, 2 januari 1933. 
D.  S. 

FADER VÅR. 
V I S D O M M E N  I H E R R E N S  B Ö N N. 

ln n ledn ing.  

FADER VÅR, DU SOM ER I HIM
LENE. 

Fader  Vår  er Kristi egen bönn 
som han lrerte sine apostler. Her
rens bönn kan aldri bli annet enn 
en kristen bönn, for det er gjennem 
Kristus, vår Bror, Fader Vårs for
fatter, at vi mennesker kan si »Fa
der Vår». Med andre ord : det er 
bare soin kristne, som mennesker, 
som ·antar Jesus Kristus som Gud
Mennesket, Guds Sönn og vår Bror, 
at -.;1i kan si »Fader vår» til vår Ska
per, til Gud-menneskets Fader ; ti 

i Kristus blev den annen Person 
Hypostase i Treenigheten, Gud Fa� 
ders enbårne Sönn, tillike menne
ske. Derfor kaller Guds S.önn sig 
selv med forkjrerlighet for Menne
skens Sönn, og gav oss barnekår 
hos Gud. forskjellen mellem oss 
kristne og andre mennesker er, at · 
vi har antatt det barnekår hos Gud 
som Kristus, vår Bror, ifölge sin 
menneskenatur (altså vår naturlige 
Bror) og Guds Sönn efter sin gud
domsnatur ( Guds naturlige Sönn), . 
har erhvervet oss og stadig efter sin 
hellige Kirke tilbyder menneske
heten. Gjeimem Kristus blir vi 



»delaktige i den guddommelige na
tur». (Il. Petr. 1, 4). Gjennem den 
helliggjörende nåde, som gir oss 
overnaturlig liv, er vi istand til i 

sannhet og med mening å si til Gud: 
>>Fader v,år, du som er i himlene», 
og til å be om de naturlige og over
naturlige god er, ( de siste er uop
nåelige for dem som ikke har det 
overnaturlige liv gjennem Kristus 
Jesus) som nevnes i ·Herrens Bönn. 
De kristne bekjenner at Jesus er 
Herren ; derfor er Herrens Bönn de 
kristnes bönn. Denne tiltale kan 
bare de kristne rette til Gud, og i 
den ligger at Gud, verdens og på 
srerlig måte menneskenes Skaper, 
ved l{ristus, hans erbårne Sönn, 
som gjennem Maria også er sant 
menneske, tillike er vår Faqer 
(Kristi Fader av naturen, og vår 

Fader ved adopsjon): »Se, hvilken 
kjrerlighet Faderen har vist oss, at 
vi slrnl kalles Guds barn, og e1: det». 
(I. Joh. 3, 1). Dette er det nye ved 
Herrens Bönn . . .  

To ting fremgår av begynnel'ies
ordene i Herrens Bönn: Guds m�n
neskcvordelse ( som forutsetter tre
enighetsdogmet, hvilket kommer 
klarere til uttrykk i en gammel .av
slutning på denne de kristnes bönn 
fremfor noen annen), og vår be
stemmelse for et bedre liv i him
lene, hos vår Fader: vi er pilegriqier 
på jorden, og himlen er vårt fedre
land . . . 

Herrens B ö n n .  

DE SYV BEGJ.A<;RINGER. 
A. D e n  vi s e  plan i H errens  b önn. 

Den evige Visdom, Guds evige 
Ord, den annen hypostatiske Gi1d
dommen, Sönnen, som har påtatt 
sig menneskenaturen gjennem· den 
allhellige Gudfödende, der er denne 
Visdom (hagia Sofia) som er Fader 
Vårs forfatter, apostelen kaller hi:tm 
L o g o s ( et ord som kan oversettes 
med et Ord, Verbum, eller Fornuft, 
Ratio), og det var ved Ordet at ver
den blev så vist innrettet, at den 
stadig har avtvunget menneske- . 
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helen dens beundring. (si. I Moseb . 
1 kap. med Johannes-evangeliets 
1 kap.); intet under derfor at også 
den bönn som den evige Visdom 
lrerte menneskene, forbauser oss 
ved sin vise planmessighet. 

De syv begjreringer som innehol
des i Herrens Bönn, grupperer sig 

· som fölger: 
1. De to förste, »Hellighet vorde 

ditt navn», og »Komme ditt rike>> ,  
handler om det som er menneske
nes mål, og det således : den förste 
angår vårt mål i og for sig (vårt 
mål objektivt sett), og den annan 
dreier sig om målet Hvcid oss angår 
(vårt sub jek.tiue mål). 
_ 2. Den tredje begjrering, »Skje 

din vilje som i himlen så og på jor
den», dreier sig om veien som förer 
til målet. 

3. Alle de ö'vrige begjreringer an
går midlene til å gå fremover på 
vår vei mot målet ; de er av to slags : 
de positive (midler i streng .for
stand) og de negative (egentlig fjer
nelsen av forhindringer) ; til de för� 
ste hörer den fjerde begjrering i 

Herrens bönn, »Gi oss idag vårt 
daglige bröd», til de negative hörer 
de övrige. 

Mål, vei og midler er altså de 
ting som F a d e r V å r handler 
om, og det i samme rekkefölge som 
disse ting selv kommer en isinne.  
Dette viser Gud-Menneskets dype 
kj ennskap til menneskets natur ; 
planen i Herrens Bönn er nemlig 
helt i overensstemmelse med men.:. 

neskets måte å gå frem på, (hvil
ken de gamle filosofer angav ·gjen
nem det kjente ord: »Primum h1 
intentione, ultimum in executione», 
d. v. s.: »Det som er först i tanken 
kommer sist i utförelsen») : först 
setter han sig et mål, så söker hai1 
den vei som förer til målet, og til
sist anvender han de midler han har 
funnet til å nå målet. Således be
gynner vi i Herrens bönn med vårt 
evige mål, og slutter med de midler 
som er fjernest fra målet, med fjer'

nelsen av hindringer i å nå dette 
mål. I det praktiske liv begynner 



vi · altså med det som F a cl e r V å r 
slutter med: det som rent' teoretisk 
kommer först, er det som praktisk 
sett er det siste . . . 

B. D e  syv b egj reringer  t a t t  

e nkeltvi s. 
I. Först kommer altså de to be- · 

gjreringer som vedrörer Yårt evige 
og egentlige mål. 

1. »Hel�iget vorde ditt navn». 
Gud er Skaperen, Forlöseren og 
Helliggjöreren. Idet Gud besluttet 
sig til å skape, gjorde han det ikke 
planlöst, men satte sig et mål. Det
te mål kunde ikke vrere et mål uten
for Gud selv, for hvis Gud under
ordnet sig og sin handlemåte under 
et annet vesen, så måtte dette annet 
vesen vrere et fullkomnere vesen 
en11 Gud selv, som altså derved ikke 
vilde vrere Gud, for Gud er nettop 
det fullkomneste ve sen ( det eneste 
helt fullkomne ,1esen kalles Gud) ; 
al tså har Gud skapt for sin egen 
skyld: Gud er skapningens mål; 
men nettop siden Gud er uendelig 
fullkommen trenger han ikke til 
skapningen; derfor er skapningens 
m:H Guds rere utadtil, en på en viss 
måte tilfeldig, tilkommende eller 
tilkommende eller overflödig for
herligelse, som han lar sig yde av 
sin skapnirig (for i og for sig er 
Gud den eneste som sitter inne med 
all herlighets og reres fylde, således 
som den hellige Skrift bevidner så 
å si på hvert blad i den) . Idet Gud 
skapte, gav han sig selv: Gud alene 
er den. som er (i ordets fulle og 
egentlige betydning) ,  og alt eksiste
rende har. del i Guds vresen forså
vidt som · det er til (Gud er, men 
skapningene er kommet fil fordi 
Gud gj erne har villet at de blev til) .  
Jo  höiere en art eller et vesen står 
i skapningens rangstige, dess mere 
har det del i Guds fullkommenheter: 
de lavest stående simpelthen har 
del i det å vrere, et trin höiere har 
de liv, ennu et trin höiere · kjenner 
de, · og på det höieste har de del i 
Guds frie vilje (menneskene og eng
lene) ; med andre ord: mennesker 
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og engler er de eneste skapninger 
som kan ville forherlige Gud og som 
frivillig kan fremmr eller forhindre 
denne forherligelse. Med Guds hel
lighet forstår vi hans fuldkommen
het. Guds navn er hellig i sig selv, 
forcli Gud er den fullkomnc, den i 
enhver henseende fullkomne; men 
utenfra, fra vår side, kan det også 
helliges av slrnpnh1gen, srerlig av 
elen med fornuft og fri vilje utstyrte 
(englene og menneskeneJ, som også 
kan vanhellige Guds navn, forsåvidt 
som det står til den. Vårt mål, ob
jektivt sett, er Guds forherligelsr 
gjennem vår tenken, villen og hand
len; er det å tenke, ville og handle 
hele mennesket, så er det å erkjen
ne, elske og tjene Gud hele elen 
kristne. Vi helliger Guds navn ved 
å erkjenne, elske og tjene Gud. Ven
cler vi om på den orden Gud har 
satt, setter vi et annet mål isteclen
for det, Gud har gitt oss, så van
helliger vi hans navn sålangt det 
står i vår makt. Vi blir Guds fien
der ; men vi blir også våre egne, for 
vi kan ikke nå vårt subjektive mål: 
vi blir ikke lykkelige på annen måte 
enn ved å opfylle Guds bestemmel
se med oss, ved å forherlige Gud 
eller ved å hellige hans navn. 

2. »Komme ditt rike.» Guddom
mens virksomhet utacltil, overfor 
oss mennesker, tilskrives de enkel
te personer i treenigheten: ,skaper
virksomheten tilslqives srerlig Fa
deren, forlösningep tilskrives på 
srerlig måte Sönnen (menneskevor
clelsen er utelukkrnde tilkommet 
den annen Person, skjönt de to an
dre medvirket til den) ,  og hellig
gjörelsen tillegges den Helligåncl, 
omenn alle tre Personer i Guddom
men virker sammen, i fellesskap. 
Likeledes kan den förste begj rering 
i F a cl e r  V å r  på srerskilt vis an
gå Gud som Skaperen (hvis verker 
forkynner hans pris) .  Den tredie 
begjrering kan fortdnsvis angå den 
tredie Person hvem helliggjörelsen 
tilskrives ( vi trenger den helliggjö
rende nåde for å kunne leve i over
ensstemmelse med de ti bud som 



uttrykker Guds vilje) og den annen 
begjrering, som her beskjeftiger oss, 
kan sies å vedröre på srerlig måte 
Guds Sönn, som kom til jorden for 
å forkynne riket. Og allerede av 
den . grunn er F a d e r V å r en 
spesifikk kristen bönn, siden den 
så å si henvender sig til Treenig
heten. Men også av en annen grunn 
er Herrens Bönn först og fremst en 
kristen bönn: gj ennem hele denne 
bönn går menneske,vordelsen og alt 
det som utflyter derav som en un
derström. Vi har alt sett det for 
innledningsformelens vedkommen
de ( »Fader vår, du som er i him
lene» ), men det er ikke mindre sant 
for restens vedkommende : den falne 
menneskeslekt kan ikke helliggjöre 
Gud's navn mere sådan som · våre 
stamforeldre i Paradiset för synde
fallet, og sådan at det svarer til det 
overnaturlige mål Gud har satt oss, 
uten igjennem Kristus, som kom 
for å gjenoprette Guds rike forså
vidt som det var herjet av den onde 
fiendes anslag og menneskenes op
rör. Vårt dobbelte mål, Guds rere 
og vår lykke, det objektive og det 
subjektive mål, kunde på en viss 
måte skje fyldest allerede her i ver-

. den, gjennem en helt naturlig er
kjennen, elsken og tjenen, fordi 
delte vilde svare til den menneske
lige natur ; men et sådant rent na
turlig mål, og en rent naturlig op
fy llelse av vårt mål, Guds rere og 
vår salighet, vilde ikke uttömme 
alle m11lighete1· i vår åndelige natur, 
skjönt der i denne intet er som gjör 
krav på å oplöftes i et plan som 
overgår det hvori vår natur ligger. 
Menneskets forstand kan i det höi
este önske å erkjenne Gud sådan 
som han er, direkte, hvis det e1· mu
lig, men det er' kun gjennem det 
overnaturlige liv som Guds og men
neskenes Sönn har bragt til verden, 
at det er mulig for menneskeheten 
å nå Gud selv, vårt ophav og vårt 
mål, på en måte ,gom svarer til Guds 
egen natur. Forat Guds navn fullt 
ut skal vorde helliget, og forat -Guds 
rike i ordets fulle betydning skal 
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komme, må vi gjennem Gud-men- · 
nesket få del i den guddommelige 
natur. Guds rikes komme e1· en 
vfrk.ning av IJ1Cnneskevordelsen 
( selv for den Gamle pakts helliges 
vedkommende, som mottok Kristi 
nåde på antisipert måte). Når vi 
ber den annen begjrering i F a cl e r  
V å r, så ber vi om at denne virk
ning av menneskevordelsen også må 
tilegnes oss, .hver enkelt av oss, og 
vi opvekker lengsel i oss efter » Guds 
rike og hans rettferdighet» (Luk. 
12, 31), uten hvilken vi ikke kan 
komme inn i Guds rike. ( »Han har 
overfylt de hungrige med gode ting, 
og de rike har han sendt tomhendet 
bort.» Luk. 1, 53.) 

I de to förste begjreringer, som 
angår målet, ber vi altså om at vi 
först og fremst må bidra til at Guds 
navn blir helliget, i så höi grad som 
vår evne rekker og gjenfödelsen i 
Kristus gjör det mulig, og forat det 
skal sk.je, om at vi for det annet må 
bli i sannhet lykkelige (hvilket kun 
kan skje derved at Guds rike kom

mer, og derved at vi blir medborget·e 
i Guds rike). I himlen lovsyn.ges 
Gud av engler og salige ånder, og 
på jorden av Kristi Kirke gjennei;n 
gudstjenester, bönner og gode gjer
ninger. Gjennem kristendominens 
utbredelse, ikke ved en rent intel
lektuell tilslutning alene, men ved 
kristen vandel, blir Guds navn kjent 
og re1;et over hele jorden, og hellige 
tanker og gj erninger ( som er be
tingelsen for vår virkelige lykke, 
både her og hisset), spirer frem 
som blomster. av marken. Vår lyk
ke er delaktighet i den himmelske 
herlighet: idet vi streber efter å op
tas i de sjeles samkvem som ·priser 
Gud, fremmer vi Guds rere, men 
også vår egen lykke: de to ting fal
ler sammen. Her på jorden viC vi 
opbygge Guds dke i menneskenes 
daglige liv og i Kirkens mektige for
kynnelse: gj ennem Kristi nåde 
kommer Guds 1:ike ned til oss i 
våre hjerter og i vårt .samfundsliv. 
Vi blir lykkelige, og deTved rerer vi 
Gud ;  men vi blir også kun Jykkelige_ 



· <lerved a:t vi når vårt hovedsake
lige mål : å love Gud, og det gjen
nem Kristus, som er blitt vårt for
billede også i religion overfor Fa
deren. 

IL Derefter kommer en begjre
ring som berörer veien som förer 
til vårt mål. 

3. »Skje din vilje, som i himlen 
så og på jorden.» Som vi antydet 
i det foregående, kan denne hegjre
ring srettes i srerlig forbindelse med 
den Helligånd, Helliggjöreren, men 
ögså her er det i den grad sant, at 
menneskevordelsen og alt som ut
flyter fra den, g,år som en under
ström gjennem hele· Herrens bönn, 
att Kristus, som kom til oss for å for
kynde Guds vilje, sier om sig selv : 
»Jeg er Veien, Sannheten og Livet» 
(Joh. 1, 4), og han tilföier de meget
sigende ord : » Ingen kommer til 
Faderen uten gjennem mig» (ibid.). 
Han har övet og forkynt Guds vilje : 
ved sin menneskenaur er han Veien, 
som det forbillede vi kan efterligne. 
Som den i mennesket åpenbarte Gud 
er han Sannheten, som vi trygt kan 
�tole på og sette vår lit til. Og i 
sin guddomsnatur er han Livet ( sl. 
Ap. G. 3, 15 : »I har ombragt Livets 
Ophavsmann, som Gud har opreist 
fra de döde»), som har gjort oss 
delaktige i den guddommelige na
tur. Han har forkynt oss Guds vil
je, vist oss veien vi har å gå forat 
Guds navn skal vorde helliget, og 
forat Guds rike .skal komme ; det 
er nok her å minne om Bergpreke
nen og det nye Testamentes ånd og 
moral ( Matt. 5-7, Luk. 5, 20-49. 
Det er Guds bud således som Jesus 
har forkynt og forklart dem, og den 
Helligånds inngivelser, kronen på 
Jesu forlöserverk, og målet for men
neskevordelsen, var den Helligånds 
sendelse ; sl. Joh. 7, 39) som uttryk
lfer Guds vilje, som er den vei vi 
har å gå. 

Å opfylle Guds vilje og opmuntre 
alle kristne til trofast arbeide i 
Guds tjeneste, er den vei som förer 
til himlen, og det levnet som hellig
gjör Guds navn. Hvis vi ber denne 
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bönn med det a1vorlige fors-ett å 
inrtrette vårt liv efter Guds bud og 
samvittighetens formaninger, så er 
vi på den rette veien. Gud gir enn
dog sin vilje tilkjenne gjennem inn
givelser, og når sjelen lydig fölger 
den, er dette veien til himlen. Når 
lidelser og prövelser hjemsöker oss, 
må vi i dem se Guds faderlige vilje, 
som renser vår sjels gull fra ufull
koinmenhetens slagg eller vil for
herlige gjennem vårt eksempel og 
tålmodighet, og som gjemmer en 
herlig lönn for oss til prövelsen er 
overstått og vi ydmykt underkaster 
oss. hans helli ge vilje·*) . 

III. Tilsist kommer de fire be
gj reringer som angår de midler, ved 
hjelp av hvilke vi er istand til å 
skride frem på vår vei mot målet. 
Av disse kommer först a) det posi
tive middel, derefter de som består 
i å fjerne hindringer : 

4. »Gi oss idag vårt dagligc 
bröd.» Det er til ingen nytte at jeg 
vethvor jeg vil hen og kjenner veien 
som förer derhen, hvis jeg ikke kan 
begi mig avsted på grunn av utmat
telse og mangel på mering . Menne
skets Sönn har gjort regning også 
med det, og på det rette sted, den° 

gang han på sine disiplers bönn -
lrerte dem hvorledes de skulde be. 
Som menrteskenaturens ophavs
mann er han fullt ut fortrolig med 
all menneskets nödtörft, ti vi skal 

*) Når vi ber at · Guds vilj e må skj e 
»som i himlen så og på j orden», så ber vi 
om, at vi mennesker må v�re likeså v illige 
og ivrige i å tjene og adlyde Gud som eng
lene i himlen. Guds rike eksisterer allerede, 
og utövelsen av hans herredömme er full
stendig i himlen, hvor englene gjör Guds 
vilj e. Vi önsker at Guds vilj e adlydes på 
j orden sådan som den adlydes i himlen ; 
for Guds vilj e skj er ikke likeså godt fyldest 
på jorden som i himlen ; men samtidig som 
riket kommer vi! endrektighet og fred bedrc 
virkeliggj öres ; fullkommengj örelsen skim
tes i det tilkommende ; j ordelivet er en for
beredelse för fullbringelsen kommer. De 
tre förste begj�ringer .angår mere direkte 
oss mennesker, men den tredje har allerede 
danllet en beundringsverdig overgang fra 
Guds ophöiede plan til vår, menneskenes, 
siden vi i den tredj e begj �ring ber Gud om 
å vtere hans 111edarbeidere i utövelsen av 
hans vilje. 



bruke · de midler som er nödvendige 
til det legemlige livs ophold, om de 
goder som bevirket at vi, styrket på 
legeme og sjel, får kraft til å full
bringe våre plikter og våre gjöre
mål. 2 :  Vi skal enndog be om de 
åndelige goder som vederkveger sje
len, srerlig sakramentene, og i gan
ske srerlig grad det hellige Alterets 
Sakrament, som sammen med de 
andre nådegaver vederkveger sjelen 
med guddonunelig styrke, når den 
er ferdig til å segne under jorde
livets tyngde. Likesom brödet, det 
viJdigste og almindeligste nrerings
middel styrker kroppen, således 
styrker Alterets hellige Sakrament 
sjelen til fornyet kamp mot det 
onde. For det e1'. rett som det er 
onder langs livets vei, som stiller 
sig hindrende i veien for vårt frem
skr:itt. De må ryddes til side skal 
vi ikke for alltid gå på glipp av vårt 
mål. Herrn ed går vi . over til å be
skj eftige oss med: b) de positive 
midler, som de tre siste begjreringe1� 
i Herrens Bönn handler om. 

5. »Og forlat oss vår skyld, som 
og vi forlater våre skyldnere.» Det 
hjelper lite om jeg kjenner mål og 
,,ei, og det nytter lite at jeg har 
reisekost med mig, hvis jeg må gå 
og slepe på en hyrde som lmuger 
mig til jorden. Skjönt Frelser,en var 
uten synd, har han dog villet föle 
hvor synden knuge_r den som må 
brere på den. Han er kommet ti1 
verden for å ,  brere vår,e synder og 
befri oss ·· fra denne overveldende 
hyrde, fra syndens lenke som hind
rer oss fra å motta vandringsbrödet 
med frukt, forhindrer Guds vilje i 
oss, utelukker oss fra Guds rike og 
vanhelliger Guds navn gjennem oss. 
Atter her har Mesteren valgt den 
rette plass for å innskyte denne 
begjrering : de som treder hen til det 
hellige bord med besudlet samvit
tighet, dem gavner det hellige Bröd 
og den dyrebare Drikk intet, men 
de eter og drikker sig selv til doms. 
Vår egenvilje, vårt hovmod, vårt be
gjrer efter dette livs falske goder. 
Vi må angre disse synder, denne 
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skyld·, og be . Gud tilgi oss og for
late oss dem. Likesom den fore
gående begjrering har en ganske 
srerlig tilknytning til Alterets Sak
rament, således står den femte . i 
srerlig tilknytning til Botens Sakra
ment. Vi ber om ikke å måtte for
late denne verden uten å ha skrif
tet, iallfall ikke uten at Gud har 
eftergitt oss våre overtredelser, · og 
om å kunne gjöre fremskritt i det 
gode ved en ren og uskrömtet van
del, med renset samvittighet*). -
Men der er farer som truer, som 
hindrer oss i å nå frem til målet 
derved at de lokker oss ut av den 
rette vei og får oss til å fare vill. 
Og der er onder som overhodet 
hindrer oss i å komme inn på den 
rette vei. Om dem handler de to 
�iste begjreringer : 

6. »Og led os.s ikke i fristelse.» 
Gud kan ikke lokke os$ til det onde. 
En prövelse kan vrere gavnlig, og 
selv fristelser kan ha gode resiil
tater, når vi forblir tro og standhaf
tige ; men det ord i grunnteksten, 
som her er oversatt med fi·istelse, 
burde helst oversettes med leilighet 
til synd. Vi må alltid be Gud om 
ikke å stille oss i omstendighete1; 
som for oss kan bli leiligheter til 
synd. Men om han allikevel, gjen
nem et spill av omstendighetei;, fö
rer oss op i en leilighet til synd, 
så leder han oss ikke inn i fristelser 
til synd, sådan som djevelen gj.ör, 
som utesker oss til det onde, lok
ker oss til å krenke Gud. lkke desto 
mindre ber vi. Gud om å gjöre ennda 
mere for oss, ved å drage srerlig om
sorg for at vi ikke for lett skal kom
me i leilighet til å .synde. Dissc 

*) När vi ber Gud om å forlate ös.s vår 
skyld »som og vi forlater våre skyldnere», 
så uttrykker vi <lerved : 1) at det er nok 
å .  tilgi andre for å v�re sikker på at Gud 
tilgir ; 2) at det på den annen side er å 
fordömme sig selv ikke å tilgi andre. Det 
dreier sig her om selve Evangeliets ånd, 
uten hvilken en ikke er en sann kristen, 
og uten hvilken det er umulig å behage 
Gud og ha det sinnelag som gjör en mot
tagelig for Guds nåde og syndens · for
latelse. 



leiligheter kan onde engler og dår
lige mennesker utnytte for å lokke 
oss ut av den gode vei. Således ber 
vi i bevisstheten om vår egen store 
syakhet. Denne bevissthet om. vår 
svakhet har' fått Mesteren til å til
föie de siste av F a d e r V å r s be
gjreringer: 

7. · »Men frels os·s fra det onde.» 
Det onde i almindelighet er alle föl
ger av arvesynden, dödelighet, syk
dom, lidelser, svakhet, mangler, 
både sjelelige og legemlige. De kan 
vrere årsak i at vi ikke motstår fris
telsene som vi burde, ikke angrer 
våre synder nok og av hjertet söker 
tilgivelse, ikke lenges og hungrer 
n_ok efter vår sjels spise, ikke ivrer 
nok for at Guds vilje må overholdes, 
ikke higer nok -efter å utbrede Guds 
rike og_ ikke streber nok efter å rere 
Gud ved en hellig vandel. Vi ber 
her - oin å få tid og stunder til å 
tenke på det kommende liv, og ikke 
drulrne i materialisme eller det dag
lige livs gjöremål. I den foregående 
begjrering bad vi om at Gud må 
forliindre at vi kommer i leilighet 
. til synd. I den ,syvende ber vi di-' 
· rekte om at Gud må fl'else oss fra 
det onde i enhver skikkelse, ti det 
onde truer oss til enhver tid. Uten 
denne siste begjrering vilde rekken 
av begjreringer i F a d e r  V å r  ha 
fått en ufullstendig og sörgelig og 
m·otfallen slutning. Det er av vik
tighet at vi, i det öieblikk vi hårdest 
föler vår svakhet, kan se hen til 
'Gud som til vår Frelser fra det onde 
i enhver .form ; for vi må be ikke 
bare om ikke å föres inn i det onde 
som truer, det dårlige som lokker, 
men også om å bli befridd fra det 
onde som allerede har nådd oss og 
holder oss fangne og hindrer oss i 
å slå inn på den gode vei, i å be
gynne et liv i hellig vandel. 

Likesom i de to förste begjrering
er, som vedgår vårt mål, og i den 
tredje, som vedrörer veien som fö
rer til dette, således gjenfinner vi 
også i de fire siste begjreringer men
neskevordelsens mysterium: Kristus 
har ikke bare selv slitt for det dag-
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lige: bröd og gitt oss eksemplet, men 
hah vil selv vrere vår sjels spise i 
Alterets hellige Sakrament. Gud
mdnnesket har gjort sone for oss, 
og det er ved hans hellige blod at 
vi ii Botens Sakrament, og når vi 
angrer våre overtredelser av kjrer
lighet til Gud, opnår syndenes ut
slettelse. Det er ved den nåde han 
har fortjent oss at vi kan stå imot 
i fristelsens stund. Endelig er det 
deh annen hypostase i Guddommen 
so:µi overhodet er Frelseren fra alt 
ondt. Atter en gang : F a d e r  V å r  
er og blir en kristen bönn, de krist
nes bönn fremfor noen annen. 

Avs.lutn ing. 
"Thi ditt er Riket, makten og reren 

i al evighet, amen". 
Denne slutningsformel, som ikke 

bare protestantene har, men også 
de ortodokse og de orientaJske ka
tolikker, fins i en hel del gamle 
codices (bibelhåndskrifter), både 
greske, latinske og syriske. Det 
kan derfor vrere av interesse ber å 
ta den med. Det interessante er da 
at den, sammen med innledningen 
(hvis autentisitet dog er hevet over 
enhver tvil), danner en innramning 
av Herrens bönn som netop utgöres 
av kristendommens to store hoved
dogmer (fi·emdeles sammen med 
innledningen), nemlig menneskevor
delse og fl'eenighet. Vi har sett att 
innledningen antyder :ip.enneskevor
delsens mysterium (forutsetningen 
for at vi mennesker kan .si til Gud : 
»Fader vår»), og at dette igjen for
utsetter Treenigheten, Vi antydet 
at treenighetsdogmet i denne gamle 
avslutning kom ennu klarere til ut
trykk (det forutsettes jo nemlig 
kun i innledningen) ; det er det vi 
nu vil vise. 

Riket tilkommer srerlig Faderen, 
Skaperen, Opr�ttholderen og Styre
ren : Gud Fader, som er i himlene, 
»i Gud Faders herlighet» ( Gloria 
in excelsis Deo), er den allgode, all
mektige, allvise, som styrer verden. 
Når verdens ende kommer, skal 



Kristus overgi riket til Gud . og Fa
deren, efterat han har tilintetgjort 
all makt og all myndighet og velde» 
n. Kor. 15, 24). Makten tilkommer 
i srerlig grad Sönnen : Han er Frel
seren fra elen onde fiendes herre
dömme, han er opstått fra de döde 
av egen kraft, og eftel' sin opstan
delse s1erhan : »Mig er gift all makt 
i himmel og på jord» (Matth. 28, 
18). lEren tillegges i sretdeleshet 
den Helligånd, ham som helliggjö
relsen tilskrives, hvilken kommer 

Det heliga landet. 
I »Franziskanische Nachrichten» 

har Pater D :r Otto Maas 0. F. M. 
givit en skildring av franciskaner0 

nas verksamhet i det heliga landet. 
Palestina är med grannländerna 
Fenicien, Syrien, Armenien, Mindre 
Asien, nedre Egypten och ön Cypern 
ett missionsområde, som delvis an
förtrotts åt franciskanerna. Fran
ciskanmissionen har här oavbrutet 
ägt bestånd i 700 år. Tack vare fran
ciskanerna hava många heliga stäl-· 
len kunnat förbliva i de · katolska 
kristnas besittning eller återvunnits 
trots oerhörda svårigheter under 
den mohammedanska överhöghe
tens tid och trots de trångmål, som 
förorsakats genom andra kristna 
samfund. På andra heliga ställen 
hava franciskanerna säkerställt 
bestämda rättigheter för den katol-. 
ska kristenheten. De 400 franci
skanmissionärerna (patres, klerker 
och bröder) äro verksamma i inal-
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til sin fulle utf oldelse i »herlighefens 
lys» (lumen glorire) i den tilkom� 
ri.1ende verdens salighet. Denne tari
ke kommer ennu sterkere til ut
trykk i den liturgiske ekfoneis, i 
den doksologi, som den katolske 
Kirke i Orienten ( og de ortodokse 
kirker) slutter F a d e r  V å r  med 
i Messen (den guddommelige litur
gi) : » Ti ditt c1· riket, kraften og 
hcrlighetcn, Faderens og Sönnens 
og den Helligånds, nu og alltid og 
i evigheter. Amen». 

les 54 anstalter ( därav 23 i Pale
stina) med 37 församlingar, 40 
kyrkor och 27 kapell. De troendes 
antal uppgår till ungefär 85,000 .  
Missionärerna utveckla en omfat
tande verksamhet på skol- och 
karitasområdet. Det finnes 41 för: 
beredande skolor med c :a 4,000 lär-

. jungar, 2 kollegier med 400 stu
derande, 4 yrkesskolor, 3 barnhem, 
8 pilgrimshospits och ett tiotal 
andi:a företag, däribland två tryc
kerier. Även på det vetenskapliga 
området hava missionärerna gjort 
betydande insatser, särskilt genoni 
bibliska, arkeologiska och språk
vetenskapliga forskningar. 

Genom köp hava franciskanerna 
åstadkommit, att berget Nebo för 
icke länge sedan övergått i kristen 
besittning, ävensom den plats i 
trakten av . Nebo, varifrån Moses 
enligt traditionen fick skåda in i 
det förlovade . landet, innan han 
dog. På detta ställe finnes ännu i 
dag ruiner av en gammal kyrka, ett 
kloster och ett atrium. Efter av
slutade ,,etenskapliga forskningar 
och utgrävningar, som det frarici
skanska bibelinstitutet .för när
varande bedriver, kommer här · en 
liten helgedom att uppföras, vilken 
blir den enda, som i vår tid byggts 
i Transjordanien till minne av de 
bibliska händelserna. 

Sedan ett par månader tillbaka 
är i Palestina en särdeles häftig 
mohammedansk propagandaaktion 



i . gång mot de -kristna. I den mo
hammedanska pressen offentlig
göras fanatiska hetsartiklar mot 
dessa, som bland annat betecknas 
som understödjare av den europe
iska imperialismen. I synnerhet an
gripes den grekisk-katolske ärke
biskopen av · Galilea Mgr Hajar, 
c,medan han uppghfes hava fordrat 
verksammare skydd åt den kristna 
minoriteten av den engelska man
datärmakten mot mohammedaner
nas hotelser. 

Påven och Warschaus för
svar. 

:lvigr Rattis roll vid försvarandet 
av ,,r arschau mot bolsjevikerna 
har varit föremål för en uppsats av 
den bekante engelske journalisten 
Stanley B. James i tidskriften 
»·Columbia», det officiella organet 
för de amerikanska Kolumbusrid
clarna. Författaren skildrar det 
föredömliga mod, vilket den nuva
rimde påven som apostolisk nuntie 
i -Polen visade vid den bolsjevikiska 
armei1s framstormning mot den 
polska huvudstaden år 1920. Det 
,1ar skickelsedigra dagar, då den 
roda härens trupper stodo utanför 
'\Varschaus portar. Hade den pol
ska hi1vudstaden fallit i deras hän
der, skulle västerlandet oundvik
ligen- hava översvämmats av den 
»röde tsarens» horder. I detta kri
tiska ögonblick var det Mgr Ratti, 
som förklarade för de i vVarschau 
sfationerade diplomatema, vilka 
redan gjort sig färdiga att avresa, 
att han för sin del komme att stanna 
kvar, tills den siste regeringsmed
lem1ne1i lämnat den polska huvud
staden. Det officiella meddelandet 
om detta hans beslut hade en väldig 
verkan. Kyrkorna fylldes av troende, 
stora processioner drogo genom den 
av fienden belägrade stadens gator 
och alla vapenföra män beslöto att 
bjuda fienden energiskt motstånd. 
överkommendanten för försvars
armen general Haller och den fran
ske generalen '\Veygand_ avlade ett 
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personligt besök hos den apostoliske 
nuntien och båda om hans förbön. 
Under det att hundrafusenclen av 
troende på Marie himmelsfärdsdag 
bedjande och sjungande droga 
genom vVarschaus gator, började 
kanondundret, som tillkännagav, 
att Pilsudski och '\V eygand begynt 
motoffensiven. P,å några timmar 
var en fullständig seger vunnen och 
Warchau räddat. Vid den högtid
liga parlamentssession, som var 
ägnad minnet av segern över sov
j ethären, gav ministerpresidenten 
uttryck åt nationens beundran och 
erkänsla för Mgr Rattis mod och 
föredömliga ståndaktighet, vars be
tydelse en senare tids historiefor,sk
ning skall ställa i klar belysning. 

Kyrka och stat i Italien. 
Det goda samförstånd mellan 

stat och kyrka, som för närvarande 
existerar i Italien, kom på flera s ätt 
till uttryck under de stora högtid
ligheterna med anledning av 10-års
dagen av den fascistiska regimen. 
Då Mussolini uppehöll sig i Turin, 
överlämnades tm honom en hyll
ningsadress av Katolska aktionens 
diocesråd, som betecknade den ita-
1ienske regeringschefen med Pius 
IX :s ord som »den gudomliga för
synens man» och försäkrade honom 
om de piemo'ntesiska katolikernas 
obrottsliga lydnad. Katolska aktio
nens organ i Milano L'ltalia ägnade 
M ussolini vid hans besök i denna 
stad en hyllningsartikel, varav 
tydligt framgick, att · även Mila
nos katoliker, som under många år 
·visat stort misstroende mot fascis
men, fö1:sonat sig med det fascis
tiska systemet och i Mussolinis 
stora nationella nydaningsarbete 
såge en prestation, som förtjänar 
fullt erkännande och oreserverad 
uppskattning från katolsk stånd
punkt. Alldeles särskilda sympatier 
vann Mussolini hos Milanos katoli
ker därigenom, att han föranstal
tade, att tornet på Milanos konst
palats, som är under uppförandf;l, 
icke finge byggas högre än doi;n-
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kyrkäns tol'n., emedan »det mänsk
liga icke får höja sig över- det 
gudomliga». Vid återkomsten till 
Rom efter sina resor till olika itali
enska städer övervar Mussolini in
vigningen av votivkapellet för de 
under den fascistiska revolutionen 
dödade, vilken invigning förrätta
des av den italienske armebiskopen 
Mgr. Bartolomasi. Då vid omplane
ring av området mellan Piazza Ve� 
ne.ci och Foro Romano några me
deltidskyrkor måste försvinna, åtog 
sig den italienska staten att som en 
ersättning härför på ett storslaget 
sätt understödja det av påven plan
lagda och av kardinalvikarien ledda 
arbetet på uppbyggandet av nya 
kyrkor i Roms förstadsområden.' 

Konnersreuth. 
»Schönere Zukunft» ski'iver: 

Hemligheten i Konnersrenth, av 
den stora allmänheten först upp
fattad som en »sensation» och se
dan betraktad som ett slags »kon
stighet» ,  har vunnit förnyat intres- . 
se, sedan den kyrkliga myndigheten 
anbefallt en sträng medicinsk un
dersökning av Therese Neumans 
andliga och kroppsliga tillstånd. 
För klargörande av »problemet» är 
den medicinska vetenskapens ut
låtande mycket önskvärt, och för 
det slutgiltiga kyrkliga ställnings
tagandet är detsamma ett oefter
givligt villkor, ty den kyrkliga myn
digheten måste hava en så objektiv 
grundval som möjligt att stå på. 
Men vid sidan av alla medicinska 
och psykologiska synpunkter fin
nes ett annat problem, som kanske 
ä1: ånu viktigare och säkert av. ak
tuellare intresse, nämligen huruvida 
Therese Neumann icke är en_ lä,·o
iriäst_:p·h1np. fqr vår tid, som tyckes 
föTtvivla i själell, :och :vänta :::tll bot 
härför från den materiella världen. 
Lär oss icke den tålmodigt lidande_ 
Therese Neumann vilken överväl
digande kraft som kan komma ur 
en sfäl, som i sin Gudsförsjunken
het och i sitt lösgörande från det 
jordiska förverkligar den hemlig-

hetsfulla föreningen av askes och 
mystik? Utan hrivel hava vi hos 
Therese Neuinann att göra med en 
själskraftens triumf över det 
kroppsliga och dess anspråk, en 
triumf, inför vilken den moderna 
människan står hjälplös och för
virrad, emedan hon glömt bort att 
i sin världsåskådning giva rum åt 
det underbara (och varje själens 
varaktiga seger över materien. hör 
det underbara till). 

Vid Therese Neumanns sjukbädd, 
hon, som betraktar sitt liv som en 
soning för främmande skuld, ja, 
önskar att få utföra en sådan so
ning, emedan hon hoppas att där
med kunna öppna vägen till ·Gud 
för de vilsegångna och felande, 
måste alla skeptiker och materia
lister förstummas. Det hjälper. icke 
här att taga sin tillflykt till »hyste
ri»,  som annars alltid får gälla som 
förklaring, då andra naturliga tyd
ningsmöjligheter icke räcka till� 
Therese Neumann utövar ett and
ligt inflytande av sådan betvingande 
kraft på alla dem, som äl'o tillgäng
liga för hennes ordlösa predikan, 
att man med fog kan kalla he1ine 
en själens läromästarinna, en sinne
bild för materiens vanmakt. 

Ett nytt heligt år. 
Ur den helige Faderns proklama

tion sistlidna julafton om ett nytt 
heligt år anföres här följande: Hans 
Helighet gladde sig över att det 
fanns en vatikansk »trådlös» för
medlare, därför att han .dä.rigenom 
sattes i stånd att sprida ett budskap 
icke blott »till sina kära barn i 
Kristus» utan till hela männi's-lrn
släl�tet. »Det var för människosläk
tet. i dess helhet som J es1i&' -I{ristus, 
världens å_terlösare, 
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utgay -sitt blod., 
priset:· f Öl' - -åter lösningen, - och- : där� 
igenom kon1 de näde1is frä.Ilsiifi:iig 

. _ lc!-tt__[löda, vid vilka alla människor 
kunna släcka sin törst och varifrån 
de kunna rikligare och rikligare 
hämta ny kraft.» Därför »inbjuder 
Kristi ståthållare alla de återlösta 
att begrunda återlösningens outsäg-



ligt stofa verk, fullbordat av Jesus 
Kristus». Detta återlösningsverk 
omfattar »en · samling olika mani
festationer, såsom den sista afton
måltiden och instiftandet av den 
heliga eukaristien, apostlarnas för
sta kommunion och · deras präster
liga invigning, Återlösarens lidande, 
korsfästelse och död, nämnandet av 
Maria vid korsets fot som vår mo
der, . vår Frälsares uppståndelse, 
som underpanten på och löftet om 
vår egen uppståndelse från det 

· döda, stadfästandet av apostlarnas 
makt att förlåta synder, primatets 
överlämnande till Petrus, himmels
färden, sändandet av den helige 
Ande och det apostoliska ämbetets 
friumfrika begynnelse. Genom des
sa händelser återföddes hela värl
den». 

Därefter upptager påven till be
handling den hithörande delen av 
den kristna kronologien. » Vi · själ
va», säger den helige Fadern, »hava 
åter studerat detta svåra problem 
med yttersta noggrannhet och hava 
inhämtat råd av de . mest sakkun
niga på detta område». Hans helig
het, anser, att de troendes eniga me
ning i denna sak är riktig och att 
korfästelsen ägde rum år 33 efter 
vår tideräkning. 

I år (1933) är således det 1900 : e  

året efter den största händelsen i 
människoslåktets historia. På sista 
tiden har det blivit ett allt allmän
nare skick att fira hundraårsmin
nen, säger påven, och förvisso av
ser en del av dessa händelser av 
diskutabelt värde. Det är därför 
otänkbart, att nittonhundraårsmin-
1iet av korsfästelsen icke högtidlig
hålles på allt sätt, Kyrkan förmår. 
»Ovissheten angående året», tilläg
ger Hans Helighet, »minskar icke 
Nissheten om och storheten i de väl
gärningar, som Kristi kors skänkt · 
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oss. Om 2033 års· människor genom 
nya upptäckter eller nya beräkning
ar blivit mera säkra än vi beträf
fande det exakta året för Frälsarerrs 
dö·d, skola de veta att göra sin plikt. 
Vi 1933 års människor veta nu huru 
vi ,skola göra . vår». · 

För visso skall det bliva nyttigt 
för världen, fortsätter påven, att 
»få höra talas om något annat än 

· konflikter och rivalskap, om miss
troende, om rustningar och avrust
ningar, om skuldfrågOT och skade
stånd, om moratorier, höra talas 
icke blott om dessa besvärligheter 
utan också om de högsta andliga 
tingen !»  Påminta om deras själars 
odödliga värde och människosläk
tets ouppskattbara värdighet nu, 
,;artill samina Kristi blod har fri
köpt oss, »skall människornas bro
derskap ånyo bliva högtidligen be
seglat i detta blod». 

Ett kort minnesfirande av lång
fredagen år 33 på och omkring lång
fredagen 1933 kunde bliva, säger 
den helige Fadern, »alltför flyk
tigt». För att bereda de kristna god 
tid till fromma verk kommer min
nesfirandet att utsträckas under ett 
extraordinärt heligt år _.__ ett extra 
jubelår förutom dem, som Kyrkan 
högtidlighåller fyra gånger varje 
århundrade. För att taga hänsyn 
till den möjligheten, fast den är yt
terst liten, att år 34 och icke år 33 
varit året för korsfästelsen, men 
särskilt för att giva god tid till and
liga övningar lämpade. för ett så 
stort hundraårsminne, kommer det 
extraordinära heliga året att utgöra 
ett helt kalenderår från den 2 april 
1933 till den 2 april 1934. Genom 
ett lyckligt sammanträffande bör
jar denna period å 1 år och 1 dag 
passionssöndagen · 1933 och slutar 
påsksöndagen 1934. 
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