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TILLKOMME OSS DITT RIKE!
0, Fridens Konung, bana

en väg Dig till vår själ,
där splitets onda vana
så lätt förstört vårt väll
Din /rid 17_årt liv bevare,
Din sanning. oss försvare!

Oss lär Ditt Rike söka
ocfi Dess rättfärdig.fiet,
med flit i bön föröka
r,årt arrr arr evig.lie!,
· så att på nåd vi riKa
en gång. få bli Dig. lika I

När så Din boning. vorden
vår sälla ande är.
Ditt !i/ärtas Frid på jorden
all fiendskap förtär.
Vårt fiopp Du aldrig. srliie !i/Komme oss Ditt Rike!
Aug.ustin Kock.
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PONTIF EX.
Det fremmede ord, der står over
disse linjer, vil vrere godt kendt af
de fleste katholikker. De vil vide,
det er det officielle navn for en bi
skop, og ganske srerlig benrevnes
paven således, gerne med tilföjelsen
summus eller maximus. Derimod
ved måske ikke så mange, at navnet
oprindelig skriver sig fra det gamle
hedenske Rom, hvor ·. det brugtes
om medlemmerne af det forneniste
prresteskab. En af de �gtigste ·op.: ·
gaver, der var betroet disse prrester,
var, når et så. almennyttigt og vig
tigt samfrerdselsmiddel som en brö
var fuldendt, da å lede de 1;eligiösc
ceremonier ved indvielsen av broen.
Men når da disse prrester bar nav
net jJontifex, var det, fordi dette
ords betydning netop er brobygger.
Men passer det ikke også ganske
udmrerket, når vi kalder vor överste
hyrde, paven, for pontifex, for bro
bygger? Han har jo også, og det af
Herren selv, fået betroet den store
gerning · å bygge bro, den store bro
mellem jord og himmel. Og til
hjrelp og tröst for de mange sv'lge
og vildfarende er hans röst ufejlbar,
når den kalder · ad os og viser os
vejen ben til den bro.
Dog er den Hellige Fader ikke
den eneste blandt os, vi kan hredre
med navnet pontif ex. Det kan en
hver biskop, enhver prrest, j:a, en
hver kristen far og mor også kal
des, thi dem er der ligeledcs bctroet
en sådan gerning, å vise andre,
hvorledes man kommer fra jorden
tiI himmelen, hvor den vigtigste bro
af alle· er å finde.
Men der er endnu en, som fortje
ner å kaldes pontifex, brobygger. Det
er ikke nogen person, men det er
dette vort lille frellesnordiske kathol
ske tidsskrift Credo, som vi har den
glrede og den rere å vrere lresere af
og medarbejdere ved. Thi Credo vil
netop også vrere med til å bygge
bro.

· Det er nu snart mange år siden,
at de nordiske folk opdagede, a,t vil
de de betyde noget og hrevde sig i
den store kulturverdenr måtte d e'
först og fremmest se å finde dem
og holde sammen med · dem, de i
oprindelse, slregt, tankegang og fol�
. kekarakter stod nrermest. .Og sene:
re har derei;, statsmrend og digtere
. ·.• og . andre leqere i stedse stigende·
, grad arb�jd,et på å fremme enheden
og den in'dbyrdes hjertelige forstå
else. Fra. katholsk side har Mgr.
· Assarsson for nogle få år siden i sin
ypperlige lille bok »Det skfu1;ska,
Problemet» tiltaJende og indtrren
gende peget på en enkelt side heraf,
forholdet mellem Danske og Sven-·
ske, og hrevdet, at Skåne var »kallat
att vara bandet, som förenar de båda
länderna, för all framtid». Og de
store digtere, hvis vrerker !restes
med lige stor begejstring i de fem
lande: Selma Lagerlöf, Strindberg,
Gustaf af Gejerstam, Ibsen, Björn
son, Jonas, Lie, Sigrid Undset, Ru
neberg, Gunnar Gunnarson, J. P.
Jacobsen, Johannes Jörgensen og
mange andre gav deres mregtige bi
drag til å vrekke sympa,thi og krer
lighed og interesse mellem de nor
diske, så nrert beslregtede folk.
Men det varede lrenge, för de nor
diske katholikker · begyndte å for
stå Iidt af, at på det kiT kelige livs
område var det ligeså vigtigt, at
man kom til större indbyrdes for
ståelse, til å arbejde sammen, til å
löfte i flok. Der er så mange spörgs
mål af afgörende betydning for os
katholikker, som stiller sig ganske
ens i de nordiske la,nde, bl. a. fordi
fordomme og misforståelser er no
genlunde ens udbredt i dem, og
som vi har så langt lettere ved å
klare, når vi vil og kan hjrelpe hin. anden indbyrdes dermed. I de sid
ste !år er det gået fremad med for
: ståelsen af denne såre vigtige sag,
og en frugt heraf og et led i denne

udvikling var, at Credo for et år si
den gik over f1·a, å v&1·e et svensk
til å v&1·e et f adlesnordisk katholsk
tidsskrift. Credos hovedopgave kan
nreppe betegnes bedre end ved det
frenimede ord, som står over disse
linjer. Credo ha,r sikkert i år byg
get bro ikke så f.å steder mellem
Nordens katholikker, mange har
glredet sig over et mandigt og skönt
ord fra en eller anden, hvis navn
han för blot kendte, men nu har fået
et tydeligt indtryk af, og brobyg-

ningsarbejdet har vreret i god gang.
Vi kan derfor nreppe önske noget
bedre for Credo selv og for de nor
diske katholikker, end :at dette ar
bej de i det nye år må fortsrettes i
det samme gode spor som i det för
ste; der nu er s,1undet, og lmytte
båndene stadig fastere sammen
blandt dem, der er enige om å se
med samme öjne på og föle med
samme hjerte for både deres jordi
ske og deres himmelske fredreland.
Niels Hansen.

CREDOS JUBJLEUMSBREV.

Credo kan nu fir.a sitt tioårsjubi
leum. Tankarna gå tillbaka,
i till 1919,
det år då grunden lades för vår tid
ning. I Noi'dens katolska värld här
skade då ännu l'ancien regime, den
period som fick sin prägel av de
.trenne varandra så olika biskopar,
som sedan omkring år 1890 hade
huvudansvaret för Kyrkans öden i
,,åra avlägsna länder. Men ute i
Europas centrala delar hade världs
kriget ändi·at många gamla lagar
och gränser. En ny tid började att
gry också för de nordiska folken.
över Credos tillkomsthistoria vi
liar en säregen tjusning. Det var en
oemotståndlig :ungdomlig entusiasm
som var vedrnam i Stockholms ka
tolska värld under det oförgätliga
året 1919. En frisk arbetsglädje
ryckte alla med sig. Allt var friskt
_och nytt och spännande och intres
sant liksom i skapelsens morgon.

Det var särskilt på tre ställen som
den nya tidskriften diskuterades
och planemdes. Det första var
Stockholms katolska Biskopsgår, d,
det andra låg i Döbelnsgatan - dis
kretionen förbjuder oss att angiva
numret, det tredje låg på den be
römda Fjällgatan med härlig utsikt
över hela Stockholm ej långt från
det lilla kaffehus, som blev urbilden
till Credos Torn. Några penningar
funnos ej för detta tidningsföretag,
men listor utsändes till katolska
församlingar och enskilda katoliker
· och återvände fulltecknade med bi
drag. Alla förväntningar överträf
fades. Det var ett jubel utan några
gränser. Vilken spänning, då det
första, numret av Credo blev tryckt
och korrekturläst - man trodde
knappt att det var verklighet, då det
omsider utkom i januari 1920 - be
tecknande nog utan att varken må-
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nad eller år stodo angivna på om
slaget. Entusiasmen var så stor, att
till och med redraktionsmedlemniar
na både tecknade och lämnade år:
liga bidrag till sin egen tidning.
Så har 1 920-talet gått sin väg
framåt, och åtskilligt har under
denna tid hunnit hända i våra s må
katolska församlingar. Skandina
vien har besökts av propaganda
kongregationens prefekt. Vi ha fått ·
nya biskopar, Finland och Island
ha blivit egna apostoliska vikariat.
Den katolska tron har börjat upp
märksammas i Norden på ett sätt,
som man icke ens vågat drömma
om ens så sent som årsskiftet 1 920.
Också vår akademiska ungdom har
visat ett iögonenfallande intresse
för hithömnde problem. Den stora
skolboksdiskussionen 1 921 - 1922
verkade som en effektiv väckar
klocka också på de sömniga sjä
larna. Ansgariusjubileet 1929 avslu
tade på värdigaste sätt detta vak
nandets decennium , 1 920-talets fort
sättning på 1520-talets kyrkokamp
i Norden.
Då Credo börj,ade utkomma, ytt
rade en_ katolsk konstnärinna : » Det
är som om en stum hade återfått
talförmågan» . En tidning är som
en personlighet som lever, talar och
verkar. Credo har helt visst en gan
ska utpräglad . presonlighet, och
denna tycks ingalunda ha,v a väsent
ligen förändrats, då tidningen vid
årsskiftet 1929 fick möj ligheter att
konsekvent utforma sitt skandina
viska program. Våra energiska re
daktörer i alla Nordens fem länder,
våra många utmärktai medarbetare
äro lika många löften om en tryg
gad framtid för den tioårige j ubi
laren.
Mera oroande är Credos ek.ono- ·
misk.a problem. Vi talade nyss om
de generösa bidragsgivare som sä
ketställt tidningens existens det ena
året efter det andra. Det vore orim
ligt att tänka, att denna penninge
flod alltjämt skulle fortsätta alt
rinna lika ymnigt. Flera av våra
understödjande vänner ha redan
0

lämnat detta jordiska liv. Andra hn
icke samma resu,rser nu som år
1920. Andra ha kanske möjligheter
att visa oförminskad givmildhet
ännu under några år. Men hur
skall det väl bliva, sedan?
Vad Credo önskar sig själv på sin
bemärkelsedag är icke minst en
hög ålder. Den ser i sitt omedel
bara grannskap Helsingpr s Avis,
som är grundlagd 1798, Sydsven
ska Dagbladet, som kom till värl
den 1 848 för att icke tala om den
tidning som ursprungligen hade
Credos program, Danmarks älsta
religiösa ·. tidskrift, den år 1853
grundade Nordisk Ugeblad for Ka
tholske Kristne. Credo tycker sig
ha tillräckligt med arbetsuppgifter
som motivera en respektabel livs
längd. Men om en tidning icke har
tillräckligt med pengar att leva av
dör den.
Man förstår väl den helgonlike
Pius X : s klagan över ka,tolikernas
brist på förståelse för den katolska
pressens betydelse. Vi glömma
blott alltför lätt, att vår katolska
press är en gemensam angelägenhet
av vital betydelse. En katolsk tid
ning är icke, får och kan icke bliva
en tjänare för vars och ens privata
önskningar, som man klandrar, kri
tiserar och nedgör för vem som vill
höra på och till sist lämnar, då han
icke längre behagar en. Den är ju i
själva verket en hjälpare, en försva
rare som förtjänar allas understöd
och som var och en skulle v ara glad
över att hava. Den som har klar
och vaken blick över vårt kyrkliga
nutids- och framtidsläge förstår
utan många kommenfarier, att Cre
dos fortsatta bestånd är av funda
mental betydelse för våra ka,tolska
intressen i Norden. Liksom man
lämnar summor till en ny kyrka, en
katolsk skola, ett sjukhus, så är det
en ur kyrklig synpunkt myckd
klok penningplacering att samla en
fond till säkrandet av en katolsk
tidnings fortsatta bestånd.
Det vore orätt av Credo att bekla
ga sig, så många bevis på symp ati

,., ,,.
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c,ch uppskattning som vår tidning
fått mottaga icke minst på sista ti
den. Men ännu ha vi ett gott stycke
väg kvar till en tryggad ekonomi.
Den för vårt arbete entusiastiske
hjälper oss bäst genom att skaffa
oss nya prenumeranter. Om varje
vän till Credo lyckades vinna en··
dast en ny abonnent, så skulle de
aktuella ekonomiska bekymren med
ett slag vara ur världen.
För de mera , vittskådande bildar
Credos Fond ett tacksamt objekt.
Gmndplåten till denna (2,000 kro
nor) lämnades år 1921 av Birgitta�
föreningen. Samma år hölls också
i Stockholm ert Credos fest, som
kom fonden att växa till över 5,000.
I februRrinumret 1922 börjades re
dovisningen , för densamma. Vid
årets slut hade den stigit till 7,000
kronor. Sedan dess ha magra år
kommit, då vi varit nödsakade att
använda en del av dessa hopsparade
medel till löpande utgifter. Inner
ligt hoppas vi, ,a.U dylika tider ej
måtte återkom ma. Vi börja nu åter
att redovisa för fondens storlek med
förhoppningen, att den nu måtte
ökas för varje år. Vid årets början,
då prenumerationsavgifterna läm
nas, är ett litet extra pidrag till fon
den lätt att. skicka. Men helst redo
visa, vi för gåvor med donators ut
satta namn eller åtminstone den ort
varifrån gåvan kommit. Detta ver
kar mera glädjande och uppmunt
rande på tidningens läsare än den
strikta anonymiteten.
En annan nyhet vid årets början
skall säkert mycket glädja, vår lä
sekrets. Vi ha ofta i Credo haft an
ledning att tala om den böneföre
ning för de nordiska folken, som
har sitt säte i benediktinerklostret
Clervaux i Luxemburg. Denna god,
kändes av påven år 1910 och har
sedan dess utbrett sig över hela den
katolska världen. Enligt privat med
delande av den 19 december 1 929
från föreningens outtröttlige propa
gator Dom H. M. Clause räknar den
nu över 56,000 medlemmar och har

på sista tiden börjat vinna utbred
ning också i England, Nord- och
Sydamerika:. Endast till de nordi
ska länderna tyckes den ännu icke
riktigt ha, hunnit. Och dock tycker
man att inga skulle vara ivrigare i
bönen för Nordens länder än vi som
äro dessa länders barn. Hösten 1929
har denna fråga· allvarligt diskute
rats i Köpenhamn särskilt vid ett
sammanträde i Sankt Mikaels Klub.
Man hoppas få Böneföreningen för
Norden införd - i Nordens alla katol
ska . för, samlingar.
För Credo är denna strävan en
hjärtesak, den sammanfaller ju helt
med tidningens program. ' Det kan
svårligen ha undgått någon av våra
läsare, att Credo konsekvent arbe
tar på det praktiska förverkligandet
av den katolska, skandinavismens
kungstanke. Vi arbeta ej för e'tt
sammansmältande, som dödar de
enskilda nordiska ländernas egen
art. Ej heller älska vi ett samar
bete, där något av de nordiska, län··
derna är ledande och dominerande
utan ett sådant där alla äro jämn
ställda och ha lika stora möjlighe
ter att göra sig gällande. Men å
andra sidan betrakta vi Norden som
en verklig enhet utåt, vars delar
alltmer intimt böra förenas med
konstant respekt för deras frihet
och säi·egenllet. Den som har makt
att åstadkomma denna union in
ifrån utåt är vår katolska tro, och
den som har makt att återskänka
denna tro åt våra nordiska folk är
bönen. Därför vill Credo ägna sär
skild uppmärksamhet åt Böneföre
ningens utbredning, denna verk
samhet är Credos egen aktion. 1910
godkändes Böneföreningen, 1 920
var Credos födelseår, 1930 börja
båda samarbeta.
I det vi önska vår läsekrets och
alla våra välgörare och vänner ett
välsignelserikt nytt år och årtionde,
upprepa vi vår gamla lösen : Nor
dens folk Guds folk ! Nordens folk
åter förenade i fädernas Kyrka.

E N A D V E N T S P R E K E N AV KA R D I N A L
N EWMAN.
Oversat av H. Irgens.
II.

Av disse grunde - fordi han fö
ler sin. uvidenhet og begrrensning,
fordi han f0ler sin fare og sin egen
skyld - vil derfor et religi0st men
neske, som ikke . allerede har Åben
baringens velsignelse, s0ke efter op
lysning. Og dette er den anden del
,av den mottagelighet, som f0rer til
tro en på Kristus ; den f0rste var at
tro på Gud som vor lrerer, Hersker
og Dommer, og den anden er såle
des oprigtig at 0nske at Gud vil
åbenbare sig og ivrig at se sig om
kring efter utsigten til at Gud vil
gj0re det.
Dette er sjrelstilstanden hos de få
. og utvalgte. La os nu derimot be
tragte mrengdens mentalitet, mreng
den som bekymrer sig litet eller in·
tet om religion, som er ulydig mot
samvittigheten, som agter mindst
mulig på dens bud og som vilde bli
den kvit, hvis den kunde. Hv.ad
aner vel disse, som utgj0r den store
ma:mgde, om slike overbevisninger
og begreper, sliik e håb og 0nsker,
som dem jeg har talt om? Vil disse,
der som · sagt er ubekjendt med den
åbenbarede sandhet, vil de vrere pl°1
utkik efter åbenbaring? Hvad er
åbenbaring for dem? Hvad bryr de
sig om hvorledes synd tilgives, . når
de ikke f0ler syndens hyrde. Hvad
0nske har de om en st0rre styrke
end sin egen for .at overvinde sine
lidenskaper eller sin stolthet, når de
f0ler sig tilfredse i sin stolthet, når
de hengiver sig til sine lidenskaper
som sin eneste glrede? De er tHfreds
med sig selv ; de tror sig selv så hel
dig stillet, som de efter forholdene
kan vrere, de 0nsker bare at få vrere
i fred, og de fpler intet behov hver
ken for prest eller profet. De lever
på sin egen måte, i sit eget hjem; de

s0ker bare at tilfredsstille sin egen
lyst og ser aldrig lrenger end til
stued0ren. Således lever de - kan
ske med naturlige, medf0dte dy
der, kanske uten - men i ethvert
fald uten nogen avgjort eller fast re
ligi0s anskuelse. Således lever de og
således d0r de. Slik er den store
mrengdes livsvandel hele verden
over. Såvidt man kan se lever de
med et eller andet jordisk mål for
0iet ; de hrever sig aldrig op over
denne verden, og det er klart at de
mangler enhver mottagelighet for
tro.
La os trenke os to 111ennesker, et
fra hver av disse klasser, og så for
utsrette at de begge får h0re at · et
budskap er blit mottat fra den usyn
lige verden, hvorledes vil de da for
holde sig ? Det er indlysende at bud
skapet må virke vidunderlig på barn,
som har vreret på utkik efter det,
som har håbe.t eller i det mindste
lrengtet efter en slik barmhjertighet.
Budskapet vil gjpre et dypt ind·
tryk på ham, det viJ virke betagende
på ham. Dersom budskapet ved nrer
mere unders0kelse viser sig at til
fredsstille hans behov, vil han, så
sandt han kan, f0le sig sterkt fristet
til at tro på det, trods litet eller intet
bevis; I ethvertfald vil han begynde
med at unders0ke budskapets sand
hetsvrerdi og han vil gj 0re sit yder
ste for at få ht.a:gt på det rene hvor
egte og indlysende det er. - Det
menneske derimot, som mangler
den nrevnte npdvendige mottagelig
het, vil ganske e·nkelt ikke bli det
mi'ndste bevreget. Budskapet vil ikke
interessere ham, og han vil ikke
umake sig med at forh0re sig om
det. Han vil bli hjemme, og det vil
ikke en gang falde ham ind at han
burde gå ut og se sig omkring. Hans
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sind er like litet anfegtet, som om
han netop hadde fåt h0re at en stor
mand var fremstått på den anden
side av kloden eller at der var ut
brudt revolution i Japan. Her er vi
kommet til den avgj0rende forskjel
mellem de to menneskeklasser. Når
budskapet om Kristus som verdens
Frelser blir forkyndt, så er den ene
passiv, medens den anden er aktiv.
Den ene går ut for at finde sand
heten, medens den .anden mener at
Sandheten b0r komme til ham. . Den
ene gransker, �ndtil 1beviset forat
Gud har talt forligger, den · anden
venter, indtil det blir ham bevi'lt.
Han f0ler ingen personlig interesse
for det, han mener at det ikke er
hans sak, men - om j eg så :ri.1å si at det må vrere Guds sak. Han bryr
sig ikke om at gjpre mest mulig ut
av sin kundskap ; han lregger ikke
sammen, han adderer ikke· kjends
gjerninger og samler ikke argumen
tene ; han overlater alt dette tH at
bli tilrettelagt for sig av Gud, og
hvis det skulde volde ham selv noget
bryderi, så er han villig til at av
vise det hele. Endvidere i tilfrelde
beviset slmlde bli ham tilbudt, så vil
han ikke f0le nogen slags taknem
melighet eller forpligtelse overfor
Ham, som tilbyr det, Han vilde uten
s.a.mvittighetsnag indvende : »Dette
kan j eg ikke indse», »det er intet be
vis» ; for han er kritikker og dom
mer, ikke forsker og han forhandler
og akkorderer, medens han burde
be om lys. Fordi han ikke vil be
nytte sig av det foreliggende vidnes
byrd oin Åbenbaringens virkelighet,
opfatter han .intet på den rette måte
og forkaster det guddommelige bud0
skap ; medens den anden, som er be
kymret for sin sj rels frelse, finder
vidnesbyrdet overbevisende og tror.
Hvis vi så vender tilbake til hvad
j eg sa i begyndelsen, forstår vi hvor
ledes vor Herre kan rose det at et
menneske har let for at tro og for
d0mme det at et andet menneske
har_ vanskelig for at tro. At ha an
lreg for troen er hverken mere eller
mindre end at man har vreret villig

til at granske, at ha vanskelig for at
tro er intet andet end at tnan har
vreret trreg og uvillig til forskning.
De, hvis tro han priste, badde ikke
bedre beviser end de, hvis vantro,
han ford0mte ; men de hade brukt
sine 0ine og sin forstand, de hadde
ansprendt sin ånd og fortsatte at
granske til de fandt hvad de s0kte ;
medens de andre, hvis vantro han
ford0mte, hadde nok hprt, men de
badde latt det guddommelige såkorn
ligge på veikanten eller på stenet
grund eller blandt torner som kvalte
det. Og hermed f0res j eg til at si forsåvi_dt som det overhodet er spm
melig at anfpre formodninger hvorved den hellige Tomas apostel
synes mig at ha feilet. Han sa at
han ikke vilde tro at vor Herre var
opstanden, medmindre han virkelig
fik se ham. Hvad for noget ? Gives
der d� ikke mere end en vei for at
komme till troen på Kristus? Er der
ikke hundreder av beviser, uavhren
gige av hverandre, som alle er gode ?
Var der ingen vei utenom at se op
standelsens store mirakel for at bli
sikker på at han kom fra Gud ? Vis
selig der var mange andre veie ; men
den hellige Tomas foreskrev den
eneste måte hvorpå han vilde sa,m
tykke i at tro på Ham. Således for
holdt også hans landsmrend sig ; for
på dette punkt gjorde apostelen
Tomas kun, . hvad de hadde gjort.
J0dene hadde lrenge vreret Guds
folk, og de hadde profetenes skrifter.
Profetienes virkeliggj 0relse i vor
Herres person v,a-r det mest slående
og naturlige vidnesbyrd for jpdene
om at han var Messias ; men de vilde
ikke g�dta dette og forlangte et an
det bevis. De besluttet at ville over
bevises på en bestemt måte, nemlig
ved mirakler. Og da Gud i sin over
vrettes store barmhj ertighet lot un
dete bli utf0rt for deres pine, da vil
de de vrelge srerskilte mirakler, som
skulde overbevise dem og vilde ikke
tro, medmindre det var et under ef
ter deres pnske. Og derfor var det
at vor Herre sa de ord, som j eg alle
rede har mevnt : » Medmindre I ser
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tegn og undere tror I ikke». Og der
for sa Han ved andre anledninger :
»0, I dårer og senhjertede til at tro
alt hvad profetene har talt» . Og :
»Hprer de ikke Moses og profetene,
da vil de heller ikke hpre, om nogen
opstår fra de dpde». Og: »Den onde
og trolpse slegt begjrerer et 'tegn, og
der skal intet gives dem uten profe
ten Jonas's tegn». Derfor blev jpdene
i Thessalonika dadlet, medens de i
Berrea derimot, » som mottok ordet
med stor begjrerlighet og daglig
gransket i Skrifterne, om dette for
holdt sig således», blev rost. Og det
tilfpies: » og mange av dem trodde».
Hvad derfor St. Tomas angår, så
mener jeg •at når han var så sen til
at tro, så feilet han derved at han,
istedenfor at spprge sig selv, om han
ikke allerede hadde bevis nok til at
overtyges, trenkte han hadde ret til
at vrere krresen og til at vrelge og
vrake de argumenter, han vilde fin
de tilfn�dsstillende, ganske som om
det var av stor betydning for vor
Herre at han skulle tro. Og derfor
var det at Kristus, idet han så nådig
tilstod ham netop det bevis han ön
sket, sa til ham for vor skyld : »For
di du har set mig, Tomas, har du
troet; salig er de, som ikke har set
og dog troet» .
Og desvrerre således er det også
nu : mangen en som fpler sig til_
trukket av den katolske Kirke, stri
der imot, idet han påberoper sig at
han mangler tilstnekkelig bevis for
dens krav på at vrere Kristi sande
Kirke. Men han kan ikke ha alle
beviser på en gang, han kan ikke bli
omvendt med det samme, det �nd·
rpmmer jeg; men han kan granske.
Han kan beslutte sig til at spke be
viser, fpr han skyver spprsmålet fra
sig, selvom det koster ham tid og
mpie. Hans hjertes inderste fplelse
burde vrere : >>Hvad må jeg gjpre for
at bli frelst ?» Hans beste trpst lig
ger i dette lpfte : »Bed og der skal
gives eder ; s�k og I skal finde ; bank
på og der skal oplates for eden>.

Hvis han, istedetfor dette, går i rette
med det ene eller det andet enkelte
vidnesbyrd, og aldrig trenker selv at
underspke, at spke at fastslå hvor
sandheten er, men npier sig med at
beundre Kirken og lader det bli med
det, hvad er så dette andet end at
handle som e1. menneske, der ikke
har nogen fplsom samvittighet, som
en der holder av sin egen makelig
het, ,a,v livets behageligheter, av folks
omdpmme, av sine slegtingers om
gang eller av sine verdslige inte1·
ser og mene at den religipse sand
het ikke er · v rerd tapet av disse jor
diske fordele?
Tro ikke, mine brpdre, at hvad jeg
har sagt om de spkende ingenlunde
angår eder. Sandt nok, katolikker
skal ikke spke. Det angstfulde
spprgsmål, som den menneskelige
&amvittighet ellers kan stille, er i
eders tilfrelde blit besvaret fuldt ut.
I vet hvem som frelser eder og hvor
ledes det skjer. Men husk at den
samme samvittighetens f plsomhet,
som skaper den rette mottagelighet
for troen, tjener også til dens be
skyttelse og nrering, når man en
gang er nådd frem til troen. Den
nrerer troens flamme og får den til
at brrende klart. Den hellige Paulus
taler om dem, som har » forkastet en
god samvittighet» og »har gjort
skibbrud i troen>> . Dette vil srerlig
. forekomme i en tid som vor. Kato
Iikker går ut i verden, de kommer
sammen med mennesker av alle
slags trosbekjendelser ; de hprer alle
slags sofistiske indvending{)r mot
Kirken, mot dens lrere og bud. Hvad
er det da som faktisk sfoal holde
dem standhaftige i troen uten en
personlig erkjendelse av deres eget
behov for troen? Hvad skal fpre
dem til Bodens sakrament uten de
res bedrpvelse og avsky for synd '?
Hvad skal bringe dem til kommuni
on uten tprst efter den Levende og
Sande Gud? Hv,ad skal vrere deres
vern mot forstandens vildfarelser
uten hjertets dype overbevisning og
ivrige higen? Amen.
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M Ä N N ISKO VÄ O AR

GUDS VÄGAR.

H E L E N A M O S T.
Omvändelsen, sådan vi katoliker
förstå den, är en religiös företeelse,
vars utgångspunkt ligger innan- el
. ler utanför katolicismen och vars
ändpunkt är en ny, oväntad vänd
ning mot det katolska livet och ett
bekännande av den katolska san
ningen. Om och huruvida denna,
vändning är ett Guds verk, överläm
nar jag åt denna artikels läsare att
avgöra. Den följdriktiga slutledning,
som ,a,ntydes vara klart förhanden
liggande, är väl den enda möjliga,
så länge man icke har tillgång till en
annan, rent naturlig förklaring. Vi tro att en omvändelse är framför
allt ett Guds verk, någonting man
har att taclm Gud särskilt för. De
olika omvändelsehistorierna lämna
varje gång ett nytt bevis härför, ehu
ru mången måhända ej omedelbart
fattar deras övertygelsekraft, men ej
heller kan förneka deras betydelsP,,
såvidai han vill vara ärlig och för
domsfri.
De som skrivit och offentliggjort
sin omvändelsehistoria - antingen
på eget bevåg, såsom den hl. Augus
tinus, eller på andras anmodan, så
som Helena Most - ha känt och
förstått att en själs historia - ( en
själ som funnit Gud eller återfunnit
Gud fullständigt) i och för sig sj<.ilv
är ett praktiskt trosförsvar, en apo
logi, som i mångt och mycket över
träffar alla teoretiska, förklaringar.
Just det oväntade, oförmodade, som
är särskilt utmärkande för ".arje
eller åtminstone för de flesta om
vändelsebeskrivningar, förlänar dem
alltid något nytt, tilltalande och
fängslande. Och man behöver ej
vara en Augustinus, Newman eller
Benson, en Huysmans eller någon
av de nu levande, vilka skrivit om
sin livsförändring, för att såsom en

omvänd kunna ta,la om vad en from
man kallar » underbara vändningar
och skenbara tillfälligheter» .
Helena Mosts omvändelsehistoria
- M. Regina Mast: » Geh hin unrl
kiinde». ( Herder, Freiburg i. Br. ) vil
ken vi härmed önska göra mera
känd, vittnar om en särskilt med ·
veten, självständig lmraktär, som
nödvändigt måste göra ett djupt,
allvarligt intryck. Helena Mast var
rikt begåvad och har tecknat sin
levnadsväg - från luterdomen över
otron till klosterlivet - med en
fängslande öppenhjärtighet, som en
dast finner sin förklaring i att hon
fattat sin uppgift som en dubbel ma
ning : en till sin egen själ för att ,,isa
sig tacksam, en· till andra själar för
att upplysa dem som gå sökande
omkring.
Hon är barn till en luthersk pas
tor, i vars familj en tämligen be
kväm kristendom var rådande, så-
dan vi ofta påträffa, den i gamla
protestantiska familjer. Man är icke
överdrivet from, lever i en värld av
måttlig förfining, av.står från u l··
svävningar liksom från askes, följer
med vaket intresse alla religiösa och
kulturella strömningar, ( sällan eller
aldrig dock med katolicismen, av
det enkla själet, att denna icke oni
talas i deras lektyr och katoliker
vanlig�n ej höra till deras vän- eller
bekantslwpskrets) , anser bibelläs
ningen för något av en »gt1dstjänsb,
varmed man måste räkna vid vik
tiga tillfällen och händelser. Det
sista betraktas också mest som nå
got nödvändigt för en bildad män
niska, men varom var och en dock
får hava sin egen mening.
Ur en sådan familj utgick Helena
Most. Ett rikt hem, med en fint
bildad, kärleksfull och god moder

10
och en, såsom det tyckes, tämligen
skeptisk fader. Gemensam bön eller
from sång förekom icke, ej heller
någon morgonbön; vid bordet nöj de
man sig med en stilla andakt eller
from önskan, aftonbönen glö111des
icke, men lästes rätt ofta i bädden.
Före det tolfte året sändes barnen
ej till kyrkan. Den önskvärda stäm.·
ningen i ett predikantheni uppehölls
för övrigt genom några uppbyggliga
tänkespråk på väggen. Vid vissa
fester : j ul, påsk o. a. höj des och
fördjupades stämningen genom sär
skilda tillställningar eller tablåer.
Endast de som fått en djupt 'reli
giös uppfostran eller veta vad den
betyder för livet, kunna fatta eller
föreställa sig ,,ad ba,rn sakna, när
de gå ut i livet med en dylik ytlig
religiös bildning. Allra mest känn
bart är detta för begåvade barn och
ett sådant var Helena Most. Der,
enda som fullkomligt förstod och
hade kunnat bistå henne häri var
hennes moder, men: denna dog, då
Helena var endast 1 0 år gammal.
Att leva hos en gift syster, vilken
bland familj emedlemmarna var den
som mest älskade henne, gick icke,
emedan den unga flickan kände och
visade en stark motvilj a mot svå
gern, som ingalunda utmärkte sig
genom någon vida,re fromhet. En
tid gladde hon sig vid tanken på en
ny moder för hemmet, och denna
kom, men visade sig icke alltför
vänlig mot den unga flickan, vilken
redan på förhand var känd såsom
» omöj lig». Så lämnade hon hem
met, där hon sökt och behövt en öm
moders vård och hjälp och kom till
» främmande».
E n änka, som åtagit sig uppfost
ran av bättre familj ers bairn, tog nu
hand om Helena, men hos henne
blev denna ännu motsträvigare, häf
tigare och omöj ligare än vad hon
redan av naturen var böjd till. Hon
motsatte sig alla bättringsförsök och
damen i fråga förstod sig alls icke
på att vinna barnet. - Att bedj a,
det gjorde flickan, men i kyrkan,
som hon var tvungen att besöka

utan att uppfostrarinnan följ de med,
hade hon obeskrivligt tråkigt. Hen
nes motvilja mot allt kyrkligt växte
aUt mera, oaktat hon inom sig be
varade ett slags religiös stämning.
Men det dystra sinnet fanns också
kvar och det föreföll henne som en
befrielse ur ett tukthus, då hon änt
ligen fick lämna pensionatet för att
flytta till en annan pensionsföre
ståndarinna. Här kände hon sig fri- ·
are, men osund lektyr åvägabmgtc
såväl skada som förvirring. Bekant
skapen med en yngling, då hon var
tretton år gammal, hade ej heller
ett alltför gynnsamt inflytande; hon
hade läst så mycket märkvärdiga
saker om ungdomskärlek, och så..:
ledes . . .
Till all lycka varnade systern hen
ne och tog henne hem till sig. Här
efter voro religion sdispyter ic}(e nå
got sällsynt, ty den unga flickan
hade läst Bibeln och stämplade den
na redan nu som en samling av
barnberättelser, som hon icke läng
re trodde på.
Ett mycket hårt slag för henne
var systerns död. Hon blev t yst, till
bakadragen och inbunden och sökte
fullständig ensamhet. I ensamheten
kände hon behov a,v att vara nära
Gud, att söka hans hj älp. Religiös
ville hon vara, men kristligt sinnad'?
Hade hon icke läst hos Nietzsche,
att kristendomen är en religion för
svaga och ärelösa. D ärför gj orde
hon sitt bästa i skolan i Stettin, dit
hon nu förflyttades, för att ståta
med sin .antikristliga visdom.
Sj älvfallet gjorde katekesunder
visningen hos ett barn i detta till
stånd mera ont än gott. Och vill
man lära känna hennes själstill
stånd, betecknas detta bäst av hen
nes egen förklaring: »Aldrig utta
lade j ag Jesu namn» .
Så hände det sig en vacker dag,
att hon ville undvika den för henne
så tråkiga gudstj änsten i den prote
stantiska kyrkan, varför hon gick in
i en katolsk kyrka och behöll ett så
livligt intryck, att hon längtade dit
tillbaka, för att, såsom hon då me-
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nade : »Känna Guds närvail: o, ingen
ting annab.
Själva katolicismen, i fråga om
vilken hon såsom varje protestant
hyste de vanliga fördomarna och
den vanliga missuppfattningen, be
tecknade hon såsom »dumhet» och
»orimlighet». Den nedärvda prote
stantismen hade hon redan sagt far
väl, - hon hade ju läst så mycket
annat, - hon kände sig fri från allt
vad kristendom heter eller liknar
. denna, - det kom hennes religi
onslärare nogsamt underfund med.
»Högmodig och blind är du, och du
förstår ej», sade läraren och han
slog nog huvudet på spiken.
Så inträffade en plötslig föränd
ring.
I Berlin, där hon nu vistades för
fullbordande av sin uppfostran, njöt
hon av mycket vackert och ädelt.
Hon börjaide ånyo bedja ; läsningen
av Ibsens och den ortodoxa profes
sor Hiltys böcker bragte henne ett
gott stycke längre fram på vägen till
Kristus. Därtill bidrog isynnerhet
den kloka metod predikanten följde
vid religionsundervisningen. »�Ierre,
giv mig, lär mig sanningen ! » blev
hennes nya bön och återigen fick
hon smak för bibelläsning. Kristen
domen, såsom hon begynte fatta den,
såg likväl mera ut som en kristen
dom på egen hand och den mera el
ler mindre frisinnade pastorn ställ- ·
de intet hinder i vägen för hennes
»konfirma1tion>> , oaktat hennes fria
uppfattning av vissa av kristendo
mens grundsanningar samt förne
kande av andra.
Flickans fria undersökning fick
dock ej utsträcka sig till katolicis
men. Den lutherska pastorn hade ut
tryckligen varnat henne : »Mitt kära
barn, var på din vakt för den katol
ska kyrkan ! För itänsliga kvinno
hjärtan har den katolska kyrkan nl\
got mycket lockande, låt icke fånga
dig».
Helena blev likväl »fången» ! Dock
icke emedan hon själv ville det. »Jag
vet nu, att Kristus är kärleken och
att den praktiska religionen består

i kärlek till Gud och människor.,>
Detta var hennes tro, såsom hon
skrev till en väninna och om kato
licismen skrev hon : »Stundom har
den tilltalat mig, men den är dock
för långt borta,, för mycket i strid
med protestantismen, för att kunna
bliva något för en av oss».
Vi nämnde ovan, att en omvän
delse är en ny och oväntad vänd
ning. Detta fick även Helena Most
erfara. Under sin vistelse i Berlin
blev hon bekant med en polsk flicka,
som måhända något tvekade att tala
om sin tro, men icke vägrade att
låna sin katekes, då Helena bad om
den. Denna enkla bok, utan varje
litterär charm, förvånade och grep
henne genom sin obevekliga, fängs
lande logik. Hon fick nu en mera
omfattande och djupare tanke om
Gud och denna tanke åstadkom en
stor fö.rändring i hennes själ. Här
igenom blev också tron på bestämda
katolska sanningar lättare och hen
nes fördomar skingrades.
Den polska väninnan nedskrev för
henne orden till »Ängels hälsning»
och Helena bevarade dessa ord som
en dyrbar klenod i sitt ur. Då hon
på kvällen läste denna hälsning,
kände hon inom sig att allt skulle
ordna sig. Naturligtvis uppreste sig
svårigheter vid tanken på en even
tuell övergång. Hennes trolovade
kunde kanske samtycka, men vad
skulle hennes »ärkeprotestantiska»
familj säga. Detta var dock av ringa
betydelse i järnbredd med den andra
svårigheten : en fullständig föränd
ring i livs- och världsåskådning, vil
ken övergången till katolska kyrkan
nödvändigt måste medföra. Det in
såg hon klart.
Med ett brak störtade plötsligt
hela byggnaden av inre tankar och
tvekan tillsamman. Huru? »Den hl.
Skrift, i vilken jag nyss läst», be
rättai1· hon, »hade jag låtit sjunka
ned på mina knän och utan att läg
ga märke därtill sänkte jag mina
händer. Boken öppnade sig, jag såg
och där stodo liksom en varnande
ljusstråle framför mig dessai ord :
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'I skolen söka mig, och I skolen ock
finna mig, om I frågen efter mig av
allt Edert hjärta'.» ( Jerem. 29: 13 ) .
» I samma ögonblick», fortfar hon,
»försvann varje fråga, varje tvivel,
varje tvekan. Och med en känsla
av nyväckt bestämdhet tog jag ett
papper och skrev: 'Credo unam,
sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam - Jag tror på en helig,
katolsk och apostolisk Kyrka'. Jag
gömde bladet i min skrivbordslåda'.
Det var en kostbar urkund, tillkom
men under ett av de viktigaste ögon
blicken av mitt liv. Min framtid var
bestämd, jag kunde gå till vila. Från
denna stund betraktade jag mig som
katolik och kände en innerlig öns
kan efter att . lära mig 'leva ka.
toh;kt'.»
Här stå vi inför det plötsliga,
märkvärdiga, som varje konvertit
känner till, som bildar knuten i var
je omvändelsehistoria och som oak
tat alla bemödanden att lösa den sy
nes olöslig för ,aUa, vilka vilja ute
sluta det övernaturliga elementet:
Guds nåd. Det står dem fritt att
göra detta, men vi själva förbehålla
oss rättigheten att fastslå, att hit
tills ingen givit oss en naturlig och
tillfredsställande förklaring på den
na underbara företeelse : en verklig
omvändelse.
Den sjuttonåriga visste att forna
vägen. Fängslande beskriver hon
huru det lyckades henne erhålla ka
tolsk undervisning, utan att störas
av sin protestantiska omgivning,
(som tillåtei' varje fri forskning,
men vanligen utesluter dylik i fråga
om den katolska kyrkan) .
Hon fattade mycket riktigt, att
hon ej var katolik blott genom
att läsa rosenkransen och radbim
det, som hon själv gjort, eller ge
nom att flyktigt besöka de katolska
gudstjänsterna. Hon behövde grund
lig undervisning och denna var ej
lätt att få. En kyrkoherde sänder
henne till en ordenspräst, och i Pyr
mont, där hon tillbragte sin som
ma,rledighet, räckte tiden ej till.
Hennes vistelse i Westfalen gjorde

ett gott intryck och var välsignelse
rik för henne. Hon kände sig så
hemmastadd, men måste tillbaka till
Berlin. Efter många om och me11
ringde hon på vid en klosterport -
hennes tidigare ungdoms skräck
bild. Den efterfrågade prästen var
dock mindre hänförd än hon själv
och sade till henne: »Att bliva ka
tolik är en sak av allvarliga,ste art
och av evig bärvidd, som måste nog
grant övervägas inför Gud. Vet ni,
. att ni också i �r tro kan bliva salig,
om ni håller den för den rätta och
verkligen älskar Gud? Vet ni, att en
god protestant är bättre än en halv
katolik?» Och då elen sökande sva
rade: »Men jag måste dock bliva
katolik», lydde svaret : »Det händer
ofta, att den ena eller andra tror sig
hava kallelse till katolicismen, isyn
nerhet bland ungdom med stark
skönhetskänsla, och lätt antändbart
sinne, och dock är allt detta blott
bedrägeri. Huvudsaken är ej att ni
blir katolik, utan att ni med allvar
söker sanningen. Den som i elen ka
tolska kyrkan söker något annat än
sanningen gör bättre i att stanna
utanför». Då patern likväl såg att
Helena kom med allvarlig mening,
lovade han henne sin hjälp och slu
tade detta första sammanträffande
med orden : »Becl mycket och Gud
skydde er».
Långsamt förändrades den inre
stämningen hos den unga sig fri
kämpande flickan. Hon bad, bragte
offer av självförsakelse, och med
samma djärvhet och iver varmed
hon tidigare försvarade och spridde
sina fria, sj älvstäncliga åsikter, ;a,r
betacle hon nu i den nyförvärvade
övertygelsens tjänst. I s.i n lärare
fann hon en sann ordensman, vilken
hon betraktade som »ett ständigt
nådens undervedo>.
Den försiktighet prästen alltid
ådagalade tvang honom att giva
henne rådet att anhålla om faderns
samtycke till övergången. Det blev
en tung vandring till hemmet och
tveµne själar, tvenne övertygelser
kämpade med varandra. Allt vad
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hon kunde uppnå var att fadern ej
stötte ut henne. - Att hans dotter,
som hade fått vara allting utan nå
gon motsägelse från hans sida, skul
le begagna och hade begagnat den
fria forsknin gen för att bliva kato
lik, det var ögonskenligen det sista
denne man hade väntat.
Målet nåddes och slutet kom. En
vacker · majdag 1901 fick Helena
Most avlägga sin katolska trosbe
kännelse i St. Paulskyrkan i Berlin.
Nu var hon » hemma» .
Man förstår lätt att hennes gång
till kyrkmn ej blev så vänligt sedd
av hennes omgivning. Skulle det
märkvärdiga barnet hålla ut i katol
ska kyrkan? Det var den ovillkor
liga fråga eller tanke man ställde
sig. - Men hon svarade - och sva
ret gäller för varje nyomvänd -,,Hittills hade jag valt, antagit och
förkastat. Nu har Gud valt och hans
nåd är trofast. Undandrager jag
mig icke nåden, kan jag aldrig för
lora vad jag nu har».
Med oemotståndlig kr.aft verkade

Guds 'Ande i den unga själen och
det unga hjärtat. Hon hade börjat
studera. Många olika framtidspla
ner föresvävade henne, men med
katolicismen kom denna längtan ef
ter fullkomlighet, som Jesus fram
höll för den sökande unge mannen i
Evangeliet.
»Älska städse vår Herre Jesus
Kristus» , var den önskan en gam
mal predikant riktade till henne ef
ter hennes omvändelse. Och det
gjorde hon. Liksom kärleken prö
vas genom de offer man bringar, så
har den unga, vakna och begåvade
flickan visat att hon förstod vad
kärleken är, då hon några år efter
sin omvändelse gick i kloster för att
omfatta och leva fullkomlighetslivel.
Helena Most blev Syster M. Regina.
Tidigt - redan den 4 november
1913 - ändade hon ädelmodigt sin
unga förtjänstfulla levnadsbana och
återgav sitt liv åt Gud, vilken hori
funnit, emedan hon hade sökt ho
nom av hela sitt hjärta. . (Jerem:
29 : 13) .

Joh. van Gijsel.

D EN IN DRE B 0 N N .
EN KORT 00 LETFATTELIO MÅTE, PÅ HVILKEN MAN
KAN FORRETTE DEN INDRE TROENS 80NN 00 H EN
SETTE SIG I GUDS NJERVJERELSE.
Av Bossuet.
Oversatt av !vlarie Kmidtzon.

1. Man må venne sig til å nrere
sin sjel med et enkelt og kjrerlig
hetsfullt blikk mot Gud og Vårherre
Jesus Kristus. For å opnå dette må
man efterhånden lösrive den fra
fornuftsslutriinger og alle de mange
med ord formede kjrerlighetsytrin
ger til Gud, for isteden å holde den
i en enkel, rerbödig aktpågivenhet
og således bringe den nrermere til
Gud, dens höieste gode, dens ophav
og endemål.

2. Dette livs fullkommenhet be
står i foreri.ingen med vårt aller
höieste gode, og j o större enkelhet i
det indre, desto mcre fullkommen· er
forehingen. Dette er grunnen til, at
Gud ved en indre nåde alltid til
skynder dem, som vil vrere fullkom
ne, til å forenkle sitt sjeleliv for til
slutt å kunne bli istand til å nyde
det eneste fornödne, det vil si den
evige Enhet. La os derfor ofte si av
hele vårt hjerte : »0 unum necessa--
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riun1, unun1 _ volo, unu1n qmero,
unum desidero ! unum mihi est ne
cessarium, Deus mens et omnia ! 0,
eneste fornpdne ! Det er Dig alene,
som jeg önsker, som jeg söker, som
· jeg lengter efter ! Du er mitt ene
fornödne, o min Gud og mitt alt ! ,,
3. Den mediterende bönn er me
get god til sin tid og meget nyttig
i begynnelsen av det åndelige liv ;
men man må ikke stanse ved den, ti
ved trofast forsakelse og hengivelse
til andektige betraktninger får sje
len i regelen en renere og mere in
derlig måte å be på, som man kan
kalle den forenklede indre bönn.
Den består i et enkelt blikk eller en
kjrerlighetsfull opmerksomhet i ens
indre rettet mot de guddommelige
ting, det vrere sig Gud selv �ller en
av Hans fuldkommenheter, Jesus
Kristus eller nogen av Håns myste
rier eller andre kristelige sainnheter.
Sjelen forlater da sin fornuftsvirk
somhet og går over til en stille kon
templasjon, som holder den i en
uforstyrret og opmerksom mottage
lighet for de påvirlminger og for
alle de guddommelige inntryk, som
den Helligånd bibringer den. Den
gj ör lite og mottar meget, dens ar
beide er lett og efterhånden, som
den nrermer sig mere all lysets, nå
dens og dydens kilde, blir også dens
horisont utvidet.
4. Man bör begynne denne indre
bönn med det samme man våkner
om morgenen, idet man opvekker
sin tro på Guds nrervrerelse, Han,
som er overalt, og på Jesus Kristus,
hvis blikk aldri forlater oss, selv om
vi var skjult i jordens innre. Dette
tankearbeide foretar man på en fö
lelig og alm,indelig måte, som en der
innvendig sier til sig selv : J eg trox
at min Gud er tilstede. Det er en
enkel opvekkelse av troen på Guds
nrervrer, der foregår på en renere og
mere åndelig måte.
5 . Siden må man ikke hengi sig
til en anstrengende tankes- eller fö
lelsesvir ksomhet, men kun forbli
rolig i denne Guds nrervrerelse med
Hans guddommelige blikk hvilende

på sig. Således fortsetter man fromt
og opiµerksomt under denne åndens
belysning, sålenge Vårherre gjör oss
den nåde, uten å bekymre oss med
å gjöre noget annet enn det, som
skjer med oss, fordi denne indre
bönn er. en bönn med Gud alene og
en forening, som på en fortrinlig
måte inneholder alle de andre srer
skilte sinnsstemninger. Derl forbe�
reder sjelen til den rent mottagende
tilstand, det vil si, at Gud blir ene
ste herre over dens indre og virker
da på en mere direkte måte enn sed
vanlig. Jo mindre skapningen ar
beider, desto mere virksomt kan
Gud handle, og fordi Guds virksom
het er en hvile, blir sjelen i denne
innre bönn på en viss måte lik Gud
og mottar der også Hans vidunder-
lige påvirlming. Som solens stråler
gj ör at plantene spirer, vokser og
setter frukt, således er det også med
en sjel, der er opmerksom og i ro
blir belyst av strålene av den gud
dom.melige rettferdighets sol; den
blir da bedre skikket til å motta
Hans påvirkning, som beriker den
med alle mulige dyder.
6. ' Det å fortsette med denne stil
le troens opmerksomhet erstatter
sjelenS takkebönn til Gud for de
velgjerninger den har mottatt i nat
tens löp og hele livet igjennem, op
ofringen av en selv og alle ens hand
linger til Hans rere, den gode me
ning o. s. v.
7. Sjelen kommer till å innbille
sig at den taper meget ved å und
late alle disse sedvanlige bönner,
men ei'faringen vil lrere den, at den
tvertimot vinner meget; ti jo större
kunnskap den får om Gud, desto re
]lere blir dens kjrerlighet, dens hen
sikter mere opriktige, elens avsky
for synden större, dens andakt, selv
fornektelse og ydmykhet mere vedholdende.
8.' Dette hindrer ikke, at den av
og til k,a,n uttrykke sin andakt ved
bestemte tanker og fölelser, når den
kjenner sig tilskyndet dertil av
Guds nådes påvirlming. Men grunn
linj en og det almindelige i dens
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indre liv bör vrere deri ovenfornevn
te opmerksomhet i tro eller forening
med Gud. Han oprettholder den
sjel, som har overgitt sig til Ham og
Hans kjrerlighet for i den å fullhyr
de sin vilje.
9. Når bönnens time er kommen,
må man begynne den med i stor
rerbödighet og enkelhet å minnes
Guds nrervrer, anrope om den Hel
ligånds hjelp og forene sig inderlig
med Jesus Kristus. Derefter fort
setter man på samme måte også un- .
der de vokale bönner, korsangen,
den hellige Messe, enten man leser
den eller hörer den, og selv under
fordi
samvittighetsransal, mingen,
dette samme troens lys, som holder
oss i opmerksomhet likeoverfor
Gud, gjör at vi kommer til å opdage
våre minste ufullkommenheter og
avsky dem med stor motbydelighet
og anger. Man må også gå til mål
tidene i samme enkle ånd, der hol
der en mere fengslet av tanken på
Gud, enn på hvad man spiser. Den
ne fremgangsmåte binder os ikke til
noget annet enn å holde vår sjel fri
for alle ufullkommenheter, kun
knyttet til Gud og inderlig foremt
med Ham, h vori hele vårt gode be
står.
10. På samme måte må man til
bringe den fritid, som man gir lege
me og sjel til fornöden adspredelse
uten å forstyrre elens fred ved unöd
vendige forespörsler, ubehersket lat
ter og aldri noen uoverlagte ord, etc.,
men bevare sig ren og fri i sitt indre
uten å vrere til besvrer for andre.
Man forener sig ofte med Gud ved
den enkle og kjrerlighetsfulle tanke
på Ham, idet man husker på Hans
nrervrer og at Han ikke vil at man
nogensinde skal skilles fr,ai Ham og
Hans hellige vilje. Dette er den mest
elementrere regel i denne forenklede
tilstand, det er sjelens höieste lov,
at man må gjöre Guds vilje i alle
ting. Å se allting komme fra Gud
og gå til Gud, det er det som stötter
og styrker sjelen i alle slags hendel
ser og beskjeftigelser og tilmed det
som vedlikeholder enkelheten i oss.

Fölg derfor alltid Guds vilje med
Jesu eksempel for öie og i fo1'ening
med Ham, som er vår Herre og Me
ster. Det er et utmerket mi ddel til
å foröke i oss denne slags indre
bönn for gjennem den å strebe ef
ter å nå frem til en grunnfestet dyrl
og den mest fullkomne hellighet.
11. I alle sine handlinger og i all
sin ferd må man opföre sig på sam
me måte og i samme ånd, d. v. s. be
vare denne enkle og inderlige fore
ning med Gud. Hertil kan tilföies at
i alle samtaler med nresten må man
försöke å virke opbyggelig på ham.
Man må forsöke å benytte alle lei
ligheter til å opmuntre ham til
fromhet, til å arbeide for Gud og til
utövelsen av gode gjerninger for å
vrere Jesu Kristi gode vellukt. »Om
nogen taler», sier apostelen Peter,
»han tale som Guds ord», som om
Gud selv talte gj ennem en. Det er
nok bare å overlate sig til Hans Ånd,
Han skal ved enhver leilighet inngi
dig det som passer. Tilslutt ender
man dagen i Guds hellige nrervrer
med samvittighetsransalming og af
tenbön; og så går man tilsengs og
sovner ind med den kjrerlighetsfulle
tanke på Gud. Av og til, når man
våkner om natten, avbryter man si.n
hvile ved å sende op skuddbönner
eller hjertesuk til Ham med nogen
varme, bevegede ord f. eks. : »Min
Gud, vrer Du alt for mig, kun Dig
vil jeg i tid og evighet. Herre, hvem
er som Du? Min Herre og min Gud,
lmn Dig, min Gud, og intet annet» .
12. Man må legge merke til at
denne sanne enkelhet får oss til å
leve i en stadig selvfornektelsens
ånd og en fullkommen lösrivelse fra
alt jordisk, fordi den får os til å gå
ti1 Gud på en helt ut opriktig måte,
uten at vi opholder os ved noget av
det skapte. Men det er ikke gjen
nem lrerde granslminger, at man
kan opnå denne -enkelhetens nåde
gave, men gjennem hjertets renhet,
sann selvfornektelse og lave tanker
om oss selv. Den som er redd for å
lide, ydmyke sig og avdö fra sitt
eget jeg kommer aldri derind. Det
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er også grunnen til, at så få går
fremover, da der er rnesten ingen
som vil gi avkall på sig selv, lrvor
ved man går tapt .av uendelige go
der. 0, hvor lykkelige er ikke de
trofaste sjeler, som iklte skåner sig
i nogen retning for helt ut å gi sig
til Gud ! Lykkelige er de ordensper
soner som trofast opfyller alle sin�
klosterplikter ! Denne trofasthet gjör
at de stadig avdör fra sig selv, sine
egne meninger, sin egen vilj-e, sine
naturlige sympatier og antipatier.
På en fortrinlig, men skj ult måte,
forberedes de herved til denne slags
utmerkede bönn.
13. Man m å ikke forsömme les
ningen a,v åndelige böker, men man
må lese i enkelhetens og bönnens ånd
og ikke for å tilfredsstille sin nys
gj errighet. Å lese på denne måte vil
si, når vi lar de lys og de gode fö
lelser, som lesningen gir oss, få lov
til å tr-enge inn i vår sjel, og at inn
trykket kommer snarere gjennem
Guds påvirlrning enn gj ennem vårt
eget arbeide.
14. Förövrig er der en, to, tre
andre grunnsretninger, som man
trenger til å bli oplyst om : den föl'sie
er, at en from person uten indre
bönn er som et legeme uten sjel, den
annnen, at man ikke kan få en sann
og solid indre bönn uten selvfor
nektelse, uten åndssamling og uten
ydmykhet. Og så for det fredje m å
man ha: utholdenhet for ikke å la
sig avskrekke av de vanskeligheter
som man vil möte'.
15. Man må ikke glemme, � t, en
av de störste hemmeligheter i det
åndelige liv er, at den Helligånd fö
rer oss ikke alene ved lys, milde fö-

lelser, tröst og det som er lett, men
også gj ennein tilstander av mörke,
blindhet, ufölsomhet, sorger, angst
og våre lidenskapers oprör og mot
vilj e. Jeg tilföier, at denne korsets vei
er nödvendig, at den er god, ja den
beste, den sikreste og at den lrer oss
nå langt hurtigere frem til fullkom
menheten. Den oplyste sjel under
ordner sig med glede denne Guds
förelse, som tillater at den blir prö
vet, enten nu dette kommer fra men
neskene eller at den blir overveldet
med fristelser og forlatthet. Den
forstår meget gott, at dette snarere
er gimstbevisninger enn det motsat
te, og den foretrekker å dö gj ennem
korsene på Golgata, fremfor å leve
i Tabors kLa:re höider. ETfaringen
vil gj öre at den med tiden vil kom
me til å forstå sannheten av disse
vakTe oTd : » Et nox illuminatio mea
in deliciis meis, et mea nox obscu
rum non habet ; sed omnia in luce
clarescunt.,l(· ) Efterat sj elen er blitt
renset i den lidelsenes skj rersild,
som det er nödvendig å gj ennemgå,
kommer lyset, hvilen og gleden ved
å leve i iiiderlig forening med Gud.
Da blir verden, skj önt den er en
landflyktighet, som et lite paradis.
Den beste indre bön er den, hvor
man mest mulig overlater sig ti1 de
fölelser og lrerdommer, som Gud
selv inngir sj elen, og hvor man på
den mest enkle, ydmyke og trofaste
måte försöker å underkaste sig
Guds vilj e med Jesu Kri.sti eksem
pel for öie.
*) "Og natten er mitt lys som fryder
mig ; ti min natt har intet mörke, men alt
står i forklarelsens lys." (Av påskelördags
liturgien.)
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C R E D O S B Ö C K E R.
Peter Schindler: Den hel
lige Benedikt af Nurcias
Munlcel'egel ( Koppels For-·
lag 1929) .
P astor Schindler er ikke blot en
begavet m en ogsaa en flittig Skri
bent. Fprst paa, Aaret udkom hans
store Liturgi, dermest en: Udgave af
Paludan Mii.llers »Benedikt af Nur
cia og hans Amme», og paa Trerske
len til 1930 har hans Bog om Skt.
Bendts Regula set Lyset.
Festlig og pompps - efter den
ne Forfatters Skik - er Bogens Ti
tel sat op. Den lyder i sin Helhed :
Den hellige Benedikt af Nurcias
111unkeregel -- oversat fm Latinen,
kommenteret og udgivet i Anled
ning af Monte Casinos MCD-Aars
Jubelfest af Pnesten Peter Schind
ler. Og Tonen er holdt paa meste
Side med dens om stprre og dgere
Tider mindende Tilegnelse : amico
perdilecto pall'i ac fl'Cltri doctissimo
et reverendissimo Domino Aloisio
MO(!er 0. S. B. JHO beneficiis spiri
tualibus per XVI annos collatis in
testimonium gratitudinis et amici
tiae D. D. D. Petrns SchindleT; og
hele dette Forspil slutter i samme
Toneart med Billedet af den liellige
Benedikt malet af Chl·esten Skik
kild saa gribende skpnt, at Saaret
igen begynder at blpde, at denne
Mester saa tidlig skulde spnenges og

Pensel og Mejsel falde ud af de
Hrender, der saa magtfuldt beh,er
skede den regte kristelige Kunst.
Man kunde straks spprge, hvad
kan denne gamle Munkeregel hav,,
at sige os moderne Mennesker, at
den nu graves frem og gives os i en
dansk Oversrettelse og derved gpres
tilgrengelig for nordiske Lresere. Ud
trykket gmve frem er dog ikke godt,
al den Stund Regula lever som Bog
i alle Kulturlandene undtagcn netop
her i Norden. Regula hprer til Stor
vrerkerne i Aandens Verden paa
lige Fod med Augustins Bekendei
ser, Dantes guddommelige Komedie,
Thomas af Kempis Kristi Efterfpl
gelse og Pascals Tanker om Kristen
dommen. » Som underspiske Klip
per» - siger Schindler - » der ra
ger op over Havets Flade og mar- .
kerer Hrevningen i Bunden rager en
Rrekke Bpger op over Historiens
evigt glidende Strpm. De er - som
0erne - blevet Havne, hvor Sldbe,
der kom og Skibe, der gik, har
fortpjet, fundet Lre og provianteret
til Frerden mod den fjrerne Ho
risont.»
I en ganske srerlig Mening er det
te sandt for . Regula's Vedkommen
de, idet denne Regel gennem halv
andet Tusind Aar - indtil den Dag
i D:a,g har vreret den IOippe, paa
hvilken de vreldige benediktinske
Klostersamfund har hvilet - og
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Studiet og Lresningen af Regula hp
rer med til de pligtmressige 0velser
i Klostrene.
Forfattet, - eller bedre sagt avlet - baaret - fpdt · i en Tid,
da Bplgerne i Folkehavet gik saa
hpje og stride som nogensinde ; i en
Tid; da Kristendommen stpnnede
under Vregten af den forfrerdelige
Opgave at skulle gennemsyre som
en Surdej hin af Dremoner og Ov'er
tro besatte, af en grrenselps Usrede
lighed forpestet Masse, der hed Ro
merriget, for ikke at sige Romerri
gets Ruiner, da Folkevandringen
bragte Menneskemrengden paa Be
nene - som kun Verdenskrigen se
nere har set Mage til, da indenfor
Kirken Vranglrerdomme skpd op,
· yppigere og giftigere end det siden
er set : Arianismen, Nestorianismen,
Montanismen, Manikreismen - er
Regula i3Jt se som et Bolvrerl<. - sat
af Forsynet - mod Stormfloden.
Men om Regelens Genialitet og Uni
versalitet vidner det, at dette Vrerk,
- rejst, som man bygger Hpfder
og Moler og Dremninger, naar Uvejr
truer - har vreret ligesaa brugbart
- ligesaa meget til Velsignelse - i
de store Fredsperiöder i Kirkens
Historie - som det er den Dag i
D ag med vor moderne Tids ganske
sreregne lndstilling overfor Aandens
Problemer. - Som for fj orten Hun
drede Aar siden hersker Abbeden i
Dag med uindskrrenket Magt over
Brpdrene, kun bundet af sit An
_ svar for de ham betroede Sjrele, »at
han kan bestaa paa Dommens
Dag» ; i Dag som for saa ma,nge Aar
siden yder Munkene Fyldestgprelse
for Overtrredelser og Forspmmelser
ved at kaste sig i Stpvet - proster
natio, som det saa kort og knapt,
men udtpmmende hedder paa Re
gelens Latin, og som i hin fjrerne
Tid oboedientia et pax - Lydighed
og Fred - var Munkesaml:agets
Grundvold og samtidig dets Frugt,
saaledes fordres i vart tyvende Aar
hundrede fprst og sidst Lydighed,
for at alle kan vrere i Freden, og
gennem Sekel efter Sekel lyder Dag

og Nat under Klosterkirkernes
Hvrelvinger det store Officium,
som Sanctus Pater Benedictus ud
formede, som Brpdrenes » store Tj e
neste» for Vorherre, - for at det
skulde gaa i Opfyldelse, hvad Pro
feten siger : »Tjener Herren med
Frygt» , »Syng S,a,lmen forstandigt»
og »I Englenes Nrervrerelse vil jeg
synge Salmer for Dig». Den hellige
Benedikts Regel er ikke i den For
stand en Nyskabelse, at den indehol
der I utter nye og Skel srettcndc "Tan
ker for det klosterlige Samliv ; Re
gula er tvrertimod organisk forbun
det baade med P achomios' - den
regyptiske - og Basilios' den syri
ske Munkefaders Regel. Man kan
uden at forstyrre Kendsgrerninger
ne sige, at Tegriingen forelaa ( fra
Basilios' Haand) , men Benedikt sat
te Farverne paa, skpnne leve_nde
Farver. En velgprende Ligevregt er
der mellem den frelles faste Orden
og Hensynet til Individet. Denne
klare Afvej en findes allerede hos
Basilius, men hos Benedikt er der
et rigere Indh_old. Der er Steder i
Regelen, der i Forstaaelse af Or
densmanden og i Given denne For
staaelse Form vanskeligt overtrref
fes af noget tilsvarende i den pro
fane Litteratur. Et Steds staar der :
» Skpnt man gennem selve sin men
neskelige Natur drages mod _Godhed
overfor disse to Alderstrin, Oldinge
og Bprn, saa skal dog ogsaa Rege
Iens Autoritet d1·age Omsorg for
dem.» - Et andet . Sted lreser vi :
»Abbeden skal vel vide, ;at, han har ·
annammet Sjrelesorg over skrpbelige
Sj rele, og at han ikke er gjort til
Tyran over Kremper». Et tredje
Sted : » Hvis der bliver paalagt en
Broder noget svrert eller noget helt
umuligt, skal han dog paatage sig
den givne Befaling med al Venlig
hed og Lydighed. Men ser ha,n , at
Byrdens Vregt ganske og aldeles
overskrider hans Krrefters Maal,
skal han taalmodigt og til rette Tid
forebringe sine Foresatte Grundene
til, at han maa give op. Men hvis
den Foresatte, selv efter dette An-
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bringende, staa,r fast ved sin Me
ning og Befaling, skal den yngre
vide, ,at saaledes baader· det ham
bedst, OJs han skal da lyde - af
Krerlighed og i Tillid til Guds Bi
stand» . Det var om saada,rtne Ste
der ( i en anden Ordensregel - den
hellige Theresas') , at den danske
E.armeliterinde udbrpd : intet tyn
ger, fordi alt er elsket ! Der er et
Kapitel, det fireogtresindstyvende
� det handler om Abbedens Ind
srettelse - der fremkommer disse
gyldne Ord : » Han skal forstaa, at
det mere er hans Opgave at raade
end at byde. Han maa derfor vrere
vel bevandret i Guds Lov, saa h:an
baade forstaar den og kan . drage
frem af den saavel gammelt som
nyt. Kysk, redruelig og mild, fore
trrekke han altid Mislrnndhed for
Strrenghed, saa han selv maa finde
lVIiskundhed. Naar han niaa straffe,
handle han varsomt og gaa ikke for
vidt, for at han ikke, naar han skra
ber Karret for Rust, skal komme
til at lrnuse det. Han frygtc altid
sin egen Skrpbelighed, at han ikke
ganske knrekker det brudte Rpr.
Naar han giver Befalinger, skal han
gpre det Idogt og med Maadehold,
idet han mindes den hellige Jacobs
Ord : » Hvis jeg lader mine Hjorder
e';eranstrrenge sig paa Vandringen,
vil de alle dp paa een Dag». Idet
han tilegner sig dette og andre Vid
nesbyrd om viist Maadehold, af
drempe han alt saaledes, a,t de strer
ke kan naa endnu lrengere frem og
de svage ikke skrremmes tilbage».
Her er ikke blot Tankens Klar
hed; ej heller a
, ,lene Fplelsens Fin
hed og Dybde, men her er ogsaa en
sproglig Affattelse, som er beun
dringsvrerdig ; ogsaa rent kunstne
risk set er Regelen en Bog, som med
Rette incltager sin Plads mellem Lit
teraturens betydeligste Vrerker.
Men kastes der da ikke Skygger
ind i dette Lysbilled fra de mange
og npje formulerede Straffe for For
seelser mod Klosterreglerne, og vi
ser disse Straffe ikke de raa Tider
og raa Sreder; Prygl nrevnes Gang

paa Gang - oftere endnu den nrese
grus Kasten sig i Stpvet?
Prygl er forlrengst afskaffet som
Straf - men er ikke ogsaa pl'ostu
natio en Straf, som er uforenelig med
vore Begreber om menneskelig Vrer
dighed? Man behyjver blot een Gang
at ha,ve overvreret det gribende
Skuespil af den i Koret paa Fliser-
ne henstrakte Poenitent og set Ab
beden komme hen til ham - og idet
maaske et lille fint Smil nresten
unuerkeligt gaar over det strerke
Ansigt ( Faderen kender jo den unge
Sjrel, der gpr Bod der med den saa
gribende Gebrerde - kender hans
sreregne Vanskeligheder - maaske
et stridigt Sind -) og saa at have
set Abbeden gpre Korsets Tegn over
ham og udtale det forlpsende : »satis
est, pax tecum» -- det er nok nun
S0n, Fred vrere med dig - . til at
forstaa, at Menneskevrerdigheden er
saa langt fra at vrere nedvrerdiget i
den benediktinske Bodsskik, at den
langt snarere er lpftet.
· De fa,a Prpver, der her er bragt
paa Reglens Tankegang og dens Ud
fprelse i Praksis, maa nu vrere til
strrekkelige til at besvare det Sp;,irgs
maal, som vi opstillede straks i den
n·e Artikels Begyndelse, hvor der
spurgtes : hvad har denne gamle
Munkeregel at sige os moderne Men
nesker her i Norden? Den siger os
nu for det fprste, at den hellige Be�
nedikt var en overlegen Lovgiver,
som ikke lovgav for Dpgnet, men
for Sekler � endvidere at han var
en fprste Rangs Kender af det men
neskelige · Hjrerte - ikke blot i
Hjrertets Trang til at finde Forstaa
else og Krerlighed, men ogsaa i dets
Krav om en fast Ledelse - i dets
Tilfredsstillelse ved at gpre Bod for
bega,aet Forseelse, og endelig viser
den, ,a,t den katholske Munk er en
regte evangelisk Skikkelse. Regula
er fra fprste til sidste -Side gennem
vrevet med Citater fra den hellige
Skrift - og disse Citater nota bene
er anvendt efter deres naturlige Me
ning og i deres naturlige Sammen
hreng. Naar man efter endt Lres-
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ning lregger Bogen bort, spvSrger
m:ain sig, om man skal betragte den
som et U dslag af Enkeltmands Ge
nialitet eller ikke langt mere som et
Vidnesbyrd om den Helligaands Vej 
ledning.
Dette sidste byder sig saa meget
desto mere frem, naar man trenker
paa, hvorledes Munkevresnet i Hi
storien maa ses som eet af Kristen
d ommens allerkraftigste Livsytrin
ger.' Og ligesom der ikke er noget
Tegn til, at det ikke skulde vare til
Tidernes Ende, saaledes er der ej
heller noget i Regula, som ikke ses
at kunne bevare sin Livskraft, sin
Fermentvirkning lige saa lrenge. Det
er ogsaa et SpvSrgsmaa,l, om ikke
Protestantismen, som nu - ganske
vist ved endnu spredte og faatallige
RS?>ster - begynder at kalde ad Klo
sterstiftelser ogsaa for sit Vedkom
mende, vil ende med at skulle have
Bud efter Sankt Bendts (eller en an
den af de Stores) Regler for det klo
sterlige Samliv. Med Henblik ogsaa
paa netop dette sidste kan man kal
de Schindlers Arbej de for et tids
svarende Vrerk og en lykkelig Tan
ke. Og denne lykk�lige Tanke er
udf!?)rt med en lykkelig Haand.
Andre maa om at vrerdsrette den
ne nordiske Oversrettelse af et la
tinsk Hovedvrerk ud fra filologiske
og historiske Synspunkter. At Pa
stor Schindler har forholdt sig re
spektfuld overfor den latinske
Grundtekst er der ingen Grund ti.l
at tvivle paa - og kan da ogsaa
kontrolleres i nogen Maade - ved
:al sammenligne den danske Over
srettelse mea f. Eks. den tyske af Be-

nediktineren Pius Bihlmeyer. ( Her
langt ude vestpaa har en latinsk Ori
ginal ikke v reret mig tilgrengelig) .
En Indvending, dog af ringe Betyd
ning, kan maaske gvSres : Schindler
bruger i Teksten Fremmedord, som
forekommer at skurre i 0ret i For
hold til den vSvrige Sprogtone. Han
bruger Ord som I ntelHgens, Inspira
tion, Motiver, degraderet, Ancienni 
tet o. s. v., hvor danske Ord for
mentlig kunde vrere fänvendt, uden
at Udtrykkets Klal'hed var blevet
mindre, og Tekstens V rerdighed vil
de have vundet derved.
En Rigdom af oplysende Noter gi ,
ver forvSget Udby.tte af Lresningen
af selve Regelen, og i den pragtfulde
Indledning har man Digteren Peter
Schindler, inden han skjuler sig i
Oversrettelsesarbej dets mere j revne
Hverdag. Bedre kan det ikke siges,
hvilken Slags Mrend de katholske
Klostergivne varr og er, end Schind
ler gvSr det i disse Linj er, som pas
sende kan staa som Slutning paa
denne Lregmandsgennemgang af den
hellige Benedikt af Nurcias Munke
regel :
»Det var Mrend» - siger han » som ikke· i hreldende Alder, bitre
af Skuffelser, bedragne af Eros, for
ladte af Pluto, har fundet et Asyl
for de svage Dage - men Mrend,
der med Ungdommens h!?)je Tanker
om Manddommens fulde Vilj e har
favnet et Ideai, udtrenkt af en Hel
gen, foreskrevet af en Viismand og
praktiseret af en P atriark.»
Tfatrup i Julen 1929.
P. H. Perch.
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E N F Ö R A R G E L S E N S K L I P PA
ELLER
KA R D I NAL E N S B R O S C HYR.
Med anledning av min uppsats i
Credo N :o 10, 1929, »Katolikerna
och religionsfriheten», riktade pseu
donymen »Ergo» i Stockholms Dag
blad ett angrepp mot mig för mitt
inlägg och mot Kardinal van Ros
sum för hans broschyr. Jag sände
svar till tidningens redaktion, men
denna har i skrivelse av den 21 d : s,
av utrymmesskäl, vägrat mottaga
detsamma. Jag vore därför tack
sam, om Credo ville införa mitt gen
mäle, i synnerhet som insinuatio
nerna mot Kardinalen böra bemö
tas, då de under 5 års tid iclisslats
på vissa håll i svensk press, nästan
Yarje gång något katolskt varit på
färde.
SVA R TILL »ERGO».
Återkommen från en resa, erfor
jag först nyligen, att pseudonymen
»Ergo» i N :r 299, 1929 av Stock
holms Dagblad angripit mig för min
uppsats i Credo ( Helsingborg) , ok
tober 1929.
»Ergo» synes verkligen icke ha
observerat, vad jag likväl på tre
ställen i min artikel påpekade, näm
ligen att D :r Gröbers, av mig åter
givna anförande i tyka riksdagen
hölls år 1905, alltså för 24 år sedan.
Hans kritik riktar sig följaktligen
mot dåvarande missförhållanden i
dissenterlagstiftningen.
Om Gröber icke använt uttrycket
förlovning, utan i stället sagt »fäst
ning eller trolovning», hade hans
framställning också på denna punkt
varit adekvat. Ty vid upplösning av
fästning eller trolovning skulle då
för tiden i vissa fall parterna »enligt
1 par. 16 kap. Kyrko-Lagen instäm
mas till Domkapitlet för att erhålla
nödiga föreställningar» (W. Upp
ström, Sveriges Rikes Lag. 15. uppl.
1898. G. B. 3 : 9, 10. Not. 2 ) .

Sedan år 1905, då deputeraclen
D :r Gröber riktade sin kritik mot
dissenterlagstiftningen, ha vissa av
dess bestämmelser förbättrats dels
genom den nya Giftermålsbalken av
1 1 juni 1920 dels genom stadgandet
om nedsatt skatteplikt till statskyr
kan för dissenters. Genom sist
nämnda bestämmelse har också
Sverige börjat tillämpa de grund
satser, som gälla i många andra sta
ter, exempelvis Bayern, Belgien, Ita_
lien, det åtemppståndna Polen, Spa
nien, Österrike etc. - alla med
övervägande katolsk befolkning :__
ty . där erlägga protestanter alls icke
någon skatt till katolska .prästerska
pet, utan endast till sin egen klerus.
Detta hade ju kunnat omnämnas i
min Credo-artikel, om elen avsett en
fullständig utredning. Nu var dess
uppgift huvudsakligen att återgiva
in extenso D :r Gröbers anförande
år 1905, vilket ännu äger aktualitet.
Ty att dissenterlagstiftningen verk
ligen behöver revideras, därom vitt
na ju alla de kommitteer, vilka ar
betat och arbeta på dess reforme
rande.
Att skulden till kringskärning av
katolikernas religionsfrihet skulle
tillskrivas svenska kyrkans präster
skap, har j ag ej med ett enda ortl
påstått varken i min uppsats i Cre
do N :o 10 år 1929 eller annorstä
des. I mina artiklar i tidningarna
»Germania» (Berlin) N :o 48, den
28 Februari 191 1 och i L'Univers
( Paris) elen 4 Mars 191 1 samt i tid
skriften America (New-York) d. 25
Mars 1 9 1 1 framhöll jag tvärtom, att
åtskilliga framstående medlemmar
av svenska kyrkans prästerskap, bl.
a. nuvarande ärkebiskop Söclerblom
- »det vare sagt till deras evärd
liga heden - kraftigt uttalat sig
mot åtgärden att fråntaga de katol-

/
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blygsamma framträdande i fråga
ska församlingarna i Stockholm, Gö
om ett misstag, som insmugit sig i
teborg, Malmö · och Gävle deras rätt
en broschyr, rörande vissa skandi
till egen kyrkobokföring. Jag påpe
naviska förhållanden - ett misstag,
kade även, att Gustaf III : s tolerans
som han på ridderligt sätt tog till
edikt av den 24 januari . 1781, lika
baka med den oinskränkta öppen
klokt som nobelt, undvek att låta
het, som tillhör en endast verkligen
Sveriges katoliker och katolska prä
stor karaktär » .
sterskap subordinera under den
Det är · icke endast kardinaler,
svenska kyrkans klerus.
som kunna misstaga sig ibland. Hur
»Ergo» ger mig förmaningen om
gick det ej för vissa protestantiska
noblesse oblige. Den grundsatsen
ivrare, vilka under Ansgars-jubileet
hör till familjetraditionerna inom
i Stockholm sistlidne augusti slogo
inin släkt sedan tre sekler, ·och
larm i pressen och fingo höga stats
under de 30 år, jag brutit lan
kyrkodignitärer att uttala sig · om
sen för katolsk tro, har jag
Roms tilltag att utnämna en litulär
sökt följa densamma även där
biskop av Lund. ( Stockholms Dag
igenom, att jag alltid kämpat
blad. d. 20 aug. 1929. ) Och så när
med öppet visir, medan däretnot
allt kom omkring, så gällde det icke
vissa antagonister tyckas föredraga
Lund i Skåne, utan i stället Lunda
anonymitetens mask. . När »Ergo»
i Fl'ygien !
ger admonitioner om ridderlighet,
Den samverkan mellan olika kon.
och man hör den ton, han själv an
slår, utgöra hans förmaningar en
fessioners samhällsbevarande ele
ment, vilken »Ergo» förordar, har
god illustration till skillnaden mei.
lan teori och praxis.
verkligen rätt ofta kommit , till
stånd i kardinal van Rossums fä
Med anledning av »Ergos» an
dernesland Holland, där den katolgrepp mot kardinal van Rossum för
några uttryck i dennes broschyr, får ' ska kyrkan blomstrar . lika kraftigt
som i Tyskland, brittiska riket och
j ag påpeka följande :
Förenta Staterna, och där hon r äk
1) Kardinalens skrift är alls icke
nar omkring 2 ½, miljon medlem
en pampflett - något, varom envar
mar, d. v. s. ungefär 2/5 av Neder
kan övertyga sig genom att läsa
ländernas hela folkmängd. ( Jfi:.
den : Wilhelm Kardinal van Ros
Kyrkans historia, utgiven av Birgit
sum, » Die religiöse Lage der Katho
taf öreningen. Katolska bokförlaget.
liken in den nordischen Ländern».
Norra Smedjegatan 24. Stockholm) .
1924. (D :r Franz A. Pfeiffer & Co.
Holland har nämligen flei·e gånger
Verlagsgesellschaft. Miinchen) .
under senare år fått se katoliker och
2 ) Den som läser denna broschyr,
protestanter sluta sig samman på
kommer nog att med förvåning frå
politiskt och . socialt område för att
ga sig: Var har » Ergo» i den lmn
friim ja lagbunden ordning och sund
nat finna » vidunderliga upplysning
utveckling, ungefär såsom i Tyskar» , » perfida påståenden» ?
land.
3 ) Ett inkorrekt omnämnande av
När kardinal van Rossum i okto
en luthersk kyrkoceremoni ( noh
ber firade sitt 50-årsjubileum som
. bene i Norge) har av kardinalen be
präst blev han föremål för storar
riktigats, varför » Ergos» påstående,
tade hyllningar icke blott av katoli
att något återtagande ej förekom
kerna utan också av landets drott
mit, · saknar grund.
ning och protestantiska landsmän,
4 ) Då kardinal ·van Rossmn den
vilka känna honom och därför ha
17 oktober 1929 firade sitt 50-års
en bättre mening om honom än
jubileum ·som präst, skrev den stora
,,Ergo».
holländska tidningen »De Maasbo
Vad beträffar »Ergos» förebråel
de» bl. a. : »Huru ha vi icke med
se, att katolikerna ej ådagalagt nog
glädje bemärkt den lärde mannens
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ta cksamhet för rönt gästfrihet vid
An sgars-j ubileet, må påpekas, att
Apostoliske Vikarien i eget och j u
bileums-deltagarnes namn · avlät
hyllningstelegram till Konungen,
Drottningen samt Kronprinsparet
och från samtliga fick mottaga svar,
liksom telegram till kardinalerna in�
gick från ärkebiskop Söderblom.
Myndigheterna förtjäna allt tack
föi· sitt vidsynta tillvägagående, och

även därigenom kunde,. icke minst
de utländska deltagarna i Ansgars
j ubileet, medföra angenäma minnen
från Stockholm och Sverige, Erik
den Heliges och S :ta Birgittas land,
där vi katoliker hava hemortsrätt
ända sedan S :t Ansgars dag�r, elva
hundra år.
Kulla pr Odensviholm d. 16 Nov.
1929.
Gustar Annfelt:

EN B A N AL ART I K EL.
Det är den här nedskrivna arti
keln som är banal, ty den handlar
om idel banaliteter. Ty vad kan väl
vara: banalare än några reflektioner
över skvallrets makt?
Ett - eller var det flera - fel
riktat skott small ,av i Petersdomen,
och snart voro alla skvallerkvarnar
i full rörelse. Skvallret flöt tjockt
från Rom, från Oslo, från Stock
holm. Dagspressens rubricister täv
lade i smutskastning som i en ny
sportgren. Motsägande rykten blevo
tidningsläsarnas dagliga bröd. Obe-,
vis.ade påståenden, lösa antaganden
från ovederhäftiga håll slukades
med glupskhet av de skandalhring- ·
riga köerna. Rafflande detalj e'r in�
söpos begärligt av den tarvliga lyst
naden, medan den lade ansiktet i :
moraJiskt bekymrade veck. Man .
förundrade sig nästan att sj älva luf
ten icke blev till gift av dessa: hi� ·
tensiva och extensiva synder mot
åttonde budet.
'

' '

Nu har man äntligen f�tt ett. ut
slag i målet som förklarar den.upp
seendeväckande skytten otillräkne
lig, men tidningarna klandervärda
och straffbara. Så banal blev alltså �
. upplösningen på det hela !
�
Men ytterst är icke skulden tid
ningarnas. Ty dessa bliva sådana
som publikum vill ha dem. Världs0

I

pressens ,aristokrater - Journal de
Geneve och några andra - som ald
rig ockra på sensationslystnaden,
bära sig icke ekonomiskt, kunna
blott existera genom årligt under- ·
stöd. Storskvallret är för pressen en
viktig inkomstkälla. Den lever del
vis av synder mot åttonde budet.
Ty de tidningar som icke vilj a
springa med sladder få ing, a, prenu
meranter. P å skvaller blir publiken
aldrig mätt. Den gör sig icke be
svär . att ko.ntrollera. Den kräver
inga b�vis. Den tror så gärna allt
>Qnt oni sina medmänniskor. Hur
( njuter den -icke om den får ned
sväi·t� sådana som förut haft gott
anseende eller intagit en ,aktad ställning, D.et fi11,ns -- Gud vare lov också · mycket gott att säga om
många människor. Men därför har
allniänheteh intet intresse, den vak··
nar upp och blir intresserad, först
då förtalet börj ar sin verksamhet.
·
Det har uttalats en ljuv förhopp
"�ing; om ,aH denna skvallerkampanj
skall skada de katolska intressena i
, Norden där man - o ödets ironi ! samtidigt med all denna smutskast
ning arbetar för kristenhetens
enande och firar Sankt Ansgar och
foafolicismens införande. Må ingen
förlora sin sinnesro och sin omdö
mesförmåga ! De som hava intresse
för eller taga intryck av dylika

.
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skvallerhistorier äro inga önskvär
da konvertiter. De katolskvänliga
. och högerorienterade grupperna in
om Nordens statskyrkor hav�, sina
intressen riktade på andra problem
än de-t�Ramstadska. Men den all
männa meningen, som var så vänlig
vid Ansgarsjubileet? Den förändrar
sig lika hastigt som vind och väder
lelc.. I längden bestämmes den icke
så mycket av skiftande ,aktualiteter
som av mera djupgående faktorer :
uppfostran, skolundervisning, dag
ligt sällskap o. s. v. Men om det
också skulle så vara, att våra in
tressen verkligen skadats av denna
gigantislm skvallertrafik, så behöva
vi icke därför gripas av någon slags
panikstämning. Var finner man
människor eller partier, vars hela
tillvaro består i en enda serie fram
gångar? . Ibland en seger ibland ett
nederlag. J,a,, detta är allt hyper
banala sanningar. Artikeln har bli
vit som rubriken utlovat. Vi ha un
der årtusendens lopp överlevat vär
re hugg och stötar än detta miss
riktade pistolskott.

Vi kunna tåla att höra också
verkliga skandaler, om kyrkliga
förtroendemän som varit en skam
för Kyrkan.
Vi tro ju ej på
människonaturens naturliga godhet
utan på arvsynden, ej på nådens
tvång utan på viljans frihet. Hur
många gånger ha vi hört det banala
svaret, att det bland de tolv apost
larna också fanns en Judas. I Je
rusalems idealförsamling finna vi
Ananias och Safira. I Pauli brev
skymta både ljusa och mörka ge
stalter. I Uppenbarelsebokens and
ra och tredje kapitel tecknas
ett galleri av biskopar i Mindre
Asien. Läs om dem, och sätt dig
sedan ner och uttala dina förkastel
sedomar över nutidens katolska
Kyrka! Om vi icke till råga på allt
till sist vilja höra på en så banal
sanning som den, att det inom alla
kyrkosamfund ha.r funnits och
ännu finnas ovärdiga medlenunar
och ledare. Icke minst sådana som
för att skada medkristna tillåta
och uppmuntra :våldsamma kollek
tivsynder mot åttonde budet.
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