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KATOLSK ELLER''EYANGELISK''
SEDLIGHET?

(Forts. fr. s. 237.)

Qfuom grundldggande -stimning, "ur vilken all evangelisk sedlighet framvd,l-r) ler", betecknar prof. Heim "Tacksamheten", tackiamhet civEr art "vi av
Kristi nid utan all vir fcirtjlnst d,ro iterlcjsra ur elendet" (roo).
_ "FI.l den, som mitt i fijrtvivlan blivit delaktig av fcirlitelsens under . . ., hos

denne bryter m9d alldeles egeqdomlig sjilvklarher,utan varje anstrd.ngning det
fram.ur minniskan, som ingen lag och ingen askes kunde eini, ndmligen Gud-
hdngivenhetens__sinnesrijrelse." "Det undret, att Gud liter mig, syndaien, utan
all min f6rskyllan eller vdrdighet framtrida ur .el5nder, det ir i- sjdlva verket
det enda, som i en minniska fcjrmir frarnkalla denna sinnesrijrelse, denna civer-
flcidande tacksamhet, so,m vi med all laglig anstrlngning icke skulle fcirmi att
uppvicka i oss" (ibid)

Ur denna tacksamhet framvixer llngtan att istadkomma n&got stort, "helst
det omtijllga",, fcir Gud, Och detta stora vill man g6ra i fullstlndigt sjilvfiir-
gdtet handlande. "Detta sjilvf<irgdtna verkande, uran en tanke p& lijn eller be-
rcimmelse, trycker sin stlmpel pZ alla stora personligheter inom protestanrismen",
siger prof. Heim (roz).

Nlr hir tacksamheten n5,mnes sisom den grundldggande stlmning, ur vilken
i'all evangelisk sedlighet framvlller", si tdcker sig hdr den "evange-liska" upp-
fattningen till fullo med den katolska. itven den Katolska kyrkin friretrd-d?r
den uppfattningen, atr vi "utan all vir f<irtjdnst av Kristi nnd lro iterlcista".
Och iven om Kyrkan siger, atr fcirlinandet av frdlsning 6t den enskilda min-
niskan vanligtvis ej sker uran dennes medverkan, si fc;rblir det dock iven med
denna isikt sant, att mdnniskan ej kan av sig sjdlv vinna en enda n&d, och att
frilsningen och varje enskild nid dr en Kriiti giva till sjilen. Ddrfcir ir det
tacksamhqt ocks& fcjr en katolsk kristen den huvudstd.mning, ur vilken hans sed-
lighet viller fram, och "tacksam kirlek" eller "kdrleksfull hingivenher" till Gud
den sinnesftjrfattning, som den katolska etiken alltid framstillt och strivat till
sisom den hcigsta grad av sedlighet.

Men ddrvid miste man vakta sig fijr den ijverdriften att framstilla varje tankc
pi lcin sisom fcjrddrvlig fiir sedligheten. Man fir hdr inte vtlja vara mer sedlig
in_ Kristus sjilv, som visserligen har framstlllt klrleken siiom den kristliga
sedlighetens vlsen, men samtidigt ock& ldt tanken p& l<in fcirbli gdllande: "Gl6d-
jens och frcijden eder, ty eder lcin skall vara stor i himrnelen" (Matt. y: rz).
ll-cipen si, att I kunnen fi segerpriset!" (r Kor. 9t 24), fcirmanar dven S:t Paulus.

Annu stcirre synes, enligt Heim, motsatsen mellan protestantisk och katolsk
sedlighet vara, om man betraktar d.eblda konfessionernas instlllning "till vdrl-
den, till det offentliga livets frigor, till politik och kultur".

Den katolska kyrkans stdllning till detta problem karakteriseras silunda av
Heim: "Den stora medeltida prdstkyrkan . . . var ett hisroriskt fcirscik att upp-
fylla Kristi bud:'I iren virldens ljus'. (Matt. i: r4); att genomtrlnga jordelivets
alla omriden med kristendomens sdlta" (roz).

Hur lcises nu uppgiften att genomtranga vdrlden med Kristi anda? "De bida
virldar, som vid Evangeliets intrdde i vdrlden ofcirsonligen stdtte mot varandra,
den osjllviska klrlekens eviga fordringar och mammons och vildets vlrld, bliva
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f Ed. Profittlich.

i det medeltida_systemet- fijrlikade med varandra p3" ett renr av genialiskt sltt.
De byggas ndmligen ovanp& varandra liksom,de wi viningarna i en byggnad.
Den-undre viningen lr naturgrunden, existenskampens, riittens, tvingets, [iigets
gamla -manniskosldkte. Hlr giller "naturriirren". . . De vdrldsliga stiterna hiva
pPpgiften att pi denna syndaktiga naturgrund siirja fcir vdlf d.rd och ordning och
borgerlig rdttvisa. Pi denna undre vining 1r nu emellertid uppsdlld .n [cigre
vlningsbyggnad, liksom en kupol, som strdcker sig in i himlen. Det Ir Kyrkins
internationella Gudsstat, Kyrkans, som ir det nyi minniskosldktets virdarinna,
den nya lagens, den rena himmelska kirlekens fcirvelterska. Hir hlrskar prist-
vildet. Ut ifrin denna civerbyggnad ledes nu mdnsklighetens hela kulturliv. Har
ligger virldens andiiga cenriril, fcirvaltningen av a"lla hiigre vlrden., Hdr d"r
centralen, dar alla trl"dar liipa samman". (roz, ro3).

Men ska-ll Kyrkan gentemot virlden kunna fylla sin stora uppgift, mEste den
"haya fcirfoganderltt, bestdmmanderd,tt civer allt jordiskt". t'Di jordiska sta-
terna hava deras makt sisom ldn av kurian, furstarna mottaga sina kronor ddr.
ifrin, forskarna, vetenskapens mln erhilla dlrsammastddes" ett "Imprimarur"
(tryckningstillstlnd) fijr sina intelligensalster.. . Konstnirer och dikiare vd:nta
frin samma hill inspiration eller censur" (ro3).

"HIr synes allts5. verkligen allt vara fcjrenat och harmoniskt sammanslutet
som hcir till vlrldskulturen. P& den ena sidan i denna iiverbyggnad, denna
himlastormande kupol, uppfyllandet av den absoluta Gudsviljin, av zsita
angelica,. . . p& den andra sidan alla jordiska verksamheters fulla ritt, . . . po-
litikern f&r fora ktig, . .. kapitalisten fnr spekulera, . . . arbetaremassorna fi
organisera sig. . . Kyrkans Gudstjinande star alltjimt civer der hela sisom
hcigsta skiljedomstol och slutgiltig auktoritet, som tager allt jordiskt under sin
fiirvaltning, s5.som den absolirta livs- och sanningskdllan . . . Ut frin ert civer:
jordiskt rum ledas evighetens krafter genom tusende kanaler in i alla jordiska
fcirhillanden. Det 1r hela minsklighetens genomtringande av nEden" $q/ rc4).

Professor Heim medgiver'att "denna medeltida liisning av 'Kristendom och
kultur' har istadkommit vildiga ting". "Likvdl m8ste vi siga: detta medel-
tida systems dagar dro fiirbi" (ro4). Varfcir? "Hela det medeltida systemet
vilar pi fcjrutsdttningen, att det finnes ett centralt stille i vd,rlden, varifrin
minsklighetens hela andeliv kan fdrvaltas . . . en ijversta ftirvaltningsdomstol
i sanningsfr&gor.'l Denna.tro "har gltt fcirlorad fcir v8'r tids mlnniskor" (ro5).

Dessutom "vilade Kyrkans andliga makt pi den medeltida enhetskulturen
och dess fiirfogande ijver alla politiska och kulturella frigor helt och h8llet
pi tron pi' prdqten". Men dE genom kyrkorevolutionen p& r5oo-talet enligt
fcirmenande "pristadcimets slut kommit", s3. "var hela riverbyggnaden nedriven,
ifrin vilken kulturlivet under medeltiden hade utgitt. . . endast det undre
byggnadsverket blev kvar, det profana minniskosllktet med sina virldsliga
fcirordningar". Ddrmed tycktes "hava intrltt ett vdrldens avklddande sin
gudomlighet" (ro6).

- Men, detta skenbara avklddande av vlrldens gudomlighet, var eridast vigen
fcir att upptecka den kostbara skatt som Evangelium inneslurer, ndmligen sin-
ningen, att arbete i ett vlrldsligt kall d.r den sanna gudstjdnsten (to7).

Sedan finns det, enligt Heim, intet slrskilt st&nd, i vilket man tjinar Gud
pi slrskilt sdtt, "intet heligt rum, i vilket Gud skulle vara p3" ett sdrskilt vis
nirvarande . . . ,inga 'nidaorter' rnera, som det lcinade sig att vallflrda till".
Men nu "har hela vdrlden blivit till Guds tempel. Verkstaden blev till en
kyrka, fdderneslandet en helgedom, och alla de som byggde pi mdnniskolivets
uppbyggande, styrde i denna Guds stora kyrka sisom vigda prister. . . Detta'
ir Luthers nya tanke, uppfattningen av det virldsliga kallet sisom Gudstjinst"
(ro7-to9).
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Katolsk eller'levangelisk" sedlighet?

. 'Den hlr givna framstlllningen av den olika ltisningen pn problemet "Kristen-
dom och kultur" i den katolska och i den protestantiska kyrkan 1r icke all-
deles sann.

r) Ftjr att nu bcirja med den sist ndmnda tarken, sl misstager sig Heim,
nlr han i uppfattningen om det virldsliga kallet sisom gudstjlnst ser en Luthers
"touliltlll';eltiden 

har uppfattat arbetet snsom gudstjdnst. De medeltida mun-
karnas hela vdldiga kulturarbete, slvil .deras kolonisation som deras arbete i
vetenskapens tjSnst, kan endast f<irstis ut ifr&n denna uopfattning. - Luthers
sl ofta citerade uttalanden om det Gudi behagliga hos en sopande tjdnsteflicka
eller en pliijande dring tlckas till fullo av likalydande yttranden hos medel-
tida predikanter och mystiker. Silunda predikade t. ex. dominikanmunken
Markus von \Teida.rybr oni "B6neh?'och sade dlrvid bl. a.: Minniskan skall
alltid'gcira det, som tillkommer och passar hans stind och tillvaro och vad
som Ii ritt och tjinligt. Om, man si gdr, si bedei man alltid och ijverallt.
Hdrav fciljer att mingen fattig bonde, lantarbetare eller hantverkare . . . med
sitt arbete . . . d,.r behagligare fijr Gud i himlen och med sitt arbete fiirtjlnar
mer infor Gud in mingen karthusianmunk" (jf Paulus: Katholik. ryoz I, y3).

Iddn om arbetet sisom en gudstjdnst dr alltsi varken Luthers upptickt eller
speciellt luthersk. Professor Heim har endast ddrftir kunnat komma till en
dylik uppfattning, 'att han har en alltigenom felaktig syn pi den Katolska
kyrkanJ fiirhillande till vlrlden och till kulturen.

z) Kanske ftjrst och frlmst begir han det vanliga felet att anse vissa av
tidsi<;rhlllandena beroende uppfattningar och inrittningar inom den medeltida
Kyrkan sisom speciellt katolika. Om t. ex. vissa av medeltidens kyrkofurstar
hade den &sikten, att den ryske kejsaren innehade sin kejsarvdrdighei sisom lln
av Kyrkan, fiiljer dirav ingalunda att enligt katolsk &skidning alla konungar
och furstar hava sin krona som ldn av Kyrkan.

Diirtill &terger den anfijrda liknelsen, som framstiller ftjrhlllandet mellan
naturordning och kristlig ordning sisom tvi ijver varandra stlllda viningar,
pi ett oriktiet sdtt det inbijrdes f<;rhillandet mellan vlrld och Kyrka. Natur-
brdning och"kristlig ordning lro icke tvenne bredvid varandra bestiende riken
eller omriden, utatt i den kiistliga ordningen har naturordningen tagits upp och
blivit "fijrkristliqad". Visserligen fir silunda, fcir att tala med F-Ieim-, politikern
f6ra krig, nir kiiget med hlnsyn till dess uppkomst och sdttet fiir dess genom-
fiirande motrna.ai kristliga grundsatser. Och detsamma glller fbr kapitalisten
som spekulerar, och arbetaregrupper som organisera sig. Det finns--nu ingen
ordning, som finge vara liisgjord ftitt den kristliga ordningen;'bildlikt talat,
ingen iining, i vllken endasi naturordningen men inte samtidigt den kristliga
oriningen skulle existera. Hir blir liknelsen om de tvenne v&ningarna allt-
igenom" vilseledande

Ocksi pi f<;rhillandet mellan Kyrkan och omrndena fijr kultur och. veten-
skap ser fbrf. alldeles oriktigt. Det motsvarar ingalun4a verkliga sakllget_, nir
det-p&stis, art Kyrkan tillsliriver sig ofelbarhet betriffande auktoritet och ut-
slag'i frigor som endasi berijra vetirskapen. De olika vetenskapsgrenarna iro
inolm sinJrespektive omriden fullt sjilvstlndiga. Blott si tillvida som de iven
berijra frigoi som iro i nngot avseende fiirknippade _rned religiiisa spiirsmil,
kan Kyrkan sisom slutlig auktoritet i religicisa ting fdlla sitt avgtirande.

Dirf<jr ir det ocksi en villfarelse, nlr Heim menar, att skillsmissan mellan
Kyrka och.stat samt dvertagandet av vetenskapens _olika omriden genom ifke-
kvrkliga institutioner skulle hava bevisat den Katolska kyrkans grunduppfatt-
ning Jro- falsk och ogenomfcirbar. Kyrkan vill alls inte behirska staterna
o.lid. skilda kulturomt"idena, men Kyrkan vill att ocksi staterna skola ledas
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f Ed. Profittlich.

efter kristliga grundsatser, och att omridena fijr vetenskap och konst icke skola
handhavas i strid trot d_e kristna sanningskraven och de kristliga sedelagarna.
Dirfijr ir det ocksi Kyrkans Esikt, att inte redan varje arbetarel sratens tla.tst
eller inom konst och vetenskap eller p& annat vederbcirande arbetsfilt i och fcir
sig skulle v.ara en t'Gudstjlnstt', uta!lndast sidant som fclretages i kristlig anda
och enligt kristna grundatser. och sidant arbete pi statens uppbyggand. I ci.rer'
ensstemmelse med kristliga principer, och sS.dant kulturarbeie i kr;stlig anda d,,r

ocksi dn miijligt, ndr s5.dana arbeten icke ske under omedelbar lednine- av Kyr-
kan. Silunda ar den katolska uppfattningen om fcjrh&llandet mellan "Kyrka och
stat",_"Kyrka-och vetenskap-, ;'kytk_a J.h k.rltor", dnnu i den dag som Ir mO,j-
lig och ge.nonlforbar, fastin dessa vdrldsliga omriden inte llngre sii under Kyi-
kans direkta ledning.

) Pi innu en tredje villfarelse av Heim mi hlr visas.
Om man in medgiver, att arbetet i virlden, nir det sker i kristen anda och

i civerenstdmmelse med kristliga grundsatser, verkligen d;r ett tidnande it Her-
ren Gud, si blir likvisst den slutledningen alldeles felaktig och oberdttigad: "Man
kan endast i virlden tjdna Gud" (ro7). Denna slutsats ir likasi bedidglig, som
om nigon ur tanken-om,det allminna prestad6met skulle vilja hlrledJfOljden,
aff ett pristdmbete ftjr den skull vore nigot omiijligt. Hdrom ha vi emellertid
redan fiirut talat, (jfr Credo 1938 sid. a6). Hdr mi endast helt allmdnt upp-
repas, att uppfattningen om yrkesutcivningen, vilken som helst, sisom ett ijl-
nande Gud alls icke strider mot idden, att det kan finnas ett slrskilt stind, i
vilket man tjd:nar Gud pn slrskilt sdtt.

Den som inte vill bruka vlld pi Den hel. skrifts ord, skall ej kunna fiirneka,
att sivil hos Frilsaren som ocksi senare hos Paulus jdmte stindet av det van-
liga, alldagliga tjd,nandet infcjr Gud sdrskiljes ett stind i Kristi egentliga efter-
fdljd. Enligt Matt. r9i 20 kan den rike ynglingen fcirsikra, att han liar gjort
allt det, som Jesus framstdllde sisom ncjdvdndigt "fdr att ing& i livet". Men
Herren talar d3. till honom om en slrskild art av gudstjdnst, som inte ir en plikt,
men vdl ett rid: "Vill du vara fullkomlig, si gf och-silj allt, vad du har^, och
giv det it de fattiga, . . . och kom di och fiilj mig." (Miti. r9t zr). - Och Pau-
lus betecknar tydligen det jungfruliga st&ndet sisom det bdttre (I Kor. 7), eme-
dan detta gcir det mcijligt att ldttare och mer gcira det "som tillhtjr Herren",
"som behagar Gud". - Den hel. kyrkofadern Johannes Chrysostomos (f 4o7)
siger ddrfcir i samma sak, att det ogifta st8.ndet inte dirfijr fir anses vara nigot
stort, emedan Sktenskapet skulle vara nlgot fiiraktligt eller ringa, uran emedan
det ogifta st&ndet dr ett,stiirre gott (de virgin. n. 8). - Jdmte den vanliga
yrkesverksamheten, som kan anses sisom ett tjdnande Gud, finnes det alltsi elt
sdrskilt st&nd, vilket miste anses sisom "sirskild", bd.ttre Guds tjinst.

Vad som hir sagts om det slrskilda stindet, det gdll.er ocks& om det sdrskilda
rummet. Visserligen siger prof. Heim. att det numera inte ldngre skulle finnas
nigot "heligt rum". Och visserligen har ocksi Luther en ging sagt, art man
skulle inte bygg" kyrkorna annorlunda in som danssalar (Veim. Ausg, XII.
s.696). Men varfijr handlar man inom lutherska kyrkan inte ocksi en ging efter
detta rid? Han man mnnne liksom pi klnp, att det hdr rcjrt sig om er 6ver-
drift? Varfijr bygger den sunda kdnslan dndock fijr slrskilda "gudstjlnster"
sirskilda kultplatser? Ar inte hdr det sunda kristlig4 kinnandet starkare dn all
tillspetsad . teori.

Och i Katolska kyrkan, ddr, sisom vi tidigare visat, prdstadiimet ritteligen be-
stir, finnes det p& alldeles slrskilt sltt ett "heligt rum", som lgnas it den kristna
kulten, i synnerhet d3. frambdrandet av det hel. eukaristiska o.ffret, och ir be-
stimd till boning it den i det allraheligaste sakramentet ndrvarande Flerren
Jesus Kristus.
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Birgitta-Birgersdotter's bilder i Statens Historiska Museum.

Till slut kan slgas till kapitlet om "Kristlig sedlighet", att alla av prof. Fleim
arifcirda positiva iedliga element ocksi innehnllas _i, framstdllas och bejakas. av
den Katolska kyrkan." Endast di kunna vi ej fiilja honom, nIr han i ensi.dig

tillspetsning oclr overdrift avvisar varje tanke pi ett "heligt stind'l, ett "heligt
rum" och l'heliga tingi'. . 

f Ed., pr:ofittlich.
Arkebiskop. Estland.

BIRGITTA BIRGERSDOTTERS BILDER
I STATENS HISTORISKA MUSET.IM;

C :ta Birsitta-Birsersdotter's airda lever alltidmt i Norden, och med glidje se

J ui her,"ne, ,tori tanke gi mot ny blomstiing. Med sior bitterhet ienka vi
tillbaka pi reformationstiden, di Gustaf-Eriksson (Vas_e)_ aw giriglet- och vin-
ningslystirad plundrade Vadstena kloster. Aven av dess bibliotek, det ftjrndmsta
i N"orden, bo-rttog han en mlngd handskrifter som han lit ftjrstijra och utdela
till sina soldater ltt av dem anvdndas till f6rladdning i geviren.

Annu finnas dock i Svenska arkiv en del lkrifter och uikunder frii Birgittas
tid bevarade. I Uppsala fcirvaras ett brev, som ir av stort intresse och'dlrfcjr
hir itergives:

"Det Jcksa, klre mdstare, att biskop Alfonso (Pecha) har sport av pilgrimer-,
som komma irin vlrt land, att vir heliga moders bild icke finnes milad pi
mlnga stillen i virt land. Och han undrar mycket hdrpi, !i$9m .mnnga andta,
varfSr vi visa henne si liten vijrdnad dd'r, varest hennes heliga lekamen vilar
och har gjort s& stora jdrtecken, och yarest hon har vinner och frdnder. Fastdn
hon ej di kanonise r^d, h^, piven sjllv i siti gemak -hen-nes bild m&lad, och i
mlrnga kyrkor i Rom och N.apoli och flerstldel i Italia finnes hennes bild och
hillei hoir i stor vijrdnad. . Och orn dig si synes, att de lilta mlla hennes bild i
kyrkorna, pl det att Guds d,ra och hennes mi desto mera fcircikas."- 

Skrivelsen dr undertecknad: "hec katerina wlfs dottir". Den befinner sig

pi baksidan alr ett brev frin Jaen-biskopen Alfonso Pecha,_ ordnaren av Bir-
gittas skrifter, till irkebiskope"n Birger-Gregers_son i Uppsala. Alfonsos brev
Ir endast daterat "r5 januar1", men av flera skdl synes dock &ret vara 1378

och avgnngsorten Rom.
V; t i tta? eit tydligt bevis pn det brinnande intresse, varmed Karin-Ulvsdotter

tagit sig an sin mode-rs sak, och hur hon p& alla sitt sijkte fiirhirliga och odod-
liggiira-hennes namn i historien."i Italia var Birgitta's rykte redan stadgat: hennes bild fanns till och med i
pivens camera. I-sverige gick det triigt med utbredandet av intresset. I sitt
Iddernesland var hon lnnu ei profet!' 

Emellertid hade Vadstena'e?ter hemkomsten av Birgittas heliga kvarlevor
sn sminingom biirjat bliva ryktbart som vallfirdsort, tlc\ vare de jlrtecken,
som skedde genom relikerna, vilket fijrh8llande Karin-Ulvsdotter i brevet
ocks& antydde.

Ju mer Birgitta's helgonrykte vann spridning, -desto- mer.giorde sig behovet
giilande av -kultbilder. Birgitta's upptagande bland kyrkans heliga och i
f,,igrt^ mening vtjrdnadsvirda skara var ju blott en tidsfriga. I pnven
Urf,an VI:s (Frignano) bullor till fijrmin ftji Vadstena kloster finna vi o_cksn

ett uttryckligt medgivande, att Birgitta's bild skall fn milas pi duk, detta
tvivelsutan med tanke pi hennes vijrdande.
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Vid denna tid hade ocks& Birgitta's uppenbarelser borjat sysselsltta konst-
ndrerna. I det vittnesmnl, som Nicolo degli Orsini conte di Nola &r r38o
avgav under kanonisationsprocessen, pipekade han, att kyrkan Sant'Antonio
extra muros i Napoli igde "en milning, frjrestlllande Kristi fodelse pi det

S:ta Birgitta - Appuna-skipet (Statens Historiska Museum).

sitt, som sagda fru sade, att det blivit henne uppenbarat" (jnmfiir Lye-milningen
hlr nedan).

Helt naturligt biira bilder av helgonet tidigare ha funnits i Sverige. Birgitta-
bilder funnos &r 1378, om ocks& ej pl m8.nga std.llen. Till dessa hcirde dock
slkerligen Vadsten a. Uttryckligen framh&lles detta i kanonisationsbullan

i ...,
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Birgitta-Birgersdotter's bilder i Statens Historiska Museum.

7. ro. r39r, vari pnpekas, "att i Vadstena uppstlllda, milade och skulpterade
bilde." limagines aC statuae) "limna ett kraftigt vittnesbiird om sanningen".
Av sammanliang.t framgir, att det dr Birgitta-bilder, som isyftas. -Av de minga skulpturer och milningar som illustrera S:ta Birgitta-Birgers-
dotter's underbara levnadssaga, skola vi nu betrakta dem, som bevaras i
Statens Historiska"Museum i Stockholm. Under denna
rundvandring fiilja vi i gcirligaste min kronologien i det Svenska helgonets liv.

Tyvdrr fiines'hdr ingen bild an den sju&riga Birgitta's- kriining,.men alla,
som'bescikt Birgittinerna;s vilohem i Vadstena, erinra sig dgn cistgcitiske m&la-
re11 G. H. \f ; r n e r's underbart vackra tavla, skdnkt dit av konstnirens
systerson, den klnde Linkiipings-mecenaten H.-L. Vestman i Valla.' Hlr i museer ha vi direrh-ot in illustration till den ro-&riga Birgitta's fiirsta
mdte med den sig fcir henne uppenbarande Frllsaren. Bilden, som finnes i en

altarskipdiirr frln det nara Vadstena beligna A p p., n a, visar den guld-
blonda Birgitta infcir den frin korset nedstigne Kristus, dver vars huvud svdvar
ett sprikbind.med den platt-tyska inskrifien "Docbter, srt, wo ile gbe-plaget
byn".-Efter 

sin moders diid r3r4 uppfostrades Birgitta hos sin moster Karin-Benkts-
dotter i Ostergcitland, och i detia landskap kom hon sedan att bli boende som

hustru till Uli&sabonden och lagmannen Ulv-Gudmarsson. I fiirbig8endg m&

ndmnas att saml.ingsverket "Gciiher occh Gdster" innehnller en reprod_uktion
av V e.. i I i" i illadrid's prado-museum bevarade duk, som visar Ulvisa-
herrskapet. Efter Ulv-Gudmarsson's dcjd i Alvestrakloster r344,^.kvarstannade
Birgitta vid klostret, och dess prior Ragnvald skall vid ett tillfdlle sett him-
melik .ld nedstrcimma till Birglrta. I det hdr i museet bevarade A p p r1n a-

sk8pet illustreras detta i en m&lning (se bilden): frin himmeln utgE ligor
till Biirgitta's mun och dirifrin till sei kring henne kndbiijande -gesgalter. A
ett spr&lband lises: "'W'e macb dussern t'wre aor-beden, dat it nyc,ht utten-ga".
De i kronorna pn Birgitta's huvud hlntyda pi att bernardinmunken Svenung,
som'fciljde UlvnsaherrJkapet pi deras vallfdrd till Compostela, vid ett tillfdlle
sett Birgitta krijnt med 7 kronor ijver varandra som kransarna i ett moget ax.

En u'trn"tt av Appuna-bilderna visar Birgitta under vistelsen i
Alvastraklostret ikladd Inkdrdkt. 'I tavlans civre vinstra hcirn uppenbarar sig

Guds moder, sigande: "Docbter, bebbe myn kynt leyt'f"' I hiigra h6rnet ses

Kristus, slgande: "Ik. neme dy to myner brwt".
Hur Biriitta under sin vistilse i Ostergotland av Kristus fick befallning att

bese sig ti-ll Rom, har illustrerats av den fcirut neimnde Linkcipingsm&laren
C.IH. Verner i en duk, som dr bevarad i Birgittasystrarnas vilohem i
Djursholm.'Under fiirsta tiden av sin vistelse i Roma fick Birgitta en uppenbarelse av

Jungfrun Maria, som lovade att i Betlehem visa.henne,_ hur hon fcidde sin son

iesu"s. Amner nterfinnes i en hir i museet befintlig tavla frin Gothlands-
L v., m.d inskriptioneni "Post annw iwbilew qui. t'wit Anno dwi rnillesirno ccc^o

l^i Beata et gloriosa virgo rnaria apparens dne birgite in roma reuelauit qwoit

lit itura i be{blee abi ostindit ei quomodo pepg'i! t'iliurn eiws ibrn rprn d.ominurn
nostrunt et Qiusrnodi rewelacio in presenti. tabwla conti.netur Aue maria gracia
plena dominut tecurt benedicta..." A Lyebilden ses Birgitta bedjande infdr
den av inglar omgivna Maria.

I Rom h"ade Birlitta ocksi en uppenbarelse av Maria's moder Anna, wilken
hindelse visas i.tt"hat i museet diponerad altarsknpsmilning fr&n Sollen-
tuna. A milningen sifter Birgitti vid en pulper bch skriver i en bok. A
dess blad llsas orden "Maria i6..." vid pulpitsn ligger pilgrimstaven med

vdskan. Framfcjr Birgitta stir Anna med Maria p& den ena och Jesusbarnet
pi den andra armen.
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Oftast har Birgitta avbildats nedskrivande eller utdelande sina uppenbarel-
ser, och hlr i museet ha vi flera sidana bilder med detta motiv. Den dldsta
svenska skulpturen visar henne ikHdd rcid mantel, sittande i en blnk fram-
fcir ett ryggbride. Denna bilds hirkomst er osiker.

Sveriges ildsta klnda Birgitta-milning hdrrcir frin r4oo-talets fcjrsta hdlft
och befinner sig i en altarskipsdcirr frin T jellmo kyrka i Ostergiitland. -Vi kunna ej i detalj behandla alla Birgitta-bilderna, men hlnvisJ till skulp-
turerna frin Skederid, Ryd, Toresund, Stockholms-Nicolii
och Hammarby, samt den rilskligt blonda milningen frin Salem.

Under sitt bescjk i Jerusalem hade Birgitta de syner, sorn visas i det berijmda
altarskipet frin T ci i n e v a I I a kyrka"i Akerbo heiad i Ostergritland: Under
tirar fijrslnkt i brjn i den Heliga gravkyrkan hade hon skEdai "Kristi kors-
fdstelse och hela Hans lidande". Vid samma tillfdlle hade Frdlsaren uppen-
barat sig fcir henne och fijrkunnat evig fiirdijmelse fiir alla, som ej trodde p&
Honom. I sk&pets mitt sitter Birgitta i dlsklig jungfruskepnad, iklldd riid.
violett livklidnad och blifodrad guldmantel.

Efter Birgitta's nterkomst till Rom uppenbarade sig Kristus fcir henne, f6r-
kunnande hennes snara hddanging. A en m&lning i Appuna-skipet se

vi denna hdndelse. A ett sprikband lises: "Hyr kadiget er xps, dat se steruen
scbal",

vir rundvandring i Statens

' O. Hedent'eldt.

Med denna bild ha vi kommit till slutet av
Historiska Museum.

KATOLSKT BOKVERK REKORD AV
KOMPRIMERAT VETANDE.

f\en virldsbekanta fdrlagsfirman Herder, Freiburg im Breisgau, har av-
lr'slutat sitt r93o med fiirsta bandet p&biirjade Lexikon f iir Theo-
lcgie und Kirche, ro band, inneh&llande to,448 tryckspalter med
27,297 uppslagsord, r,232 textbilder, 85 helsidesplanscher samt :'72 kartskisser.
Verkets pris utanfiir Tyskland: i klot RM zzo: yo, i original-halvfranskt
RM z49z 9o.

Det verk, vars ro ba(rd i sin smakfulla utstyrsel redan till sin yttre fbrm
Ir en prydnad ftir varje bokhylla, miste utan ringaste tvekan betecknas som
ett lexikografiskt rekord. Det dr helt enkelt otroligt vilken mlngd av detal-
jerat realvetande som fcireligger hlr med st6rsta precision pi det minsta mtij-
liga utrymmet och i boktekniskt fullindad form.

Lit oss sli upp tvi fcir oss bekanta ord, som Uppsala och Birgitta. Men
frirst ett Obs.!

Denna anrnllan skall icke blott rekommendera bokverket f6r dem, som ha
miijlighet att skaffa sig detsamma; dessa rader skola iven ftjr alla Credos ldsare
tala om ett storverk, som katolska vetenskapsmin i trlget samarbete ha istad-
kommit, fcir verkets egen skull och for att konstatera och uppmlrksamma ett
i och fcjr sig glddjande fa.ktum. Dlrfcir bringa vi citaten i ijversittning, vilken
naturligtvis fcirsciker iterge originalets hoppressade, avkortade lexikonstil.
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Katolskt bokverk - rekord av'komprimerat vetande.

U p s a I a (bd X, 426-28) har fitt sig tilldelat halvannan spalt. Vi citera
artikelns f<irsta fjrirdedel och 9 sista rader:

"IJ p r a I a, fordom irkebiskopsdcime (Ubsal. eller Upsal. dioec.). Biskopar-
na, omvittnade sedan r r:e irh., residerade fcirst i Sigtwna, flyttade under
Konung Sverker omkring rr3o civer till Gamla [.1., ett tidigare hedniskt kult-
stille, cch byggde hir i normansk stil en dom (den Innu bibeh&llna delen i dag
luthersk f<;rsamlingskyrka). rr5z-56 innehade den hl. martyrbiskopen Hen-
rik U:s biskopsstol. Alexander III upphcijde den r/8 :':-64 U. till irkebiskops-
dcime och till kyrkoprovins fijr Sverige (jfr kartan i bd VII, 526). Omkring
rzoo erhcill U. ett kapitel av 4, omkring mitten av r3:e lrh. rz och slutligen
zo regularkaniker, it vilket liksom 1t de andra svenska domkapitlen tillerklndes
av Rom den uteslutande rittigheten till biskopsvalet. Ndr domen i Gamla U,
rzyo brunnit ned, genomfcirde den kraftfulle drkebiskopen Folke (ttZ+-ZZ)
fcirldggningen av domen och residenset dll den nlrbeldgna, mera bebodda hamn-
platsen Osira Aros vid Fyris&n, men med bibehlllande av det gamla, irevcirdiga
namn.t U. Den z4/r rz73 hade redan den hl. Konungen Eriks ben civerfijrts
dit. Arkebiskop Hemming byggde omkring r3yo i domens nlrhet biskops-
borgen. . ."

"IJ. universitet, upprittat av pive Sixtus IV genom bulla av den z7/z t477
och besatt med domhirrar fr1.n U. (bland dem domdekanen Erik Olai) snsom
ldrare, upplevde efter den f6rsta korta blomstringen en sidan igen.fiirst under
Gustaf Il-Adolf (:,6rr-32), som anvisade &t detsamma de i utlandet ertjvrade
bokskatterna. Biblioteket rlknar nu ftjr tiden mer an Too,ooo band och r7,ooa
handskrifter, dlribland Ulfilas' bibeliiversittning (Codex argenteus)."

Vlr heliga Birgitta (bd II,364-66) f&r en liten biografi pi en hel spalt,
itf6ljd av 

-27 () petitrader litteraturhlnvisningar, daribland ive+ icke_-katolsk
litteratur. Om hennes "IJppenbarelser" ldsa vi: "De skrevos eller dikterades
av B. pi svenska spriket; hennes biktfdder, subprior Peter av Alvastra och
magister Mattias av Linkciping, dversatte dem fritt, men i allt vdsentligt tr-oget
till-latin. . . Over de i medeltiden hiigt ansedda uppenbarelserna anstelldes
snart teologiska underscikningar. Kyrkorniitet i Basel fdllde icke nigot utslag
(I\{ansi XXX 698/814); Benedikt XIV fiirklarade dem icke motsaga tron (De
beatific. II, c.3z). Deras grundton dr'en iddrik mystik, sldkt med den tyska
men sireget f6.rgad av B:J criginalitet och hennes svenska karaktir, full av
djupa bliikar ini gudaktigheteni hemlighet men iven av handlingskraft'-(Lund-
sfrom i RealEnc III ,azj. Hela B:s iskndningssltt har sina rijtter i den kat.
medeltiden, hon 1r icke en fcirelcipare av reformationen men vll av renissansen.
Flennes skarpa varningar till furstar, konungar och pnvar framgingo ur hennes
klart medvetna kall itt vara ett Guds verktyg till samtidens sedliga och reli-
giiisa fiirnyande".- 

Lika tillfcirlitliga och i all korthet fullstdndiga upplysningar kan man i detta
verk skiffa sig om snart sagt allt pZ Guds jord, som hcir till Kyrkans blde
fcirflutna och lktuella liv eller sammanhdnger med vir tro och religion.

Ur i Ch ald aea dr for varje,som kan sin bibel, bekant s&som patriar-
ken Abrahams fodelseort. Vet man nigot om detta Ur? Jag . sllr upp bd X
spalt 428. F6rst zz rader om namnets fornorientaliska och hebreiska och andra
sprikformer, om ortens geografiska lige, utgrlvningsarbetenas historia. Si heter
dtt: "sdrskild betydelse hade utgrdvningarna fijr sumerernas kulturhistoria.
Kungagravarna visa en fijr det 3:e irtusendet f. Kr. icke fcirmodad blorirstring
av jriv6lerarkonsten (Konung Meschkalam-dugs hjilm, 'drottning' (?) Schib-ads
huvudsmycke, standar o. s. v.;, men ldra ocksi att sumererna klnde minnisko-
offer. Byggnadshistorien av Nannars (Sins), huvudgudens i Ur, tempel kan
fi;ljas frinten'3:e dynastiens av IJr', Ur-Nammus (c:a z3oo f. Kr.), grund-
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llggarens tid fram till Nebukadnezar. Med slutet av den'3:e dynastien'(omkr.
zrSo f. Kr.), under vilken Ur varit medelpunkten av ett miktigt rike, var
stadens polit. historia till inda. Ur blev en provinsstad i de vara.hdra sig av-
lijsande rikena Isin och Larsa (c:a z8oo-r9oo f. Kr.), senare i Babylon. Under
Hammurapis (c:a r95o f . Kr.) son Samsuiluna fijrstijrdes det i striderna med
den sydbabyloniske rebellen Iluma-ilum, senare iterstdllt av Koriung Kurigalzu
(omkr. r4oo). Det fcirblev indock huvudorten frjr kulten av minguden Ninnar
(Sin)". - Dlrpi fiilja innu 5 rader av specialvetenskapligt intresse samr 14
petitrader litteratur.

Frin det ildsta till det allra nyaste: jag ldser en inrressant artikel om den
heliga "Gral". Legendens ursprung, poetiska utformning o. s. v. och mitt ciga
stannar vid fciljande rubrik: "Gralbewegung". Vad ir det?

"Graalrijrelsen, en religicis, eukaristisk, social-ekonomisk och kulturell katolsk
ungdoms- och kvinnor6relse. Den uppstod ddrigenom att biskop Aegenent av
Haarlem r9z8 betrodde organisationen av alla sitt stifts kat. diipta flickor, som
ldmnat skolan, it "Damerna av Na-saret", som drirav skapade en nyartad rcirelse.
Av brist pi krafter inskrlnkte sig G. i bcirjan till att omfatta fabriksflickor, som
till stijrsta delen vdnt sig bort ifrin Kyrkan. Damerna av Nasaret och'deras
talrika kvinnliga medarbetare siika upp degn, arbeta tidvis t. o. m. s8.som arbe-
terskor i fabriken, frir att sedan pi kvillen samla dem i sina trevliga Graal-
eller klubbhus (c:a zo i stiftet Haarlem). G:s aspiranter och medlemmar bira
inom graalshusen och vid offentliga framtrddanden en slrskild klldsel. G. 1r
i synnerhet verksam i norra Holland, men iven i sijdra och pi Java; ocksi till
Belgien och Tyskland utstricker den sina trevare. Den 1r innu under fullt
uppbyggande och utbyggande. Huvudledningen befinner sig i 'Nationaal
Graalhuis" i Haag. Organ: 'De Vrouwen van Nazareth' sedan t93o'DeZilvercn
Trompet' (var fjortonde dag)."

Jag kan di naturligtvis icke lnta bli att taga reda p& samfundet " F r a u e n
von N azar eth".

"Damerna av Nasaret", ett rgzt i Holland av J. van Ginneken S. J. stiftat
lekmannasamfund med fcirpliktelsen till kyskhet (genom loften), lydnad (genom
ed) och apostolisk fattigdom; bira i det treiriga novitiatet drikt, senare virlds-
lig klidsel, hade ursprungligen som mil att omvinda odcipta flickor, slrskilt
i Europa, arbeta sedan r9z8 ndstan uteslutande s&som huvudledarinnor av
Graalrtjrelsen i och firr religicis aktivering av den katolska kvinnliga ungdomen.
Verksamma i Holland (moderhuset i Vogelenzang), pn Java, sedan r93z aven i
Tyskland (Novitiatshus i Berlin-Dahlem) och England. Medlemmar i slutet
av r934i rzo, ddrav zo i Tyskland."

Pi de tvi spalterna y48 och s+g ibd V fir man ingnende upplysningar 6ver
fciljande:

Saint John's: kat. kyrkoprovins p8 New Foundland.
Johnson, Thomas: engelsk martyr under F{enrik VIII.
Jojada: fyra i bibeln (gla Test.) fijrekommande personer.

Jojakim: Joakim: konung i Juda.
Jojarib: prlst i gla Test., huvudpersonen i ett invecklas hist. problem.
Joinville: biskopsstift i Brasilien.
Joinville, Johan: fransk hist. fcirfattare pi rzoo-talet.
Jolehta: salig fiirkl. klarissnunna ur Ung. konungafamilj.
-foliette: biskopsstift i Kanada.
Jolivet: Apost. Vikarie i Natal, missionsorganisatcir.
Jolly: eckl.-minister i Baden under "Kulturkampstiden".
Jon Ogmundsson: heligfiirklarad biskop pi Island under rooo-talet.
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Katolskt bokverk - rekord av komprimerat vctande.

Hur f6rv8nansverd den grad av stilistiskt och trycktekniskt_ komprimerad
anhopning av specialvetande dr, vartill det stundom drives i verket, kan t. ex.

ses i-artif,eln' Bib e lOversdttningar" bd II' spalt 296-325.

Det torde av de anfcirda exemplen tydligt framgi, att vi i Herders Lex. f.
Theol. u. K. ha fitt en sannskyl-dig "Swrnrna catbolica", en uPpslagsbok som

icke limnar nigon rimlig friga inom Katolska kyrkans och religionens vdrld
obesvarad.

Naturligtvis fattas det heller icke artiklar, som lro mera sy.stematiska utred-
ningar av"stijrre sammanhlngande 5mnen. --Om 'lK y t 1.. ? t" finna vi en hel
litei ijver r z spalter giende ivhandling, vilkens f<irsta del t. ex. avslutas med
fiiljande ypp..iigt foimulerade "kyrkobeskrivning-: "Kristi ena, ofcirinderliga
Kyrka ai iik. e-t srcl skapnad, utan visar sisom levande organism i historien
en urveckling, som den utomstiende mi kalla en "complexio oppositorum" T.t
som i verklilhet den gudomlige Stiftaren velat,-emedan i sldeskornet, som han
bildat, hela iridet polentiefltlhnehilles. I kraft av Kristi unive^rsella. uppdrag
sciker K. sedan att 

-bliva 
allt fiir alla och kommer, under bibehillande av sitt

av Gud velade, ofiirlnderliga vlsende, allt efter tidens behov i olika s-kgpnader

minniskorna tiil m6tes. Va-d som dr vlsentligt och nodvdndigt, vad tidsbetingat
och fcjrdnderligt, kan dels redan inses ur Kristi historiskt bevisade vilja, men
lnnu mera ur k. sjilv, vars ldrodmbete (alla biskopar, sisom apostlarnas .efter-
trdd.are, tillsammans, pn koncil eller vid civerensstlmmande daglig dogmatisk.ftir-
kunnelse; pnve vid-katedralt utslag) i fcirklaringen av Kristi- lara dr ot'elba.r.,

d. v. s. g*"- Kristi bistind och genom den Helige Ande "alla dagar intill
vlrldens 1nde" bevaras fcjr en falsk llra".

Alla andra teologiska och teol.-filosofiska lmnen,_ som kunna innefattas under
bestimda ordrubrifer, behandlas pi liknande utforligt sdtt. Aven- angiende si-
dana aktuella tidsfijreteelser, som- varit eller dnnu dro fiiremil fiir diskussion

iven troende katoliker emellan, llmnar lexikonet klart, teologiskt vdlgrundat
besked. Man fir sdka linge, innan man finner en s& klar fr-amstdllnin-g..av,lA.tion f rancaise""och ett si kort effektivt fijrsvar fijr den Heliga
stolens stlllningstagande mot dehna rcirelse, som i artikeln med samma rubrik,
dlr slutomdiimet lyder:

"A. F:s anhingare trcittna icke att p|st|, att piven hade, fel underrittad,
av politiska skll Ingripit pi det politislia omrndet. Utanftir Frankrike s&g man

i A. F:s fcirdcimand'e Tramfiir allt ett hugg mot nationalismen. Fijrkastandets
diupare grund var emellertid att skilja kaiolikerna frin en notoriskt ateistisk
oiti d.tt "kristna sedelagen fijrnekande riktning, en skilsmdssa som blivit nijd-
vlndig, emedan grinseira fcir det blotta samarbetet fiir l6nge. sedan civerskridits
rr-, iir hotfullt"anpassande till dessa id6er intrdtt._ Den f<iljande u-tvecklingen

med sitt <ippna motitnnd mot det itijgr_t? kyrkliga llrodmbetet har fijrst riktigt
bevisat, hui nijdvlndigt ingripandet blivit."

Mv.L.t tydligt sagJs avin^om "Germanisierung d. Christen-
,,, rri r"r "Streiurrd.tta att germantsera kristendomen, dro, sedda ut ifrnn
historien och etnologien, ove*nskapliga och motslga kriste1domens absoluta
karaktlr. Ovanfijr i"r.ttta finns nigol gemensamt; ras och blod mXste ijver-
.rrittttrr genom anden, likstillande "r, 

t"i och religion eller underordnande av
d.n ,.rrir. under den fcirra betyder att fcirst6ra refigionen' uppliisa Gudstanken
och leder till materialistisk-utilitets-etik. Germanerna vofo inga \flagner-
hilltar, tydningen av den nordiska religiositeten genom de "folkliga" ar over-
rpattd,'dlrar p-opullr-mytologiska uppTattning-.av .den Fermanska religionen
&etenskaplig.^'terma.r..rtu-" fcjrhiller sig iill \ristendomen liksom ldngtan
till uppfyilel"sen. Den ariska interpretationen av Kristi person och hra ar [or-
villande'illusion och bedrager dem betrdffande sin okristliga &sikt".
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Det ir i och fijr sig klart, men skall dock framh8.llas, att iven icke-katolska,
kristliga personlighetE och rcirelser i ieti rto.t omfing'beh"rrdias och, ut iirin
katolsk stindpunkt, bedcjmas med lika stor klarhet iom rittvis" o.it kdrlek.
om. f6rgingsmalnen pi det caritativa och sociala om,rxdet i ryskland, B o-
d.e I s c.h.w i n g h lisa vi likvil som om Kardinal Newmans f<iljeslagare pi
fcjrsta hIlften av vdgen till Rom E d v. P u s e y. Huvudreprerentatrien fij,
den moderata ldrda protestantiska liberalismen i'Tyskland, Ad. Harnack
och rrkebiskop N. S 3 d e r b I o m bli utforligt karakteriserade, den r.rr"r. -.Jen iel kritiska, men merendels berijmmande-ord, ur. vilka talar en tydlig be-
undran b8de fcjr hans personlighet och fcir hans verksamhet.

Hir m& dnnu fcir att belysa denna sida av lexikonets innehill anf6ras dess ka-
rakteristisk av C a I v i n. "Calvin var en organisatorisk talang, av rastlijs,
ryplssidis verksamhet, reformator, starsman ocl lagstift are, av iudltig rotla-
riktighet, som icke \yg.gade tillbaka fcir nigon svir"ighet, men iven' u:, gtym
h&rdhet och hlnsynslciJliet fanatism. FIan vir fijrnim"are och konsekventaie'in
Luther, religirist'och sedligt hcigre stiende'dn Zwingli. Genom honom blev Ge-
ndve det "protesranriska Rom", liksom han sjdlv p5 grund av sina bemcidanden
dven for -prorestanterna utomlands redan av sini sairtida kallades "protestan-
tisk pive".

Lexikonets huvudredaktcjr Dr Michael Buchberger, nuv. biskop i Regens-
burg, iran i sitt,slutord, pi tionde bandets sista sida,'- dd,r han'ao.n iikt",
varma tacksamhetsord till sin r 8 r y ldrda medarbetare - med berdttigad
stolthet slga:

. "Fcire.liggande lelikon d.r for nd.rvarande det enda uppslagsverk i hela virl-
dren, vilket k11r g: besked om allt, som rijr teologien jdmte alla dess specialom-
r&den och nirbesllktade vetenskapsgrenar enligi nyasre forskningsresultat och
fakta. Ett sSdant jittefciretag kan uppbaras endist av en sror stab a'v llrda fack-
mrn, vilka med offerglidje stilla iirt vetande och sin f6rmiga i den ideella
sakens tjdnst.

Vid utarbetandet av detta verk stod ftjr oss som ledstjdrna och lcisenord: Fidei,
veritati, vitr! vi ville stilla v&rt arbete i rrons, sanningens och det praktiska
livets tjinst.^Dess.grundval skulle vara trcns sanning och-tron pi sanningen. Di
det ijser ur fcirstklassiga kdllor, vill _detta lexikon b"liva ett nriivdndigt "redskap

i det vetenskapliga och praktiska arbetets tflnst och tillika knyta ett fast bani
mellan tro och vetande, mellan verande och liv. Detta pogram hava vi alltige-
nom troget fasth&llit.

Liksom tro och vetande, si ricka ocksi tro och kdrlek varandra handen i detta
verk. Det vill sli en bro mellan dem, som i tinkande, tro och liv ofta stl. f jd,rran
och frdmmande fcir varandra. Ehuru i allt trogna vir tro och vira grundsatser
hava vi dock alltid s6kt erkinna det sanna ocli goda, varhelst vi dn-p&trlffade
det, och vi ha aldrig velat s&ra rittfirdighet och Larlek."

Har man bldddrat hit och dit i Lex. f. Th. u. K. och dn mer iter och iter
rldfrl.gat demamma och alltid f&tt tydliga och uttijmmande svar, si fijrstir man
den hcigvcirdige huvudredaktijrens stolthet och glidje. och alla vi, som lro
intresserade av vlr Kyrkas solida fcjrankring i ikta mdnsklie, pa. sanninsen
Elundad krlltur, dela denna stolthet och glldje civer att dga etr siJant rekordvErk
pi det lexikografiska omridet.

A. Meyer.
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MED OFORVILLAD BLI CK.
lf ur ofta htjr man inte i vdrldshindelsernas sammanhang talas om det politiska
I I Frankrikes nervcisa oro, dess nestan iskylda skrlck, dlr det nya Stor-Tysk-
land nimnes. Det kan dh vara gott att f& en sidan volym i sin hand, som
Regards catboliqwes swr le Monde, intervjuer samlade av Dominique
Auvergne'). Ty den bdr vittne om en helt annan mentalitet 6n skrickens,
en heli annan atmosflr in nevrosens. HIr talar nlmligen det katolska Frank-
rike, hir m6ter man pi varje blad den of<jrvillade blicken i katolska tigon, som
viga se ut 6ver virlden med sin tros starka lugn och kunna samla in en helhets-
bild utan att tyngas av dess mcirka sidor, men ocksn utan att llttvindigt 6ver-
virdera dess. ljusi. Det dr med andra ord den kristna omutligheten pi fransk
botten. Intervjuerna 5ro ordnade rned stor omsorg, sn att de tillsammans bilda
en fast komponerad enhet. Ett citat i inledningen av pnven, Claudel, Fumet,
Maritain ocli nlgra andra utveckla framfijr allt den grundliggande religiiisa och
kulturkritiska synen. Dock fcirnimmer man redan hlr en stark tonvikt pi
niidvindigheten av ett pitagligt praktiskt program med klara riktlinjer. De
fciljande och avslutande intervjuerna samla dlrfcjr ocksi erfarenheter och syn-
punkter fr&n pedagcgikens och det sociala arbetets minga och stora frigor.

Intressant er ett uttalande av M a u r i a c. Han betonar uttryckligen ntjd-
vdndigheten att behandla alla irigor - Sven de politiska och sociala - i det
ljus, som utgir frnn . Kristus. Vi kan inte, utbrister han, uppdela livet i ett
sakramentalt och kristet och ett annat med borgerlig karaktdrr. Det ir, menar
han, endast tvi sidor av samma tillvaro. Det sakramentala livet bijr med sitt
ljus upplysa varje en mdnniskas handling.

Men han ser den aktuella situationen mycket allvarligt. Det dr den rena
hedendomen. Och fordom, tilldgger han, fanns alltid under dn sX svira kriser
nigon rest av ett andligt klimat, ddr den stora traditionen med sina fromma
seder 6nnu till vir hjilp levde kvar. Allt detta dr nu fcirbi. Vi leva alla i den
atmosflr av hedendom, som frin alla sidor omsluter den moderna mlnniskan'

Trots detta hoppas Mauriac mycket av ungdomen. Det finns en ung fransk
arbetsklass, vars elil pi nytt vdnder sina iigon mot Kristus. Och hlr betonar och
lovordar Mauriac den stora insatsen av franskt pristerskap. Men, konstaterar
han, icke antalet dr avgcirande, utan halten: "I lren vlrldens salt.."

R. P. Forestier ar praktisk ungdomsledare. Han berittar om sina er-
farenheter som scoutledare. Han har ett vackert namn p& denna ungdom: "den
katolska aktionens riddare". Och n&gra ord mnlar fiirtrdffligt denna verk-
samhet och dess anda: Friluftsmissor, vaknitter kring elden, den personliga
upplevelsen eller upptickten, di som en trettoniring hade uttryckt det, Jesus
Kristus fijr honom hade blivit N & g o n. Och s& kan det bli en pojkes drcim att
fcirhjnlpa andra till samma upptdckt: att F{an dr NAGON - nlgon att rdkna
med i realiteten. Och sn kan det hdnda, att en annan gosse grips av den hem-
lighetsfulla charm, som utgir frin dem utan att andl vara deras. B6rjar han
d& en dag friga dem och be att ocks& fi bli ledsagad till Jesus, d& kan man
bland dessa ungdomar fi uppleva en glldje av det slag, som ir i himlen civer
en syndare och som Kristus alltid har velat dela med sina utsdnda. - Det 1r som
om hela frigan om Europa mynnade ut i denna on-r den unga generationen och
dess ledare, dessa som det d'r givet att med sitt direkta inflytande gtira en insats.
Hdr dr Don Bosco den geniale och benidade fijrebilden. Om hans liv finns
en vacker och inspirerande framstdllning, en innehillsrik och milade volym,
som frin spanskan civerfcirts till franska, Les Aoentwres de Don Bosco av
Paul de SAze').

1) r48 sid., 14 portrdtt. Desclie, de Brouwer och Cie, Paris-Bruges (Belgien)
z) 317 sid, Des-16e, de Brouwer och Cie, Paris-Bruges (Belgien)' Fr' r5: -.

r8: -.
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Eva Hjorth.

Men frigor och svar dro i dessa intervjuer p& intet sltt begrinsade till att
gllla endast Europa. Alla mynna de tili slut ut i den enda stora, sorn innefattar
hela den kvalda mdnskligheten. Mnktig och levande &terfinner man den uni-
versiella tanken hos en man som C I a u d e l. Han har ocksi alla ftirutsitt'
ningar inte minst de rent yttre. Ar det en fin ansprikslcishet, en 6xskan_3tt
giimma undan de mer djupgiende och personliga, nlr han si -i-vrigt framh&lier
fust dessa ytffe fijrutslttningar: sina vidstrdckta resor och linga -uppeh&ll i
avllgsna och frdmmande vdrldsdelar? Man har anledning att tro det, nlr det
dt filrga om Claudel. Ty Claudel dr stor. F{an klnner inga. sv8righeter, som
inte skall ijvervinnas av kristen tro. Fruktar Ni di inte, undrar intervjuaren,
Dominique Auvergne, att den f6rfiiljda och betringda Kyrkan en dag skall
se sig hinvisad til[ katakombernas m6rker? Pi denna frlga, som syftar pl en

boklv den ryske filosofen, Nicolas Berdiaef f, svarar Claudel med
den virdighet och styrka, som 1r si utmdrkande fcir honom: N e j. Det- kan
vara sant Tiir Soyjet-Ryssland, men ej annorstldes. Yl"ra klockor hlnga i hi,m-
Ien. Gi och slg, att din Katolska kyrkan har sina domlner ijver hela jorden
och icke i kata[ornber, att den dirfijr ocksl skall veta att ftirsvara sig.

Nicolas Berdiaeffs bok En ny medeltid, Un Nowveaw nloyen d.ge,llg ry27
pl alla bokdiskar i Paris. I mcirka ryska firger siade den om de stora mot-
i5ttningarnas kommande kraftmitning. Den uppbars arr ett profetiskt patos'
so- var alltfijr allvarligt fijr att icke allvarligt begrundas. Och naturligt nog
diskuterade man frimst de visonira framtidsbilder, som den ryske diktaren
milade. Men den som skriver dessa rader minns med rcirelse just den boken.
Den innebar nimligen ocksi en mycket klar bekdnnelse av det andligas pri-
moritet: i begynnelsen var A n d e n. Hans lidandes-profetia kan ha varit
ijverdriven. f mycket ser man den dock uppfyllas. Att dessa frigor efter si
rninga ir Snnu knytas till just den boken, visar ocksn att den varit vil vlrd
att mlnnas.

Men jdmsides och framom Claudel miste man citera - Piven P i u s X I.
Ty det unga katolska Frankrike upphiir icke att lyssna till den vdrdnadsbju-
dande stimman. Kanske d,r det si, dirfiir att den Helige Fadern aldrig talar
utan den djupaste innebijrd. Om den franska ungdomen fir man ndmligen
ocksi veta, ait den avbiijer de mnnga och ijverflijdiga orden. Vll en hdlsosam
reaktion mot den ordrikedom, som si ofta fijrsummat att infria sina lciften.
Over den kommande epoken faller mihinda b&de mcirker och ljus. Men den
har redan minga och rika lciften. Dem vill ungdomen icke l5ngre diskutera.
Dem vill den framfijr allt ftirverkliga. Ty si siger den Helige Fadern i ett
brev (dec. ry36 tilL Kardinal Verdier): "Min son, den kris vi genomleva- ir
unik i histoiiln. Ur de vildiga energimotsdttningarnas kokande kittel miste
en hel virld uppstn. Mi vi dagligen tacka Gud, att Han gett oss att leva i
de aktuella hdndelsernas tid. Lit oss vara stolta 6ver att vata vittnen, ja,
mer in si, medagerande i den tragedi, som kommer att skaka hela jorden.
Alla mdn av god- vilja har den hirliga plikten att drijmma om en uppgift,
den att vara det yttersta de kunna fcir varandra, att var och en inom grinserna
fijr sin aktivitet 

-giira 
det yttersta f or att. omskapa hela minsklighetens iide.

Det skall bli denni generations heder - om den fijrstir sin mission - att med
fromhet ha f6rhjalpt vdrlden till en fcjrbittrad lott. Efter de omstdrtande
hdndelser, som jig -tyvarr 

inte kunnat fiirutse, skafi dn dgnqa generation, s&

dr min <ivertygelsi, framtrdda mer strilande_, mer anpassad efter denna tidens
krav. Att's-tanna vid det medelmittiga d'r icke lingre
tillatet f cir nigon." - Vem ftirundrar sig di ldngre ijver att den
franska ungdomen li-ksom den omtalade trettoniringen mSste upptlcka att
KRISTUS dr NAGON. Ty Plvens progfam fijrutsltter en krafr, son]

ehuru verksam i vlrlden icke 1r av virlden. 
E,a Hjortb.
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HVOR HAR DU V,1ERET, CANISIUS?

21 sthimmelen rodmede netop af det forste Dagskrr, da Karteuserklostrets
W Port peb paa sine Hrngsler, og en ung, smidig Skikkelse med en Rejse-
kappe ovei Skuldrene traadte ud i den sn€vre Gade. Gaden var saa kroget, at
Husgavlerne lige meget hvilken Vej, man saa, syntes at lukke e! inde. Ynglingen
lod Jig dog ikke forvirre heraf. Han kendte Vejen og begyndte trostigt at gaa
i Retning af Floden.

Hans Maal var Rhinbroen. Her laa den Flodskipper, som han havde giort
Aftale med for Rejsen fra Ksln til Nijmegen.

Han havde kun taget nogle faa Skridt, for Porten atter aabnedes, og nok-en
Skikkelse kom til syne. Minden, der kom, var i Lob og skyndte sig at folge
den unge i Halene.

"Fik du saa det hele? Ogs4a Bogpakken, der laa hos Portneren?"
"Jeg har intet glemt, unge Herre., Men j9g ^9 gaa op i jert Kvarter efter

Maisfr*pp.n, ,oir Muttei Gertrude ikke-havde fiaet fxrdig, da vi gik til
Fromesse."

"Det er godt, Johan! Jeg gaar videre. Vi mades ved Rhinbroen."
"Foretpkker I ikke at vente, saa vi kan folges ad? Gaderne er usikre. I

har Penge paa jer. Det er nemt at slaa en enlig Mand ned,-naar ingen es.V;d1..
Harl Fivad sigde jeg? Der er noget Paa Frrde! F{or, hvoi de skraaler!"

"Bare nogle Natteravne, som vist ikke er i Stand til at .gare.nogen For_trrd'
selv om de"vilde. Desuden har jeg min Daggert. Gaa du roligt op! Vi ses

ved Baaden!"
Petrus Canisius havde ikke noget imod at gaa den korte Morgentur alene,

for han havde en Del at trnke over.

Nogen Ro hertil fik han dog ikke. Neppe var han,naaet til det fsrste Gade-
hiorne-, far han n€sten tumlede i Armene paa en Flok Fyre, som til Trods for
deres o-taagede Tilstand straks kendte ham. Det var Kammerater fra Skolen
i Fior, oe han havde med'Skam at melde drevet megen Tid bort i deres Selskab.

De'tre var Dirk fra Frisland, Fleinrich fra Mainz og Otto fra Miinster.

Dirk slog med en stor Bev€gelse sin fri Haand som en Klo i Canisius's
Skulder:

"Hvor har du dog vrret saa lrnge, Bror min? Hvor har d-u dog v&re{"
Dirk satte Melodi pia sine Ord og Jang videre: "Dine Btadte har savnet dig
der, hvor Begrene tl"ttg, og hvor ,ri Inot. glade Viser sang. - Hvor har du
dog veret

Petrus flyttede sig, saa Dirk's Haand gled ned langs hans Arm.
"Sidst har ieg vrret til Messe i Katteusernes Klosterkirkg, og nu er jeg p?a

Vej til Rhinbio"en for at rejse hjem paa Ferie. Derfor har ieg ikke megen Tid
tilovers - - -""Godt! Saa falger vi dig. Ingen skal sige, vi er trolose, om ogsaa du har
ladet os skammelig i Stikken paa det sidste. Ingen lober fra sin Fortid, unge
Mand! Vi folger ham!" sang Dirk til de to Kammerater, "vi folger ham -"

Men Heinrich og Otto var ikke opsatte paa at vandre til Floden i den kolde
Morgendrmring. De var stemt for 

-at ladi Petrus sejle sin egen So, sagde de.

Og imens de tre draftede Sagen, fortsatte Petrus sin Vej'
Han havde netop skimtet Silhuetten af Broens Rrkvrrk og Skibet som en

mor Kolos i Broeni Skygge, da Johan indhentede ham.
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Karen Plovgaard.

Borgmestersonnen fra Nijmegen og hans Tjener var gaaet om Bord, og Flod-
skibet havde kastet los.

Petrus blev staaende i Agterstavnen, medens de gled langs Bredden. F{an
saa, hvorledes Husenes Gavle ligesom krob ud af Damringsslaret, nu Solen
stod op. Katedralens Taarn stod som mork Krmpe mod Himlen, og over
alle Tage kastede de forste Solstraaler deres Guldsirnk.

FIan saa det nok. Men han trnkte ikke meget derpaa. Inde i hans Sind
var der en Strom af Tanker, der trengte sig frem. De vilde frem, ligesom
Flodens Bolger i et Vandfald vil frem. De lader sig ikke standse, fqr de
kommer i det Leje, hvor de skal vere. Saadan akkurat brod Tankerne paa
hos ham i denne Morgenstund.

Forst maatte han trnke paa de tre Fyre. Petrus hovmodede sig ikke over-
for dem. Saaledes, som de var kommet svinglende imod ham, sailedes havde
han for mindre end et Aar siden svinglet med. Som de nu ved Solopgang
beredte sig til at sove den lyse Formiddag bort, saaledes hayde han ogsai
vrret med til at snue bort de Dage, r'or Flerre havde skabt til Arbejde og
hellig Daad. Han havde spildt Tiden, som d.e stadig spildte den. Han havde
misbrugt den, som de misbrugte den. Han horte Dirks spogefulde Sang i sine
Aren: "- ingen lober fra sin Fortid, unge Mand!" - Ja, Dirk havde ment
det i Spog, men det var blodig Alvor. Dirks drukne Ord havde akkurat udlost
en Angst, som laa dybt nede i Sindet. Petrus selv havde indtil nu ikke formet
den i Ord, men den havde ligget der lxnge, parat til at give Ekko ved forste
Lejlighed. Intet er ubonhorligt som gjort Gerning. Man behsvede ikke at
v&re nrsten sytten Aar for at vide det - Meget kunde man onske -og faa. Men intet af det, man havde gjort, kunde man faa Lov til at slette
ud. Fortidens Gerninger var en Bylt, man maatte slabe med sig til sine Dages
Ende -Der var noget andet, Petrus hellere vilde have tenkFt paa i Dag. Men nu
havde Madet med Kammeraterne skubbet det til Side. Til Dels havde det
ogsaa odelagt hans Glade ved dette andet, faaet ham ttl at. fsle sig saa lille,
saa ringe uvrrdig til at beskaftige sig dermed.

Nej, ingen kunde labe f ra sin Fortid. Og dgrfor ransagede Petrus med haard
,lErlighed den Periode, da han delte de tres Kompagni. Hans Tanker tog
Handelse for Hendelse op. Dag, Time, Omgivelser Den Gang havde
han gjort saadan. Den Gang saadan Det var, fsr han var kommet i
Skole hos den gode Eschius. Eschius, som havde bragt hans Tilvrrelse ind i
helt andre Baner, havde paalagt ham Flid, lrrt ham Selvbeherskelse, faaet ham
til at gaa til Skrifte, vundet hans Fortrolighed, Eschius, som havde haft en
uendelig Taalmodighed med ham -Pludselig gemmer Petrus Ansigtet i sine Hander.

Ikke en Gang Eschius's Godhed havde formaaet at holde en paa den rette
Vej. Med Blusel mindedes Petrus, hvorledes han, da han sidste Gang var rejst
hjem til Nijmegen paa Ferie, i allerhojeste Grad havde sveget sin Lrrers Til-
lid. Han havde tumlet sig ligesaa vildt i Nijmegen, som han i sin Tid havde
tumlet sg med Dirk og de andre Gutter i Koln. Og Petrus havde aldrig i sit
sekstenaarige Liv skammet sig, scm han gjorde den Aften, da Mester Eschius
pludselig dukkede op i Nijmegens Borgmestergaard for at hente ham tilbage
til Kaln.

Siden da havde det dog veret mindre slemt at y&re til. Der var Ting, som
optog en saa strrkt, at man ikke fik Tid til at fristes af det, der fsr fristede
en. Baade i Skolen og i Klostret hos Karteuserne var der Masser at hare og
lrre. Og der fandtes Mrnd, som man nok kunde faa Lyst til at efterligne - -.Med eet er Petrus midt inde i det, han siden tidligt i Morges har gledet sig
til at txnke paa.
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Hvor har Du vtret, Canisius?

Ved Fromessen har han veret sammen med to Mrnd, han isrr gerne vilde
komme til at ligne.

Den ene er Eschius selv. Den anden er ,€rkebispen fra Norden.
Petrus har opsogt sin Lerer i det lille Kammer, som denne bebor i Karteu-

sernes Kloster. Eschius har velsignet ham til Afsked, og dernrst har han sagt
med et Smil: "Denne Gang hsrer vi sikkert kun godt nyt fra Nijmegen!" -Petrus har lovet sig selv, at noget ondt skal den krre Mester i alt Fald ikke
komme til at sporge.

Da han forlader Eschius og gaar ind i Kirken for endnu en Gang at baje
Knr foran Tabernaklet, er den nordiske ,€rkebisp derinde. Petrus ved intet
saa xrvxrdigt som denne hvidhaaredePrxlat, der at Kong Kristjern den Anden
er blevet fordrevet fra sin Bispestol, fordi han vernede sit Embedes hellige
Rettigheder. Der staar baade Eventyrglans og Martyrglorie om den gamle

Jargen Skodborgs Hoved. For sytten Aar siden, i rlzt, maatte han for at
frelse sit Liv skjule sig i et Graabrodrekloster i Kobenhavn, og siden har han
vx,ret i Rom hos den hellige Fader. Med fuld Foje kan han formane de unge
til at blive Kristi Kirkes Kemper. Han har berettet for dem om den store
Paulus Helie, som ved Ksbenhavns Universitet leste over den hellige Skrift
og selv i Karmeliternes Kollegium holdt Skole for et Kuld af Kristi Krmper.
"Hans Lrrlinge har siden sveget den hellige Kirke og ham, da Kattersoten
brod ind over Norden. Men saa lrnge, han kunde, revsede han Konger og
Klerisi for deres Vildfarelser, og mod Ketteriet stred han som en Love. Gud
gkde hans krkke Sjrl, hvad enten den er blandt de levendes Tal eller blandt
de dsdes!" : - - Saaledes har Jargen Skodborg talt om Fovl Helgesen,
Kirkens storste Stridsmand i Norden, og ofte beder den gamle A,rkebisp om,
at Gud vil sende Tyskland og Nederlandene Krmper af samme Stobning.

Da Petrus i Dag er gaaet ud af Kirken, staar Bispen pludselig ved Siden af
ham og lxgger sin Haand paa hans Skulder.

"Canisius! Du har faaet store Evner betroet. I meget minder du mig om
Paulus Helie. Du har Ild i din Sjel som han, og du har sterke Krcfter. Du
har hort om, hvorledes han til Slut ene Mand kempede for den hellige Kirke
mod Katteriet. Det beres mig for, at du eh Gang skal kempe med mange i
dit Folge. Flere vil slutte sig til dig. Men husk, at hvad enten vi strider alene
eller mange imod mange, saa er Gud med os, naar det er hans Sag, vi strider
for -I Morgenens Halvlys forekommer Oplevelsen saa underlig uvirkelig. Det
er s€tre Ord. Dersom ikke Bispen havde n€vnet ham ved Navn, maatte han
have troet, at den hajxrvxrdige Prxlat tog fejl. Men det kan ingen Fejltagelse
vxre. Hajt og tydeligt har han sagt "Canisius".

At denne markelige Mand har saadan en Tro til en! Dobbelt, dobbelt for-
fardeligt er det, at manhar saa meget at fortryde! Saa mange, mange Synder,
man bittert maa angre!

Hvorledes skal man nogen Sinde blive en Eschius, en Jorgen Skodborg, en
Paulus Helie, naar man har levet sin Ungdom i Sus og Dus!

Forlangst har Kolns Konturer fortonet sig i det fjerne. Petrus bliver stadig
staaende i Baadens Agterstavn. FIan er ikke sulten, merker heller ikke, at
han er tr€t. Det bruser i hans Sind. Frem valder Tankernes Strom, frem, frem.
Dens Bolger falder ikke til Ro, for de finder det Leje, de skal have.

Denne Gang gar Petrus Canisius ikke Nijmegens Gader usikre i lystige Frllers
Selskab. FIan er ikke at trr,ffe der, hvor Pokalerne svinges. Han har andet
at tage Vare.

Hver Morgen gaar han til Messe, og i Dagens Lab dvxler han ofte i Stefans-
kirken foran det gotiske Sandstenstaarn, der omslutter Tabernaklet.
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Et Sporgsmaal har lydtz
"Flvor har du v&ret, Canisius?"
Det er ikke Galgenfuglenes Stemmer, som lyder i hans Are.
Det er Kristi Rost, som toner i hans Hjerte.
.lErligt svarer han derpaa. Bodferdigt lyder det fra hans erkendende Sind:
"Her-re, jeg har vuei derude, hvor alle Hender holdt mig borte fra- dig!

Blandt Sysiei, som stjal Tiden fra dig! Optaget af Glxder, som stjal mit
Hjerte fra dig! - - Og intet af det, Herre, kan jeg gore usket!'

Men en Dig bliver der stille i hans Sjal.
Det er for ham, som om der fra Frelserens Hjerte strommer et Lysvrld,

som gennemtrenger hans Indre. Og idet han fornemmer, hvorledes alle Byrder
lofteJ fra hans Sind, svulmer hans Hjerte i et brcndende Onske om at maatte
forstaa, hvad Guds Vilje med ham er.

Ordlos stiger Bonnen fra hans Sjrls Dyb:
"Herre, du ved, hvor jeg bar vxret! Vis mig nu i din Naade, hvor du vil,

at jeg for Fremliden skal v&ret"

Det var i Aaret ry38. Lige straks fik Petrus Canisius ikke Vejen anvist.
Der skulde gaa to Aar, far han fik sin Plads i Kristi Stridsmrnds Rekker.
Men selv hai han regnet Stunderne foran det Allerhelligste i Stefanskirken i
Nilmegen for Indvielsen til sin Livsgerning i Jesu Selskab.

Eschius havde ikke set fejl, d.a han ventede godt nyt fra Nijmegen. Og at
den nordiske ,iErkebiskop saa ret, da han i Aanden saa Petrus som .en Banner-
forer, omkring hvis Fani der i en ond og forvirret Tid skulde flokkes stadig
flere af Kristi Kemper, - det har Petrtrs Canisius med sit Liv og sin Daad
fort Beviset for' 

Karen provgaard..

CREDO S

Kimer I Klobleer. fi. Ar-
ging. St. Olavs Forlag,
Akersveien yI,Oslo. Kr. z:-

Med inbjudande rafaelsk omslags-
bild, fint och rikt illustrerad av
G<ista af Geijerstam och Hans Husza,
med stimningsfull poesi och under-
hillande prosa av bl. a. Mgr. Kjel-
strup, Lars Eskeland ("Skimt fri den
Euclaristiske Fleimskongressen i Bu-
dapest"), Gijsta af Geijerstam och
Prof. Fr. Ronge ("Mitt Mste med
Paven"), allt prlglat aY en katolsk
anda - sl kommer "Kimer I Klolc-
ker" fijr r6:e gingen till oss och ber
att even i ir bliva mottagen som hela
det katolska Skandinaviens jultid-
ning. Vi vilja hdrmed pi det var-
maste understcidja denna ijnskan.

BOCKER.
St. Ignatius af Loyolas

Excercitiebog med Indled-
ning og forklarende Noter af
Fr. Kiipferle S. J. Paulus-
kredsen. Ksbenhavn r938.
(zrz Sider).

Exercitiebogen paa Dansk har
lrnge vrret iavnet. Der vil vere
Rift om den. Der er jo nappe den
Bog, man har hsrt saa meget baade
godt og ondt om som Ignatius' Exer-
citier, saa man er ligefrem blevet nys-
gerrig efter at faa at vide, hvad der
egentlig staar i dette celebre Skrift.
Paa den ene Side bersmmes Exerci-
tiebogen for sin starke og sunde
Askese, sin erlige og stringente Logik
og sin uudgrundelige Tankedybde.
Paa den anden Side beskylder man
den for nsgtern Intellektualisme,
mystikfjendtlig Holdning og lav

z8z

I. G.



Credos biicker.

tr{entalitet og soger at bringe den i
Modsrtning til baade Skt. Benedikt,
Frans af Assisi og Frans af Sales, saa
denne Bog trenger virkelig ikke til
at opreklameres. Den vil blive kst
af Ven saavel som af Fjende.

Nu maa man ikke hengive sig til
Illusioner, som om denne lille Bog
vilde indlede en ny Tidsalder' for
Exercitierne i Norden. Exercitie-
bogen alene gor det ikke. Dertil er
den, som det ogsaa siges i den ypper-
lige Indledning, altfor kortfattet og
vanskellg. For at faa det rigtige Ud-
bytte af den skal man kunde lrse
mellem Linierne eller rettere 'kunne
lodde de enkelte Setningers, ja tit
Udtryks Dybde og Rrkkevidde. Der-
til er det ikke nok at lxse og stu-
dere Bogen, den skal opleves i de
Exercitier, man selv holder, og det
vil i Reglen kun lykkes under Vej-
Iedning af en kyndig Exercitiemester,
som ikke blot er fortrolig med Bo-
gens Text, men ogsaa dens snart 4oo-
aarige Tradition. Den foreliggende
Oversrttelse vil dog betyde en vx,-
sentlig Hjxlp forst og fremmest for
Exercitielederen, men dernrst ogsaa
for Exercitanden, for hvem Exercitie-
mesterens Vejledninger fra nu af har
det trykte Ord at stotte sig til. Selv-
folgelig vil Folk nu ogsaa kunne kon-
trollere Exercitiemesteren, om han
holder sig til Bogen. Dette er imid-
lertid kun godt; thi jo strengere man
folger Ignatius Tankegang, des sik-
rere vil Exercitiernes Formaal blive
opnaaet. Dermed skal dog ikke vr-
re sagt, at Exercitiem€steren ikke har
plein pou,t:oir til at afpasse de aande-
lige Avplser efter Exercitandernes
Forhold og Fatteevne.

Oversettelsens endelige Form skyl-
des H. D. T. Kierulff. Kun den,
der kender Exercitiebogens Original-
tekst, kan danne sig en Forestilling
om det Hovedbrud, som mange Srt-
ninger og Vendinger maa have for-
voldt. Man har Lov til at sige, at
bedre kan denne Tekst neppe oyer-
settes. Oversattelsen er baade lese-
lig og tro mod Originalen - to Egen-
skaber, som det sikkert var vanske-

ligt at forene
citiebogens.

A. Menzinger S. J.

J. Gerlach: Den katolslea
liturgiens medelpankt, Kyr-
lea.ns liira orn miissot't'ret.
Ans gariusf cirlaget, Stockholm
r9j8. Kr. o: yo.

I den lilla skrift, som Ansgarius-
fcirlaget utgivit, framstilles Kyrkans
ldra om det hl. mlssoffret. Kort och
dock tydligt klart f6rklarar fijrfat-
taren sammanhanget mellan det som
skedde i nattvardssalen och det som
skedde pn korset. Dessa hdndelser
sti icke i motsats till varandra, utan
den ena 5r fullindningen aY den an-
dra och bida handlingarna, den i
nattvardssalen och den pi korset,
fcirenas i det hl. mdssoffret till en
handling och fiirnyas pi det att vi
skola bliva delaktiga av frdlsningens
nid.

Den lilla skriften dr vd'l nirmast
skriven fcir konvertiter, men den ig-
nar sig iven fijr andra, ja, for alla,
ty vad den vill, det ger den: att lira
oss fcirsti det hl. mlssoffret och dess
betydelse.

P. A, T.

Jesus ocb /ag. Mdssandakt
fcir barn. Bilder av Ida Bo-
hatta-Morpurgo. Katolska
Bokfcirlaget, Stockholm r938
Kr. r: 4o.

Det var alltid en mycket viktig
uppgift frir den katolska uppfostran,
att hos barnen vdcka forstielse och
ddrmed from hlnfcirelse fcir den he-
liga mdssan, denna hcigsta form av
givande kdrlek mellan Gud och mdn-
niska. Vi vuxna fiirstika, att allt
blttre fcirsti deta upph<ijda dmne
genom att, l'Janga in i missans text.
Men det liturgiska spr&ket dr ej bar
nens sprik. Barnen behijva sin egen
missbok, som med alla den moderna
barnpsykologiens minga medel leder

ved en Tekst som Exer-
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dem in i mlssans heliga, hemlighets-
fulla vdrld. Denna bok ha de sven-
ska barnen nu fitt i den nyss ut-
komna mlssboken "Jesus och Jag".
Det blsta man kan siga om denna
bok ir, att den pi ett utomordentligt
sitt lyckats att fylla de krav som
bide barnens psyke och mdssans upp-
hcijda innehi[l stdlla. zz smakfullt
kolorerade bilder gledia barnens iiga
och vicka ftirst&else fiir de bredvid
stiende biinetexterna. Dessa aro
barnsliga och djupa i ordens bdsta
bemlrkelse. Det ir nog dirfcir som
iiven vuxna garna begagna sig av
denna lilla bok. Det ir med .goda
skll vi hoppas, att den nya mdss-
boken kommer att fiir barnen fcir-
vandla scindagsmiss an f r1.n en trikig
plikt till en klr och givande hiigtids-
stund.

s. s.

M. Schmidtmayri Kinder
nach d.em Herzen Gottes.
z9z Sider. rz Billeder. Ty-
rolia, Innsbruck. 2'to Rm.

"Man skulde ikke hare op med at
skrive Biografier af hellige Barn.
Saadan et Syn af et modigt Barn,
trofast imod Naaden, der stotter og
river det med, er et Forbillede for
dets jrevnaldrende og samtidige." Det
er det Indtryk, man faar ved Lrs-
ningen af de mange korte Biografier,
som M. Schmidtmayr igen har sam-
let. Det problemlose, den lige Linie
og det overnaturlige i disse Borns
korte, men indholdsrige Liv faar en
til at huske Jesu Ord "Flvis I ikke
bliver som B6rn. . ." Men forst og
fremmest er Bogen skreven for Barn
og dem, der skal opdrage dem. Flver
af disse smaa har sin egen, ofte ret
vanskelige Karakter, og dog ligner de
hinanden i deres Krrlighed til Euka-
ristien, i deres Iver, deres Anstrengel-
ser, deres Offervillighed. Den ene er
modig, beslutsom, den anden sart, den
ene livlig, den anden rolig og beske-
den, den ene knges efter Prrste-

dommet, den anden efter Martyriet,
en tredje efter Klostercellen. Netop
fordi alt er saa frisk, er Bogen en
god Hjalp for alle, der farer Bsrn
til Bornevennen. Schmidtmayr tra-
ster ogsaa de Forrldre, der er bange
for at miste deres Barn, naar de bli-
ver frommere: "De endnu levende
hellige Barn er talrigere end de dade".

Robert Groteclaes S. J.

Adalbert Bangha S. J.:
lVelt und 0berwelt. Das
ewige Reich im Kampf der
Zeit. Sid. 2oz. Felizian
Rauch, Innsbruck-Leipzig.
RM 3,; -/+, -, - z5 olo.

"... Men nu har en tid kommit
som mer in glngna tider mdrker, hur
omtvistelig och osikert all jordisk till-
varos vlrde dock 1r. Det dr en tid
av sjilisk ntid, som strlcker sig in i
tillvarons mest fordolda djup. Fijr
ntjden egendomligt ir det emellertid
att kunna, mer ln glidjen kan det,
mana fram mdnniskans inre. Och si
kommer dZ i vlra dagar ur fijrtviv-
lans avgrunder frigan efter mlnni-
skans vdsende, vilket ir detsamma
som en friga om Guds visen. Den
kommer lik psalmen "De profundis",
sisom ett rop om hjdlp frin en mdn-
niska som helt enkelt inte llngre ser
n&gon utvig att klara sig. Frigan
efter Gud ir numera som aldrig fiirr
fcirbunden med de grundldggande
frigorna om mdnniskans existens, och
detta dr karakteristiskt for den nutida
generationen." (P. Fr. Muckermann
i fiirordet.)

En lingtan efter Gud hos vnr tids
minniskor? En mdngd av frigor lig-
ga i denna satsbildning. Ar det inte
nu fijr tiden i sjilva verket s&, att
mdnskligheten befinner sig pi flykt
bort frin Gud? Helt visst dr detta
fallet pi minga hnll, och indi kan
det icke fijrnekas att minga minni-
skor nu, mer in nigonsin, i sin otill-
fredsstdlldhet med sig sjllva och det
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rent niateriella livet finna vlgen till
det ijversinnliga, det som 1r "hin-
sides". - Pater Bangha, den klnde
ungerske pressaposteln och radio-
talaren tager i sin ovanndmnda bok
stdllning till dessa frigor. Han visar
hir den moderna i vdrlden fastlista
mdnniskans instdllning till den min-
niska som har limnat sinnet iippet
fcjr det iiverjordiska. Med,stor klar-
het och vidcippet sinne fijr vnr tids
alla fr&gor visar han oss p& det ijver-
jordiskas verklighet med dess ingri-
pande betydelse fijr livet i virlden.
Boken lr mer ln en bok till trtist for
den enskilda, scinderbrutna mlnni-
ikan pi "denna sidan", den dr en
vlgvisare till riddning fiir en mdnsk-
lighet, som, utan tron pi Gud och
tron pi "hinsidan" detta jordeliv,
hotar att fiirgcira sig sjilv. Och det-
ta senare miste fcilja med inneboen-
de ncjdvlndighet. Ty om en tid som
begnr den oerhiirda synden mot Varat
och fcirnekar det iiverjordiskas djupa
verklighetsvarande, miste taga skada
fcir denna villfarelses skull och som
en direkt fiiljd av denna ondska.
Den gamla oomkullrunkeliga lagen
skall allt framgent gllla: Mot Yarat
sjdlvt kan pi lingden ingen fcirbryta
sig. Dirfiire ar det ocksi bra, att en
dirtill ignad man sisom Pater Bang-
ha iter en ging klart pnvisar, vad
som fattas vir tids mdnniskor: kin-
nedomen om och genomtrdngdvaran-
det av det cjversinnligas verklighet.
I enlighet med fijrfattarens hela
ldggning har hans hlr anbefallda bok
ej kunnat bli en torr v€tenskaplig
avhandling, utan ett livaktigt avfat-
tat verk som rnAste komma en ka-
tolsk kristen att jubla i medvetandet
aft ega dessa stora andliga skatter
och lven komma de icke-katolska att
hlpna tjver skdnheten, kraften och
veikligheten hos detta eviga rike.

Hendrik Pieter Marchant:
U eberwundene \/ orwrteile.
Ein Laie erblickt die Kirche.
Sid. r48. Benzinger, Ein-
siedeln-Kijln 1938. RM 3:5o.

Ar ry34 iivergick den divarande
nederlindske'ecklesiastikministern,
jur. d:r H. P. Marchant till den ka-
tolska liran till stor ftirundran fiir
alla i offentlig stdllning. Hur kan

i en man med ett s& klart forstnnd taga

' ett sidant steg? - i den stilen gingo
alla de undrandes frEgor. Och sjilv
miste han alltjdmt hijra samma frn-

. ga, och si har han di fcjrscjkt att in-; fijr offentligheten fcirsvara sitt hand-
lingssltt genom att ge ut en bok "Hoe
kwam ik er toe?" (Huru kom jag
dlrhln?)'). Detta arbete har nu ut-
kommit i en tysk upplaga med titeln
"lJeberwundene Vorurteilel' (Over-
vunna fiirdomar). Det har blivit till
en hel liten apologi fijr alla dem, som

' frin en djup obekantskap med katol-
ska fr8gor och frin att ha varit
flngslade i allehanda fijrdomar fun-
nit vigen tillbaka till moderkyrkan.
Och diri ligger ocksi den stora be-
tydelsen hos detta verk. D:r Mar-
chant inglr i enskildheter p& de diupt
liggande svirigheter som den icke-
kiiolskt fostrade miirer, dl han stll-
les infcjr katolsk ldra och praxis. Han
tar stillning till alla dessa frigor och

, lciser dem, inte utan ironi och hurnor
gentemot alla dessa minga som fijr-
dcima, vad de alls inte kinna till.
Han ir den ldmplige mannen hirtill,
ty alla dessa fcirdomar rnot den Ka-
tolska kyrkan, katolsk nskidning,
katolsk tro, har han sjdlv hyst och
dagligen kunnat hijra runt omkring
sig. Och n5r han siger: "Jag kom
till tron, just emedan jag linge tinkt
ijver dessa ting", si. har detta sin
sirskilda betydelse, ty de1 ir sagt _av
en person, som man ju just fiir den
skull inte kunde fcirstn, att man kin-
de honom sisom en ansedd jurist och
statsman, vilkens skarpsinne och 1o-
giska skdrpa man ofta nog kunnat
iakttaga.

P. Scbmidt.

1) Jfr Credo 1937 s, 6o [[.
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framtrider ockii tydligt i denna
hans bok. Med vederkvickande klar-
het behandlar han det eviga proble-
rnet om fdrhlllandet mellan fcirnuft
och tro, och han sammanfattar sina
erfarenheter i de orden: Cogito, ergo
credo; icke Credo quia absurdum,
utan Credo quia necessarium per
evidentiani. - IaS tdnker, dirlcjr
tror jag; jag tror, icke dlrfcir arr der
6r fcirnuftstridigt, men jag tror fijr
den klarhets skull, som oavvisligen
framlyser dirur. Jal tror, e-edatt
de motiv, genom vilka de ijvernatur-
liga _sakfiirhillandena synas mig tro-
vdrdiga, lro fdr mitt' fiirstini be-
tvingande och genomlysande (s. a6/
47). - Minga andra frigor bertiras,
sisom bikt, prd.stadcime, Kyrkans
liromyndighet, Mariakulten o. s. v.

Boken har llsts av m&nga prote-
stanter, just emedan "Fallet Mar-
chant" var s& utomordentligt intres-
sant, och tonen i boken, fastln myc-
ket bestdmd, inte ir sirande fcir n3'-
gon, ett faktum som givetvis hi;jer
bokens vdrde. - p. Schrnidt.

Ti Aar i Bsn lor Israel.
Minder fra Israelsgildets ti
farste Aar r9z8-38 av Ver-
nerStabehl. Kobenhavn r93 8.
(32 Sider.)

Naar man efter lige at have lest
om de barbariske Jadefofiolgelser i
det nazistiske Tyskland griber dl
denne Brochure, er det som at kom-
me fra en Krlderbods Kvalme og
Stairk ud i den rene friske Foraars-
luft. Hrftet fortrller paa en interes-
sant Maade om alt, hvad der kan in-
teressere en dansk Katholik angaaen-
de Jodernes Omvendelse. Det er ra-
rende at se, med hvilken Iver og
Uselviskhed Israels Gilde i de for-
lsbne ti Aar har arbejdet for denne
Forenings Formaal og Udbrbdelse.
Den trller for Tiden 6zo Medlem-
mer i Danmark. Naar vi omtaler
dens Beretning her i Credo, er det
for at henlede Katholikernes Op-
merksomhed ogsaa i de andre skan-
dinaviske Lande paa denne Forening,
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de i god Jord. K. Pauli S. J.

hvis smukke Formaal altsaa er Ja-
dernes Omvendelse. Hele Verden- er
for Tiden optager af Tanken paa
dette ulykkelige Folks Skrbne. Lad
o-s se paa Jodesporgsmaalet ogsaa ud
fra Forjxttelsen om Israels Indtra-
den i Gudsriget i Tidernes Fylde, som
Apostlen Paulus skriver om'i Romer-
brevet rr, 23-12. - Narmere Op-
lysninger faas hos Foreningens Se-
kretrr: Assistent Verner -Stabehl,

Amerikavej 9, Kobenhavn V.
A. Minzinger S. J.

Katboliscbe Zellenarbeit.
Zeitgemlsse \flege zur reli-
girisen Vertiefung und Ak-
tivierung der Mlnner. Von
Dr. Paul Vilh. Vidmer.
Verlag Riber 8r Cie., Lvzern,
1937. Fr. r.8o.

Forfatteren - den samme som
fremsrtter "Lrgfolkets Ansker til
Prrster" - krxver, at vore Mrnds
religiose Liv bliver leaende. Bogen
drofter Forholdene i Svejts, men den
forbilledlige Fremstilling af Indret-
ningen af og Arbejdet i Cellerne kan
ogsaa befrugte og tilskynde andre.

K. pauli S. I.

Biskof Franz von Streng
unC Dr. Pawl W. Widmer,
Priesterwiinscbe an die Aka-
derniker - Laienr.eiinsch,e an
die Priester. t4 S. Verlag
Rlber u. Cie., Lvzern, t937.

En Biskops og en Lr,gmands Bn-
sker fremsattes i denne lille Bog. Et
ideelt Samarbejde mellem Prrstiskab
og Lagfolk vilde vaere garanreret,
lrvjq begge Parters Onsker blev op-
fyldt og efterlevet. De to Referaters
Sr.rkende er Aabenhjertethed og Sag-
Iighed, samtidigt med Forstaaelie for
andre og aandeligt Vidsyn. Aanden,
der har dikteret dette Skrift, tvinger
enhver til at holde Sarnvittigheds-
ransagelse. Den viser, hvordan On-
sker bor frems€ttes, hvis de skal fal-



Frans Ressel S. l.: Betrach:
tungen fnr die beilige Stunde.
Miinchen, Kijsel-Pustet, r 9 38
47 S. RM 3: zo - zS olo.

Den hellige Time i Natten fra
Tersdag til Fredag holdes af mange
til Minde om Herrens sjelelige Lidel-
ser i Oljehaven, for at troste ham
og gore .Afbigt. Timen tilbringes i
mundtlig og betragtende Bon. Bo-
gen vil hjxlpe dertil ved at frem-
lrgge nogle Tanker om Vor Herres
Lidelse c'g Begivenheder fra hans
offentlige Liv, hvor vi er Vidne til
hans Sjelesmerter.

Det bedste ved Bogen er Indled-
ningen, hvor Forfatteren i Tilknyt-
ning til Pius XI. Rundskrivelse
(28/5. zy) om Sone og Afbigt imode'
gaar og loser en kendt Vanskelighed:
Hvor kan vi trsste Kristus og gqre
Afbigt, siden hans Lidelse er forbi,
og han i Himlen nyder Forklarelsens
Hemmelighed.

Naar de Synder, som Kristus har
forudseq har forvoldt ham Sorg og
Smerte, vil ogsaa vore gode Gernin-
ger have beredt ham Glrde. Eller
med andre Ord: Alt, hvad vi fore-
tager os i Dag eller skal gore i Frem-
tiden har vrret ham en Trost den
Gang, og ethvert Fejltrin, vi kom-
mer til at.'gare, har giort ham ondt,
da han dvrlede her paa Jorden.

K. Pauli S. J.

Halliday Sutherland: Er-
leben uid Bewabren och Die
Bogen der Jabre. Ernst Ro-
wohlt Verlag. Berlin.

Denne skotska konvertit dr hir i
Sverige ingen obekant ldngre. r9J4
och r93y utkcmmo ovannimnda bcjc-
ker i svensk ijversdttning och upp-
mdrksammades av pressen ijver ftjr-
ventan. Hans biicker ha iven 6ver-
satts till tyska, och den tyska pres-
sen ir inte mindre begeistrad. Bnda
bcickerna, som likna varandra rltt si
mycket, tala om ftjrfattarens eget liv
utan att hans personlighet trdder sir-
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skilt i ftirgrunden. Lisaren fir vara
med om mycket i denne likares liv,
ty det Ir Sutherlands yrke, Iika som
hans fars. Anda frin hans barnair
fir vi fcilja honom. genom "irens
blgar", Bida b6ckerna dro mycket
underhillsamma, i synnerhet Erleben
und Bewahren's sista hdlft, ddr Sut-
herland talar om sin v5g till Rom.
Sin resa till Lappland beskriver Su-
therland i "Lapland Journey". Han
filosoferar ddr friskt civer lappar och
renar' ]. R.

James Stephens: Fionn der
Held. und andere iriscbe Sa-
gen. Herder, Freiburg i. Br.
ry36.

Ida Friederike Giirres : Couden-
hove har civersatt dessa sagor frin
engelskan fcjr den tyska sprikkretsen,
som sdkert i vid utstrlckning kom-
mer att bli tacksam att dlrigenom fi
tillging till dessa iriska sagor. "Irisb
Fairy Tales" ber'attar om en vdrld
som vi d'ro foga bekanta med. Vi
veta <iverhuvudtaget allt fijr litet om
detta land som kallas "de heligas ci",
och dirfijr iro dessa sagor inte lltt
fiirstieliga. Ty en'saga brukar ju till
en viss del iterspegla ett lands, ett
folks sjll, och dessa iriska hjilte-
sagor tyckas mig vara sdrskilt fyllda
av denna det iriska folkets siil. I alla
fall blir man frestad att vilja ldsa
mera om detta S:t Patricks land. Den
vdrld som uppstar framfcir vira cigon
i denna bok, 6r fylld av en sidan
gnistrande fantasi att vi bara kunna
undra. Dirtill kommer ett djupt
samband med naturen och en svXr-
modig vishet som giir att grlnsen
mellan mdnniska och djur nlstan ftir-
svinner. Och allt detta ar genomsyrat
aY en humor som ligger ndra det
groteska.

At alla dem som intressera sig fcir
guda- och hjdltesagor kan denni bok
varmt rekommenderas; den kommer
att lesas med stor beh&llning samt
mycket niije. 

I. R.

287



R. Vehner: Kristus i Tre-
. enigbeten, I Gwdornen5 ljus

III. Ansgariusfiirlaget, Stock-
holm 1938. r48 s. Kr. r: yo.

Nir numera framlidne dominikan-
pater Marin-Sola vid det lrevcirdiga
universitetet i Fribourg i Schweiz ftjr
en grupp hdnfcjrt lyssnande studen-
ter en hel termin foreldst "De Trini-
tate", fcirklarade en av &hdrarna
skdmtsamt, att den vcirdade profes-
sorn vore "suspectus de heresi", dh ef-
ter en termins lyssnande till hans ftjre-
llsningar ijver Treenigheten man fick
fcjrnimmelsen, att detta den kristna
trons huvudmysterium icke lbngre
tycktes inneh&lla nigra hemligheter.
Denna lilla episod faller mig osiikt
i minnet, nar jag nu gir att fylla den
angendma uppgift, som blivit mig
frirelagd: att fdr "Credo" skriva en
anmllan av kyrkoherde R. Vehners
nyutkomna bok, "Kristus i Treenig-
heten", den sista delen i verket "I
Gudomens ljus". Det ir ndmligen en
stor glddje att till lisning under den
stundande julhelgen och lven eljest
kunna anbefalla en pi svenska spri-
ket skriven bok, som samtidigt som
den innehiller en klarliggande redo-
giirelse fcjr den kristna tron om Gu-
domens innersta visen, ger rikt stoff
till givande betraktelser civer ett sn
hrigt och heligt dmne som den heliga
Treenigheten. Pater \fehners bok
har ocksi ett sdrskilt stort vlrde, om
man ser den mot bakgrunden av fcir-
fattarens artikel i aug.-sept.-numret
av denna tidskrift: "Den svenska
kyr'kans fcirkunnelse om Gud", som
gav en skrimmande bild av den fijr-
virring, som pi sina hill utanfcjr den
Katolska kyrkan rider i frnga om
kristendorirens grundsanningar. Sa
mycket stcirre glddje och tacksamhet
kinner man vid genomllsandet av
Kyrkoherde Vehners bok genom den
piminnelse man diri sida efter sida
fir om att den katolska trosldran vi-
lar pi hllleberget, och att sijkande
sj;ilar dlri genbm dess uppenbarade
sanning kunna finna svar lven pi
de djupaste frigor.

Om man slrskilt vill framhilla nn-

Credos biicker,

got enskilt kapitel i den alltigenom
vackra boken, synes mig, att kapitlet
om "Anden" fortjdnar sdrskild upp-
mdrksamhet. Det hdnde mig fcir nig-
ra ir sedan alt i ett middagsslllskap
lhrira ett samtal mellan en katolsk
andlig och en ickerkatolsk svensk,som
pi grund av sin samhlllsklass torde
kunna riknas fijr en exponent fcir
begreppet "bildad svensk". Samtalet
rcirde sig just om Treenigheten, och
den katolska partens interlokutcir fcir-
klarade, att han visst ej hade nigon
svirighet att tro p& Fadern och So-
nen, men visade sig i friga om den
Helige Ande inta samma stdllning
som forntidens efesier, vilka vid den
hl. Pauli besrjk hos dem utropade:
"Vi hava icke ens htirt, att den He-
lige Ande ir till". Detta yttrande
vore omcijligt efter genomllsandet av
det ovannimnda kapitlet i "Kristus
och Treenigheten", dlr en uppmlrk-
sam ldsare blir pimind om den He-
lige Andes oerhiirda betydelse ftjr det
inre livet och fnr en ny sporre till
innerlig andakt till den tredje Per-
sonen i Treenigheten.

Det dr mer In glddjande, att man
i ir kan b6rja tala dven om en "ka-
tolsk bokflod", icke endast tack vare
den vdlsignelserika verksamheten fr&n
de tvi katolska fiirlagen, "Ansgarius"
och "Petrus de Dacia", utan lven pi
grund av det faktum, att ocksi btt
par ay de stora stockholmsfcirlagen i
hiist utgivit goda tiversdttningar av
katolska fijrfattares verk (t. ex. John
Farrow: "Fader Damien", och Villa
Cather: "Landet dlrborta"). Pi in-
tet katolskt julbord och i intet ka-
tolskt hem f&r dock saknas de tre
vackra banden av kyrkoherde \fleh-
ners "I Gudomens ljus". Ett litet tek-
niskt misstag karuke f&r pipekas,
som sikert kan rlttas i en komman-
de upplaga. Frir eventuell inbindning
vore cinskvlrt, att. de tre volymerna
fi samma format: en ,liten anmirk-
ning ur skiinhetssynpunkt, som dock
dr ay ringa betydelse infijr de tre
bcickernas stora inre sk6nhetsvlrde.

O. Lewin.

I{ilsingborg 1938. Aktiebolaget Boktryck,



(Forts. fr. z:a omslagssid.)

Vi kunna blott fortsltta och framskrida Snnu llngre, om Ni alla
iven i framtiden viilvilligt understiidja oss genom medarbete och prenu-
meration.

Llmna oss dlrf6r girna F.dert bidrag
och fiirs6k att yinna oss nya vinner, framfiir allt flera betalande abon-
nenter. Framg8ngen beror-mycket pi den ekonomiska grundvalen.

Liirnna ett Credo-abonnemang sdsorn iulpresent frt
intresserade ztiinner.

Vi skola glrna slnda januarinumret s&som propagandahlfte till av
Eder uppgivna adresser.

Vira svenska prenumeranter
.. i .t .. r o

siira vi sdrskilt uppmirksamma pi att prenatnerationen ?iven kan ske- pi
iottto. D.t ,rorebirskvlrt att ifen de, iom hittills fitt Credo direkt fr8n
iir expedition sisom utgivarekorsband, ville begagna sig av denna miij-
lighet att underlltta expedieringen fijr oss. I fall Ni vill giira detta,
b;tlll di i god tid den- nya irf&ngen i ndrmaste Postkonrcr och med-
dela denna fiirlndring till'v&r Expidition fiire den z1 dec.

VALSIGNAD HELG
tilliinshas alla av

Red,ahtionen.

Att tillgi hos

Vaktmflstaren
N. Smedjegahn 24 - Stoqkholm

Leo XIII: Run&krivelse om arbetar-
frigan. Kr. o: yo.

Karl Adam: Tro och knrlek Kr. r:-.
Nits Beskow: Livstecken eller diids-

tecken. z:a uppl. Kr. o: yo

Gustaf Armfelt: Min vig till kyrkan.
z:a uppl. Kr. r: -.

Gustaf Armfelt: Biskop lriils Hermans-
son, Kr. o: ;o.

BOKNYTT:
ANSGARIUSFURLAGET

Norra Smedjegat. 24, Stockholm

R.'$f'ehnerr I Gudomens liws,

Band III,
Kristus i Treenigheten.
Kr. r:75.

J. G.r I a ch: Den hatolsba Iitar-
giens rnedelpanlet,
Kyrkans lira om mdssoffret.
Kr. o: yo.

Jesus ocb jag, mlssandakt fijr
barn, med zz helsidesplan.
scher i fiirstklassigt fiirgtryck.
l\r. r: 40.
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Allm. T 87

Vor Navnefalle CREDO
Vrrksted for kristelig Kunst meddeler:

Som ovenfor angivet vil De erfare, at der af en Gruppe Katholikker i
Samarbejde med kitholske Kunstnere er grundet et Vrrkited for kristelig
Kunst nred det Formaal at arbejde for at fremme Kendskabet til og Ud-
bredelsen af dansk katholsk Kunst og Kunstindustri for Kirke og Hjem.

Man har begyndt Virksomhed ved at fremstille en Julekrybbe mode-
leret af Billedhugger Theilmann - bestaaende af en Stald ca. 38 cm.
hoj, desuden en lille Maria og Josefsstatue og Jesusbarnet i Krybben.
Stalden - med indlagt elektrisk Lys - kan faaes for ; Kr., Josefs-
statuen og Mariastatuen for hver 3,5o Kr. og Krybben med Jesusbarnet
for 3 Kr. Hele Krybben han altsaa selges for r t Kr.

Der er desuden fremstillet et Psstkort - fotografisk - af Julekrybben.
Detta kan faaes for rs @re Stykket.

Det er Meningen i Lsbet af Aaret rytg at udsende flere Relieffer og
andre Statuer. Desuden paatenkes der fremstillet Vokskrrter til Kirke
og Hjem, Helgenbilleder, Mindebilleder for r. Kommunion og Optagelse
samt andre Ting, som han henregnes under kristelig Kunst.

Henvendelser angaaende Julekiybben og Po.stkortene bedes rettet tilundertegnede' 
N,,ffi;*.til'J;l;;,0.

Eilsiugborg 1938. A,lti$olagpt Eoktryc.&.


