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III.
Varfiir d.r du si bedrcivad, min sjil och si orolig i
mig? Hoppas pi Gud, tY
jag skall iter fi tacka ho-

pustad sisom en foraktlig slav. Dock

SJU TIDEGARDER

nom f6r den frilsninS, som
kommer frin hans ansikte.
Ps. 4z: 6.

Jestcs m,ed' bestoiat anlete.

Di Jesus Kristus, vir ritte ijversteprist, hade blivit sti'lld infor de
orittflrdiga civerstepristerna, som
hade ftirsamlats fcjr ati gcira sig av
med honom, tillstod han sanningen,
att han var Guds son. Sisom vore
han en hidare, dcimdes han saker till
doden och underkastades otaliga
smidelser. Hans ansikte, vilket var
vordnadsvirt fcir de gamle, inglarnas lust och himlarnas glidje, sudlades av spott fr5n plumpa l6ppar,
det blev slaget av gudltisa hdnder
och slutligen overholjt med ett tzickelse. Skapelsens l{erre blev kind-

var hans anlete stilla och blitt

di

och

han riktade
till helgerinarna sin milda forebrielse: "IIar jag talat oritt, si visa"
att det ir oritt, men har jag talat
rdtt, varfiir slir du mig ?" (Iohr8: z3).
Ack fromme och rene Herre Krist,
1r det mojligt, att en levande sjil
kan se och hora allt detta och d6lja
sitt medlidande och kvlva sin grit ?'
(Sancl. Bonaventura : Liuets triid.)
hans rcist saktmodig,

Gentntile.

Tink pi honom, den rattflrdige
och rene, som var tilig i si mycket

motstind, si blir du icke modstulen,
ehuru din sjil kanner sig ti'citt.
Biin.

Herre Jesu Kriste, du domarnas
vir'skull i dagens
forSta vilkt blev stilld infcir lands-

domare, som fcir

hrivdingen Pontius Pilatus och emottog den grymmaste av domar, vi biin:
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falla dig pii vira kniin, var med oss
elindiga syndare, di stunden lr inne
f<ir oss att varda diimda. Bevara oss
frir evigt straff och lit oss fi samlas
med dina trogna i himmelrik, ddr du

sjilv

lever och regerar

i

evigheternas

evighet. Amen.
(Sanct Bonaventura: Herrens Passions offi,ciuno.)

PASKENS

BUDSKA

Ett stilld vemod vilar iiver all den
hedniska litteraturen, just d6r den
hiijer sig till det idlaste, minniskan
kan ni med sina naturliga krafter.
Den klassiska forntidens underbara
skcinhet 6r liksom en hiistdags klarhet med sin aning bm vinter och kijld
och d<jd. Ja, bakom den skcinaste

f6i dem. . -Fastdn de trodde plt
lycka och gladje som livets yttersta
mening, gingo de dock mot marter
och kval som till en efterlingtad fest.
Och" dessa mdnniskor, vilka trodde
si fast pi gladje och lycka och 1iv,
fciraktade de kd.llor, ddr hedendomen
sokte vila och gl6mska, levde ett liv,
som var liksom ett slag i ansiktet
pi'-alla ditidens isikter om minniskovlrde och mdnniskovdrdighet. Hedendomen forwinades, ryckte pi axlarna 5t dessa sjllar, som ju icke
kunde vata arln?t 6n fiirryckta: van-

o

d"g skymtade driden som ett
oundvikligt tlde, dystert och utin
hopp. "Litom oss njuta livet; ty
snart kommer d6den, och di 5r det
slut !" Hur ofta tonar icke detta tema fram ur den klassiska litteraturen, 5n starkare, ln svagare. En
{iirborgad fruktan frir dijden' drev
somliga till en vild njutningslystnad,
andra till stum resignation. Huru
trdngtade icke de hjaltar, Odysseus
miitte pi sin lventyrliga tird genom
underjorden, efter ljuset, bort frin
den meningslijsa tillvaron i skuggornas Orkus Ster till livets glada lek !
Detta livet var ftir dem det h6gstb,
de igde, och denna egendom gled
dem dag f<ir dag allt mer ur hlnderna. Var det di icke i sjilva verket
en oindlig besvikelse, och tillgivenheten f6r tillvaron, var den icke ur,sprunget till allt ont, ja, var icke tillvaron det onda sjllvt, sisom Buddha
lirde, och det att icke vara det blsta,
en mdnniska, som en ging genomskidat det stora bedrdgeriet, kunde
sig?
,,;.
De tonar pliitsligt

cinska

genom denna

virld ropet efter nigot nvtt,
fiirut oanat. Vlrlden fir skida, hur
mlnniskor, vilka llska livet, dock
med gliidje gi i d<iden. Ehuru de i tillvaron se en giva av evig kirlek, icke
ett oundvikligt, meningsliist ijde,
tlamra de sig icke fast vid detta
livet, som vore det ett och a.llt
ridesdigra

P.

sinnet skulle vd'l snart taga slut av sig

sjilvt. .Men. den dirskap:,Gom gjorde
dessa mSnniskor; vilka efter alla erfarenheter dittills att dilma miste vara d<idligt olyckliga, si glada 9ch
iyckliga, fcirgick icke. Di greps den
hedniika vlrlden av fanatisk skrick
och rasande f<irakt, och med alla
grymhetens medel sijkte den forgcira
dei obegripliga. Och Ster skedde det
ofattbara -- de virnkisa, som blott
kunde dii, segrade. Vad hade hint ?
Vilken var killan till all den kraft.
som

hir

uppenbarade sig?

IJr en kvalfull diid och en lrorik

uppstindelse hade denna nya kraft.
denna nya livssyn sPrungit fram'
Piskdagens hemlighet hade tagit bort

dtidens hemskhet och skinkt det
diidliga livet ett {tjrut oanat virde
sisom ftjrberedelse till ett evigt liv i
glidje, ett liv, som icke kinner ni[on diid. Som ett jubel klingar det:
'lDu diid, var ir nu din seger? Du
dcid, var 5r din udd ?" fnga kval och
marter kunna forsttjra det nya, eviga
livet. "Ridens icke, jag har beseglat virlden !" Detta Frilsarens ord
har alltsedan piskmorgonen gitt i
stdndig uppfyllelse. IJr piskmorgo-
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nens mysterium tiser Kyrkan stindigt inyo si4Pofubbliga optimism; livet ir verkligeh virt att leva, dven
om det dr aldrig si fyllt av svirighetbr och natten runt omkring si
svaft som mtjrkret kring korset Pi
Golgatha. En het kamp rasar sedan
gammalt i virlden, kampen mellan
liv och dod, mellan gott och ont. Firr
hedendornen tycktes det, som vore

drjd och synd segerherrar trots alla
de anstrlngningar,

mdnniskan
bjuder. Men

upp-

di

in-

brot den strilande piskmorgonen,
och sedan dess
veta vi, att liv och
gledje ar tillvarons yttersta

me-

ning, emedan . en
evig kirlek givit
oss denna '.illvaro,
och en evig makt

kan ridda oss ut

ur

aTla

faror-

A11

lSngfredagens suckan och klagan

uppl6ser sig alltid

Ster i piskjubel:
"Glidjen eder, ty

till att tro pi lycka och gld'dje efter
alla sin-a mihga besvikdlSer, dih Cet
fordrad€s detta Guds Sons rindef, dtt
han dog pi .korset och iteruppstod

frin de ddda, innan det stackars tviv-.
lande minniskohjirtat kunde komma

till

ro.

Ett obeskrivligt jubel tonar :ur
pisktidens liturgi, fullt av innerlig
tacksamhet och be-

undran. Och en
gudomlig kraft
striimmar ut dlrifrin, den kraft,

som tivervunnit
virlden. Nir de
fcirsta kristna kni-

btjjde pi

arenan

och de vilda djuren takom gallren
vldrade sitt byte,
di stod den Uppstindne inf<ir dem,

och en helig Car-

pus aY

Pergamon

var under sin korsfistelse si lycklig

att han icke rner
kunde ddlja sin
gl5dje: "Jag har
sett Herren, och
dirfijr 5r jag fylld

av gl6dje". En
stilla frid och vir-.
Ilerren 6r uppstSnden !" Och nlr vi,
dighet sinl<te sig
modflllda av svined 6ver dem
righeternas tyngd Den wppstdndne Kristws (Beuroner- genom denna bild,
och sorgernas b6r"ofdrklarligt f6r
skolan).
da, siga med l5rhedningarna. "Rejungarna i Emmaus: "Vi hade
dens icke, jag har besegrat virlden !"
hoppats
1ns11", de komDet ir piskens budskap ocksi till oss.
mer den Uppstindne
alltid iter "Detta ir den dag, som Herren har
med den milda godhet, varmed
gjort; litom oss jubla och fr<ijdas,
Prisen Herren, ty han 6r god och
en llskande moder liiser sitt oftirhans barmhirtighet varar evinnerstindiga barns ingslande svirigheter: "O, f ofcirstindiga ! Miste
ligt ! Alleluja, aTleluja." . (Graduale
icke Kristus lida allt detta, Sven nu
frir Piskdagen).
i sin Kyrka, och s5, ingi i sin hlrA. Brunner.
lighet ?" I^, sent ir virt hjiirta
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KULTUREN OCH KATOLICISMEN.
Det ir. en

fcirebrielse, som ofta

hiirs bland prbtestanter, i synnerhet
sidana, som aldrig varit utomlands,
att katolicismen ir kultulfientlig
och att de katolska linderna och nationerna 5ro efterblivna, medan protestantismen ir en framstegets prin-

cip. I

industriellt och kommersiellt
avseende lira katolska folk vara de
protestantiska underligsna.

Nu miste fiirst och frimst fastslis, att ett sidant faktum, iven om
det vore sant, icke i det minsta kan
avgcira frigan om vilkendera, den
katolska eller den protestantiska religionen, som at Kristi sanna reiigion. Vi l5sa icke i Evangeliet:
Saliga iro de rika, de llrda, saliga
iro folken med minga fabriker och
maskiner och biografer. Rikedomen

var Vir lferre

tdmligen likgiltig,

visst icke en synd i sig sjilv, men
lndi, ftir de minskliga lidelsernas
skull, en stor fara f<ir det andliga livet, ftir den sanna och djupa sjilskulturen. Han ansig icke en fattig
minniska vara elak redan dirfiir att
hon 5r fattig. Han skulle tvirtom
hellre hava uttryckt stn uppfattning
genom att siga: "Han ir god, fastin

han

ir rik."

Men om. vi nu gi ett steg vidare
och friga, om pistiendet om den katolska kulturfientligheten verkligen
ir sant, si visar det sig genast, att
det saknar varje strid i verkligheten.
fngen religion har alstrat en sidan
rik och idel kultur som katolicis-

men" Ftir att f<irsti det

behdver

man endast tirnka pi de minga hlrliga konstverk som innu pryda Europa och innu i vir skeptiska tid iro.
ett gripande monument civer katolsk

tro, katolskt liv och katolsk kulturkraft. Alla linder hava frin sin katolskd tid att uppvisa sidana konstverk
av underbar skiinhet och iiverviidigande inspiration, som intyga den
ditida kulturens htiga andliga nivi,
vilken den hade just den katolska
Kyrkan att tacka fcir. Protestantis-

men har intet motsvarande. Dir
den hade hillit sitt intig, byggdes
icke lingre nigon domkyrka, d?ii dog
den kyrkliga ,konsten, och i stillet
f<jr det under medeltiden hrigt utvecklade skolvisendet ridde fcir en

ling tid okunnighet.
Det ir ju sant, att sedan

den

protestantiska forskningen har blivit
mera oberoende av gamla frirdomar
och allt flera protestanter fitt tillfiille
att bescika katolska trakter och dar
frirnimma monumentens vildiga tal
om den andliga kraft och styrka, som
katolicismen kunde giva dessa gene-

rationer. Detta faktum har vunnit
berittigat erkinnande. Det dr numera
oftast de katolska nationernas fattigdom och efterblivenhet

i

na kulturen, man p5.pekar,

den moderfrir att visa

katolicismens underligsenhet gentemot protestantismens framstegskraft. Men ett sidant pistiende
idagaligger en mycket ytlig syn pi
saken och innehiller icke endast en
utan flera sofismer pi en ging.
Den fcirsta sofismen ar, att rnan p5btirdar den katolska Kyrkan det, som
i sjilva verket ir hennes fienders
verk. I ftirra Srhundradet hade flera linder i scidra Europa en frimurarregering, vilkens fcirsta mil var
Kyrkans bekimpande och utrotande
i dessa linder. Till nationens vdlfird.togo dessa min ingen hinsyn;
de offrade den villigt fiir sitt hat mot
Kyrkan och fcir sin strivan att rikta
sig sjilva och sina fiiljeslagare pi
landets bekostnad. _En ovlrdig korruption uppstod under denna regim,
och snart gledo de linder, som hade
blivit f<iremilet for denna "upplysta
framstegspolitik", ner frin den htijd,
de hade uppnitt i den katolska tiden,
till politisk och ekonomisk betydelse.
Iiishet. Kyrkans f<irf6ljelse och bildningens, vilstindets nedging hava i
dessa llnder alltid varit samtidiga,
liksom de ocksi upplevde sin storhets
h6jdpunkt just di Kyrkans inflytande
pi det privata och offentliga livet var

{t
som starkast och' icke hindrades av
en intireligiris regering. Matl f6rstir
icke, hur minga protestanter, forblindade av sina fordomar mot Kyrkan,
kunna gi si lingt, att de prisa sidana
regeringars verk som en befrielse fcir
de folk, som si svirt hava iidit rrnder deras ok.
F rankrike skapade sin hirliga kultur, vilkens virde icke ens en nordisk
protestant vill frirneka, just under
den tiden, di det katolska livet genorntringde hela samhillet och formade
storslagna gestalter, bide mdn och
kvinnor. Jag pipekar endast Kanadas
kolonisation, en ndstan otrolig-sannsaga av hjdltemod, helighet. uppoffring frir infodingarnas kristnande
och civiliserande, vilka utmirka denna
kolonisation framfiir .si m6nga, mera
moderna och dirf,iir merb hinsynsliisa metoder. Nir man liser Abb6
Bremonds, medlem av Franska Akaj
demien, "Historie litt6raire clu Sentimenf Rbligieux en France", detta
enastiende verk, som skildrar Frankrikes religicisa liv sedan renissansens
uppkomst, di begriper man, vilken
kulturmakt i ordets sanna betydelse
den katolska religionen 1r, och hur
sidana frireteelser, som den kanadensiska kolonisationen iiverhuvud taget
voro m<ijliga. Frankrikes nedging
b6rjade med intringandet av den antikatolska si kallade "upplysningen",
som slutade med revolutionen. Nir
Napoleon ville Steruporitta nationen, di frirstod han genast, att det endast 'kunde ske med Kyrkans hjllp.
Att hela den franska kulturens inre
struktur och anda lro katolska, detta
insig den sjilv otroentle Maurras genast, ndr han biirfade sitt entrlgne
arbete att Sterfrira sitt land till den
gamla nationella' storheten. Denna
iakttagelse ir alldeles riktig. Maurras's och hans friljeslagares i "Action
Franqaise" villfarelse 5r den, att de
tro sig kunna fiirkasta den katolska
tivernaturliga tron och endast begagna de katolska formerna i nationens
tjinst, taga formen och limna innef.i€llet och pi si sitt giira religionen,

Kyrkan, ,t*ll. den absoluta statens,
denrlq,.qrodeina avguds, tjinare. De

gkimrna, att det var innehillets sanning och kraft, som sLapade formen,
och att den di'rfcir skall falla sonder,
si snart innehillet saknas. Det ir
tydligt, att Kyrkan icke kan gi med
pi sidana, i grund och botten hedniska ldror, och det var for sina religi<isa, icke frir sina politiska isikter som "Action FranEaise" frirdrjmdes av Kyrkan.
Aven Spanien upplevde sin stdrsta
tid, nar katolicismen blomstrade i
landet. Spaniens stiirsta siiner och
diittrar voro Kyrkans hdngivnaste
barn, den spanska litteraturens misterverk vittna om foikets levande katolska tro. Jag trehijver endast omndnrna Teresa av Avila, Calderon, Rodriguez, Johannes av Korset. Vilken
nation kan uppvisa hirligare hjiltegestalter dn Spanien med den h.
Francisctis Xaverius, den h. Pedro
Claver och minga andra missionirer? Spaniens nedging brirjade, ndr
i senare tider konungar och regeringar glcimde den stora betydelsen,
Kyrkan hade f<ir Spaniens uppkomst
och storhet, och pi alla sdtt hindrade
Kyrkan att fortsatta'sitt vdlsignelserika arbete.frir folkets vilfird. Upplysningstiden betyder ocksi fcir Spanien vairmaktens, fittigdomens tid.
Vad som har sagtS om Spanien,
kan nSstan ordagrant rrpprepas fiir
Portugal, som i vid utstrdckning'delade grannlandets histcjda.'Varje
ging, en stor stdtsman fiirsrjkte att
Steruppritta dessa llnders' forna
storhet och glaris, tvangs han av
verkligheten att skapa fcir Kyrkan
mrijligheten att iter intaga den plats
i d€t nationella livet, som hon innehaft i gingna tider, iven om han
sjilv icke var en troende; ett bevis
pi att Kyrkan icke fcirsvagar kulturen och den nationella kraften, utan
styrker och Lrevarar den. Men vad
'ett
som
land under en katolsk regering kan Sstadkomma, det visar'iven
i v6r tid Belgien, som i socialt och
kulturellt dvseende icke stir tillbaka
fiir nigot ahnat land. Det visar ocks8.
Rhenlendets och Sydtysklands bdla
katolska kultur.

Att i minga av de nyssnimnda
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ldnderna pi r8oo-talet den kdtolska
delen av befolkningen har mindre
resultat att uppvisa pi det vetenskap
liga och andra omriden, beror ocksi

i stor utstrickning pi det att Kyrkan beriivades all sin ftirmogenhet,

som hon dittills hade begagnat firr
sin kulturverksamhet, fcir undervisning, vetenskaplig forskning, karitativa fiiretag o. s. v. Genom den
s. k. sekularisationen fcirlorade Kvrkan i Tyskland ir r8o3 alla .itt"
egendomar, mestadels till f<irmin f<jr
protestantiska stater. Kloster, 'som i
alla tider hade varit lirdomens och
vilgiirenhetens medelpunkter, qppItistes, deras bibliotek f6rskingrades
et alla.hell. Ndstan aTla Europas
stora offentliga bibliotek besti till
sina dldre partier av sekulariserade
klosterbibliotek. Att Kyrkan, beriivad alla sina medel, fiirtryckt av den
absoluta staten, som icke tyckte om
€n makt, som kunde motsti dess tivergrepp. icke kunde upptaga konkurrensen med den av staten gynnade
protestantismen eller hellre liberalismen, dr sjdrlvklart och bevisar icke
alls nigot mot hennes kulturskapancie kraft.

I{istoriskt ohillbar ar

likaledes

Ssikten, att den moderna iiulturen
hdr protestantismen att tacka ftlr sin
uppkomst. Aven icke-katolska forskare hava kommit till det resultatet,
att reformationen, dir den var seger-

rik, hade till f6ljd en bildningens och
skolvisendets nedging. Furstarna
lyssnade visserligen villigt pi reformatorernas uppmaning att taga Kyr-

i besittning; men i de
flesta fall tinkte de icke alls pi att
nu ocksi itaga sig de ftirpliktelser,
som voro knutna till denna bgendom.

kans egendom

Konung Edward

VI

av England, som

protestanterna li'nge hyllade sesom
skolornas och folkbildningens skapar€, kallas av protestanten Leach

"skolornas frirsttiraie". (English
Schools at the Reformation 1546iS+8; Westminster 1896, p. r14).
Redan den lirde Erasmus klagade,

att "bokhandlarna beritta, att ddr de
f6re reformatibnens utbrott silde tre

tusen band, si'lja de nu endast sex
hundra". (Ep. ad Fr. Germ.) I
England var firljden av indragandet
av Kyrkans egendom, att "pi 16oo-

talet bildningen inskrinktes till

de

hcigre samhillsklasserna, medan .den
stora mingden sjiink i allt djupare

okunnighet" (Lynn Thorndike, A
Short History of Civilisation, pp.
4r3 If., I.trew York rg?7). Henrik
Schiick talar i "Messenius", S.tockholrn tgzo, om humanisternas "f6rakt frjr protestatismens brist pi kultur", om "protedtantismens pietetsliishet, dess brist pi sktinhetsklusla
och den upprorande rihet, med vilken den nya rdrelsens min behandlade allt, som av ett aldre sldkte ansetts heligt och viirdnadsbjudande"
(p. SrZ f.) Sidant ir ju sannerligen icke nigot bevis pi en hogre kultur, som ref ormationen skulle ha
skinkt virlCen. I de katolska 11nderna fick bildningsvlsendet pi samma tid genom Jesuitordens skolor en
vildig framging bide i litteratur och
naturvetenskap. Endast di de katolska linderna av de ovan nimnda

orsakerna fallit frin sin h<ijd och i
andra sidan renissansens och humanismens anda fijrst<irt den gamla protestantismen, biirjade ocksi de protestantiska nationerna att med framging arbeta pi kulturens omride.

Men att det icke skedde i kraft
protestantismen, framgir ocksi
dirav, att just i protestantismen uppkom striden mellan tro och vetande inom sarlma manniska, en
strid som Kant, i detta fiiljande en
reformationens. grundid6, har upph6jt till en princip. Katolicismen
har ddremot i-alla tider uppvis;t

av

minniskor, som utan-svirighei'firrenade en barnslig tro och en djup och
omfattande kinnedom pl det vetenskapliga ortrridet, utan.att de behiivde

upprlita en skiljemur'mellan sin .gefigiasa iivertygelse och sina lo.tE tskapliga 6sikter. Jag nimner hir
endast nigra fi: Volta, Ampdre,
Branly, P. Secchi, Contardo Ferrini,
Mendel etc. Den protestantiska vetenskapens starkaste siila hqr,"i{arit

t)9

kritiken, alldeles civerensstimmande

med dess uppkomst och inre visen.
Ingen katolik skall fcirireka, att den-

t-tu k.itit har haft minga virdefulla
resultat;' men den har icke verkat
skapande, och nu ftir tiden tivergiver
man det, som kritiken endast for tjugo 5r sedan utgav vara vetenskapens

iista ord, fiir att Stervdnda till de
isikterna. Detta ir fal-

traditionella

pi historiskt och exegetiskt
pi filosofiskt omride.
Slutligen mi hinvisas pi en nu fcir

let sivdl
som

tiden mycket allnein men falsk isitr;t,

vilken ocksi ligger till grund fcir den
mot katolska Kyrkan riktade , fcirebrielsen ftjr kulturfientlighet. Det
dr den meningen, att yttre rikedom
och framfcir allt en htigt utvecklad
teknik utan vidare dro ett mitt fiir
en nations kulturella och andliga nivi, ja, att de iro kulturen. Denna
isikt delas ftirvissa icke av den katolska Kyrkan, men icke heller av insiktsfulla mlnniskor utom Kyrkan.
Sedlig rihet och brist pi sjilskultur
kunna mycket latt ga hand i hand
med en mycket f6rfinad yttre kultur
och en hrig teknisk civilisation. Bio
och jaz,z iro icke utan vidare kulturfrimjande medel, och den jdktande br6dskan i virt moderna liv ir
icke sirskilt limpad att bidraga till
en djup och idel sjilskultur. Met'
endast den inre kulturen f6rmir
skapa Sdla och lyckliga minniskor,
och ndr man offrar den f<ir Penningar och ntijen, si betyder det att offra minniskorna frir det som ligger
cljupt under rlem, sjdlen fcir materien.
l lingden frjr en sldan civilisation
hela samhillet och sig sjilv till avgrundens rand. Vi kunna endast
vara stolta over att vir Kyrka besitter bide kraft och mod till att motsti alla strivanden i vir moderna
lcultur, som vilja sltta det ytliga. tekniska framfor det inre och andliga,
ffin om den materiella utvecklingen
i5-skulle gi litet lingsammai'e. f)en
yttre civilisationen lr bra och beh6ver icke fcirkastas, si lbnge den icke

*5

#€
&

€

pi hela vir tid och aila
vira krafter, si att intet ir kvar for
ldgger beslag

det hcigre livet. Men minniskoruas
lycka 6r av sttirre vdrde in alla maskiner oeh mera oberoende av den ma'
teriella kulturen, in minga tyckas tro,
Sedarr linge har man ju gjort den
iakttagelsen att i allmd,nhet de katolska folken iro gladare in de protestantiska och sjilvmordet ibland
dem mera sdllsynt. Men det zir ju
just det, som d.kta kultur skail istadkomma, att ftirijka den sanna livsgl5djen och att skapa d'dla karaktSier, Om all civilisation, som icke bidrager till detta indamil eller stir
i vigen ftrr det, gdller Kristi ord.
som Kyrkan aldrig kan glomma:
"Vad gagnade det minniskan, om
hon vunne hela virlden men toge
skada till sin sjbl? Eller vad kan
en minniska giva till ltisen f6r sin

sjil ?"
Historien bd'r vittnesbiird om att
Kyrkan, dir hon ostijrt kunnat utiiva sitt inflytande, alltid har varit
en bland de frimsta makterna fiir
kulturens frimjande och bevarancle. I
sin stdllning gentemot kulturen Iedes hon av Pauli ord: "Brtider, vad
sant lr, vad virdigt, vad ritt, vad
lent ir, vad som ir ilskligt och beriimvlrt, ja allt vad dygd heter och
allt som fortjinar att prisas - tinallt sidant !" (Fil. a, 8)
ken pi
och: t'I'rciven allt och behillen 'vad
som dr gott!" (I Thess. 5, zr). Just
di'rfrir att Kyrkan aldrig sag sin uopgift i kulturens f rdmjande, utan
h511et ignade siq it den
ijvervlrldsliga uppgift, hon fitt av sin
gudomlige mistarei har hon kunnat
utriva ett sidant vilg6rande inflytande pi kulturen och urskilja det goda
och det onda i en tids strivanden.

helt och

Skidande upp mot sitt

hrmmelska

mil har Kyrkan alltid det n6dv5ndiga inre avstindet frin vlrlden, si

att hon formir uppskatta allt vlrdefullt i <iensamma, utan att tjusas av
dess bedrigliga trollkraft.

A. Brunner..
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ETT BIDRAC TILL STOCKTTOLMS. OCH
LAUSANNEMOTENAS HISTORIK.
Den stora Yttre aPParat, varmed
den s. k. ekumeniska riirelsen rrpp-

trett, gdr det

f<irklarligt, att. den
f<iljts med intressb av envar. Aven
den, som ingalnnda gillar den, ser i
den ett sirdeles tYPiskt utslag av
tidsandan. Nigra randanmirkningar
till dess historia, gjorda med anleclning av nigra nyare arbeten, tordd
dlriiir ej sakna berittigande. Alt
drkebiskop Sciderblom spelar huvudrollen, beror helt enkelt pi att hans
"tro och kirlek var hela filretagets
sjll", som hans varme vln och beundrare Friedrich Heiler skriver i en
llngie fram nimnd bok.
D:r Sciderblom sjiilv har i en
stor bok pi nlrmare tusen sidor: re-

dogjort for Stockholmskonferensen
Det kunde alltsi sYnas'- s9T
1925.
o- it tet eller fiiga nytt kunde -bli
ytterligare kdnt. Si ir dock ej fal1et. Den av mtitesdeltagarna' som'
mindre "diplomatisk"
Sdderblom,

fla,

ir

ftirt

in

lrkebiskop

oss bakom kulisser-

Friedrich Heiler, vid sidan

den "evangeliska kaStiderblom
Ett ojestcidjepelare.
tolicitetens"

av

vigt vittne alltsi. I sin nYutkomn" bok, "Euangelische Kath'olizi'tdt",
Miinchen 19z6, hat han ignat tvi
uppsatser 5t Stockholmsmotet: Die
,iligiase Ei,nhe:it der Stockhoi,rner

'Koiferenz och Die Welthonf erenz in
Stoihhotrn. I dessa uppsatser giir
han en del mbrkliga uttalanden om
en episod av m6tet, som ej kommer
minst sagt
till sin fulla ritt
hos

d:r

S6derblom.-

Som bekant lydde budskaPets 8 $:
hava .Svenledes dryftat dr: ledande kristliga grundsatserna fiir mel-

"Vi

lanfolkliga fiirbindelser. Dessa grundsatser ziro lika fjirran frSn nationa-

listisk sjilvtillrlcklighet som frin

blek kosmopolitism. Vi hava betonat
kyrkans allmdnnelighet och erklnt
hennes plikt att predika broderskarlek och ut6va sidan. Vi hava be-

handlat frigan om individens samvete i forhillande till statens krav',
Vi hava skdrskidat rasproblemet och
skiljedomsf rigan och upprittandet
av en mellanfolklig ordning till av;
frigor,
lSgsnande av krigsorsaker
som djupt bercira oss under det nutida vlrldsldgets tragedi. Vi nppfordra l<yrkosamfunden att med oss
besinna krigets fasansfullhet och
ofdrmiga att verkligen ltrsa folkens
tvistefrigor, vi uppmana dem till b<in
och arbete fd,r fullbordan av ltiftet,
att under fridsfurstens spira "godhet
och trofasthet skola m6tas, rittfirdighet och frid kyssas" (S6derblom,
Kiistenhetens m6te i Stockholm, s.
6Zg). Denna f ormulering et 1g*
resultatet av en komPromiss' Hei1er siger: "Konferensens budskap, i
den form, den uttrldde i virlden,
iterger utttimmande varken konfe,".rJ"d"rtt"t avsikter eller fiirhandlingarnas fiirlopp" (Heiler. l. c. s'
<q,)-. Orsaken dlrtill var den tvske
lli.gut;ot't"tts motstind. Dettablev
"dei egentliga himskon f6r hela
i Stockholm" (Heiler,
eningsar6etet
"s.
tyskarna hotade med
Ty
L c. 5z).
tippen protest, "och blott genom nig-

ti-dlrptt"

kbnnande och vidsyntare
min-hindrades det virsta" (Heiler, 1.
BudskaPet innehiill
c., s. 52).
- ursprungliga form ett
ndmligen i sin

upprop till fiirmin for Nationernas
f'orUu"a : "Resolution V: KYrkan
betraktar Folkens Forbund snsom det
enda organiserade medlet i vir tid
f6r trygghet genom internationell
gemensklp mellan jordens folk. DirTor anbeialles det till a1la kristn:rs
vilvilja och understtid i hopp att-genom utijkandet av dess medlemsk-gB
och stirkandet av dess moraliska iri'
flytande det mi bli mer dugligt fiir
siit indamil. Samtidigr erkinner
kyrkan sin plikt att frimja internationell vdnskap och anbefaller dirftir
varmt "Vlrldsftirbundet fcir mellan:0,
:i.iet
Eiiit

s
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folklig vinskap genom kyrkosamfunden", dess mil och dess arbete. f)et
ir cinskvirt, att de kyrkosamfund,
som lnnu sti utanftir Vdrldsforbundet, ansluta sig till samma arbete".
(Sriderblom, l. c., s. 453). Detta vdgrade tyskarna att godkdnna. Heiler
riktar en flammande protest mot de
tvi huvudledarna fiir oppositionen,
generalsuperintendenten Klingeman
och d:r Wolf f. f synnerhet den sistnimndes tal, "vars utmanande karaktir 1'tterligare skirptes av fciredragarens ton, vickte stor oro bland
konferensdeltagarna, det var ett sabotage av hela konferensverket"
(Heiler, l. c., s. io9).Ja, han beskyl.
ler tyskarna f<ir "antikatolsk, nationalistisk kristendom" och foikunnar
"obeveklig kamp" mot den (Heiler,
1. c., s. r47).
Sin mening om
Stockholmsmritet- sammanfattar lleiler i orden: "Det stiirsta och viktigaste, som konferensen hade att s6ga och ville siga virlden, blev e.i ens

till hilften sagt" (Heiler, l.t c., s.
s4).

Huru komma nu dessa konflikter
synes i d:r S<iderbloms framstillning? Han fiirtiger dem ej_helt och

till

det vore ju ocksi oklokt.
Han -blott utjimnar dem. Han
prisar h6gt den tyska delegationen (s. rz8 ff.), men underliter ej,
hSllet

att milt beklaga vissa mindre angendma sidor hos den, klokt nog indi-

rekt, genom att citera dess ordfiiranriksrittspresidenten Simons (s.
r3z, s.5r9 f.). I{an omnimner ocksi tyskarnas protest, sorn framfcirdes av d:r Kapler. Men han glide:
med litta ord 6ver episoden. Ingen
skulle av hans ord kunna ana, att
konferensen hotades av sprlngnitrg.
Hei(Jmfr Heiler, l. c., s. 5r ff.).
- Gouler omtalar ett ftirs6k, som Elie
nelle, den franske protestanten, gjorde pi konferensens sista dag, den zo
aug., att vinna tyskarna for folkforbundet (s. iz8). Soderblom fortiger
detta totalt. Likaledes omnimner han
ej det obehagliga intryck, Wolffs tal

de,

gjorde.

Tyngre dn allt viger dock Heilers
ord om orsaken till att appellen till

"den romerska kyrkan", som uri budskapet, ute-

sprungligen fanns

slcits. Han siger: "Avsnittet, som
rikade sig till den ro{rrerska kyrkan,
strdks, emedan mary frwktade,

uttryck

azt beklagande

qtt eti

ijaer att pdae-

hyrhan ej deltog shulle ,kwnna tolkas
sotn en bugni,ng (Verneigung) fij,

den."* (S. rz5, s. l4B). Med hip-

nad ldser man ddrpi hos Sriderblom:
"Si t. ex. strciks orden, som i textens
bdrjan treklagade den romerska kyrkans officiella frinvaro. Egentli,gen
berodde detta !d. tysharno, som be-

farade, att ett dyli,ht omniirnnande,

h,ur omsorosfullt'det d,n m,d,nde z)q,ro.
avfattat, kunde aantolhas sdsom, ett

hlander. De aoro med riitta angeatt i det positi,raa uppbysgande verk, som, fdreld^g motet, be'
hdllu det andliga samfdrstdnd, "son't'
Iaktisht iir f 6rhanden med tndnga
sppriktiga och, bri.nnandd hiiirtan i,nld,gna onr.

o?n. d,en ronterska byrkan och som

ocksd,

i

undtr mijtet kommit till

.ry-

den rornersha pressen, siirskiJt
i, Tyshland."* (Siiderblom, 1. c., s.
686). Vem skola vi tro, Heiler eller
nes

S6derblom

? Man stiller sig inf<ir

dylika yttringar av den Sciderblomska psyken tveksam betriffande vlrdet av de officiella rapporterna frin
Stocl<holmskonferensen.

ir ej utan, att professor Heibekinnelse gcir oss en smula,
skola vi slga, villridiga. Di ntt en
skildring av lrkebiskop Siiderbloms
hand fiireligger om Lausannekonfei Teologisb kztartq,lstidrensen
- h. 4 friga vi oss, om
skrift tgz7,
mihinda de nigot- egendomlita redigeringsmetoderna, som anvints betrif fande Stockholmsm,iitets fiirhandDet

Iers

lingar, iven hir kommit till bruk.
Lyckligtvis ha vi dock h5r ett kriterium av h6gt vbrde. Ty visserligen
har vlrldspressen sysselsatt sig med
Lausanne, men dess meddelanden
kunde ju alltid misstinkliggiiras.
Emellertid ha nu kongressens acta ut-

givits pi engelska och blivit fciremil
fiir en ingiende granskning av den

* Egen kur,sivering,

SPectator'

r-
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kinde protestantiske teologen .och ka-

tolik-hataren, professor Emanuel
Hirsch, i Deutsch,e Literatwraeitwng

lI. r.
D:r Stiderbloms artikel
anmdrhningar till L.ousanne
1928,

Randomfattar 46 sidor. Icke desto -mindre
ir den hrigst fragmentarisk. Den 1r
rik pi sjilvcitat (inom parentes sagt
nigot, som d:r Siiderblom mycket

gouterar). Nigon klar uppfattning
av miitet fir lisaren ej. * Mrjtet,

som hrills 3-zr augusti rgz7, arbetade i 7 sektioner, med var sin irppgift: r. Kallelse till enighet. z. K1'rkans budskap till virlden. 3. Kyr'-

kans natur. 4. Kyrkarnas

gemen-

5. I(yrkornas' pristimbete. 6. Sakramenten.
7. Kristendomens enhet och de existerande kyrkornas f<irhillande dirtill. (Hirsch l. i., p. i3). D:r Soderblom redogtir nirmare- blott frir
den 7:de sektionens arbete. De tivrika sektionerna omnimner han blott
en passant. Redan detta ger en nigot skev bild av miitet. Hans frainnaturligtvis i blsta
stillning ir
samma trosbekdnnelse.

mening

si -oklar, att ldsaren

knap- att sektionernas z-6 budpast anar,
skap ej antogos av .konferensen

utan blott sindes som "rimaterial"
till de olika "kyrkorna", som voro

i I ausanne.
Annu- egendomligare ter sig d:r

representerade

Siider.bloms framstillning av Orientens hillning. Han kan naturligtvis
ej helt och hillet fortiga den skarpa
protest och reservation, som tlen
rB augusti, pi samtliga ortodoxa ornbuds vignar, avgavs av Srkebiskop
Germanos. Den ortodoxa l'ltrkan
fiirklarade det om6jligt att omfaita
mer in fiirsta sektionens fiirslag, vilket ock blev mritets budskap. Professor Balanos yttrade i 7 :de sektionen foljande: "Den grekisk-katolska

kyrkan frirstir med union enhet,
full likformighet i dogrnen. Tag t.

ex. den. heliga eukaristien. Den qrekisk-katolska kyrkan har som bekant
den uppfattningen, att brridet ir vir
Iferres lekamen,.och vinet Hans blod,
och hon riknar ickc dem, som icke

hava denna uppfattning, som medlemmar av samma kyrka. Ddrfor
vore det frin vir sida ett bedrigeri,
om vi skulle antaga en union pi
grundval av ett allmint erkdnnande av nattvarden, di vi bestdmt veta, att varken den officiella kyrkan
eller folkskarorna, itminstone under
nuvarande omstlndigheter, skulle antaga ett samftirstind under si allminna uttryck." (S6derblom l. c.,,'s.

365). Klart och ofrinkomligt, sydet! Men d:r Siiderblom glider

nes

<iver det, f<irklarligt nog ,och F,.risar

Balanos"'ekumeniska" sinnelag.

Avgiirande var den 7:de sekj

tionens budskap. Det lydde (Soderblom, l. c., 368 f., blott passus 2,

som blev mest omtvistad, anfores)
i trosliira och kyrkofbr'
f attning. Den strlvan till enhet i
tro och kyrkofiirfattning, som har
kommit till uttryck i Lausanne, innebdr tanken pi en kyrka, som lr forenad i det visentliga av tro och fiirfattning och innefattar olika typer
av llroformulering och av organisa"Gernenshap

tion.

Varje kyrka har sin egen charisma och sin egen historiska tradition.
Den har dirfor ett bidrag att giva fit
det hela. Kristendomens gemensamma historiska tradition miste aven
tagas i betraktande. I den Sldsta
kyrkan var kroppen en, men dir {unnos skiftningar i l5rans uttryck och
dven olika praxis.
Den frirenade kyrkan miste hava:

r. En gemensam tro, ett

gernen-

samt budskap till virlden.
z. Dopet sa*som den gudstjinstakt,
var'igenom upptagandet sker i kyrkan,
som ir en.
3. Nattvarden sesom uttryck fiir

kyrkans gemensamma liv och sisom
dess ''mirkligaste handling' av gemensam tillbedjan.
4. Ett prlstdmbete, som erkiinnes i
hela den universella kyrkan.
5. Tolkningsfrihet ifriga om den
sakramentala niden och pristimbetets form och myndighet.
Olika meningar fiireligga rtirande
utstrdckniirgen av denna frihet.

1oB

Professor Balanos anftir ftiljande :
Den grekiska kyrkan, vilken betraktar kyrkans heliga tradition sisom
norma fidei jimte den Heliga Skrift,
kan icke medgiva frihet i tolkningen

av . den sakramentala niden

och

pristadtimets form och myndighet.
'6: Niidiga anordningar fdr utcivandet av den profetiska givan.
Detta budskap begrovs som bekant

pi friljande satt: "Pa grund av den
ui6mordentliga svirigheten i denna
sektions uppgift och pi grr.rnd av att
i utliStandet frigor upptagits, som
icke blivit dryftade, besluter konfe'
rensen, som erkinner uttalandets hciga virde (sic!), att mottaga det och
sdnda det till Fortsdttningsnimnden"
(Soderblom, l. c., s. 337). Orsaken
var framforallt kritik frin den amerikanska episkopalismens sida. Avgo-

rande blev ett tal av F. Moschouse.
Men detta tal relateras varken av
Sriderblom eller av acta.
Ty ocksi acta dro redigerade, litom oss slga ir la Siiderblom. Hirsch
siger: "Det ir ej si ldtt att pi" grundvalen av detta material f6lja konferensens ging. Varest de allz.'arli'so
svd,righ,eterna bi)rio, blir rapporten enstaai.g.* De tryckalster, som ligo till
grund ftir konferensen, 6ro iiver huvudtaget ei, ej ens i avkortninq; Stergivna. Dirigenom blir forhillandet
mellan det, som ursprungligen avsigs,
och det som verkligen uppniddes *
tnan han z.'iil tala om ett honferen'
ogenomskidsens misslyckande*

ligt." (Hirsch, l. c.,- s. rr).
Som vi redan se, ir }Tirsch's

om-

diime negativt. Annu starkare sdger

han senare: "Man kan alltsi som
konferensens verkliga resultat anno-

tera, att det inte ens varit miiiligt att
ni till en enhdllig mening om det-ftir-

'lrandenvarande mittet av riverensstdmmelse och att intet svar funnits
pi frigan. pi vilket sett motsatserna
skola iivervinnas. (Hirsch, l. c., s. 14).
Ia, han kallar Lausanne-rapporterna

de mest
ofta
io,
forairrands"**

" honf essi.onsvetenshapliot

aiird,el6sa,

* EEen kursivering, Spectator.
** Hirsch's kursivering.

(Hirsch, l. c., s. r5). "Reswltqtet av
iir, att kl'rklig enin'g 'tnellan dessa tuenrte grwpper (angloorientaler och protestanter) iir omo!lig"*x (Hirsch, L c., s. r7). I-ika
skarpt dcimer en amerikansk protestantisk delegerad i Lausanne, d:r
Barton: "It1ga sttjrre hinder f<ir kyrkans enhet ha avligsnats". Ja, han
siger: "Utlitandena iro si svaga",
och talar om "matta beslut" (Stiderblom, L c., s. 374).
Icke desto mindre siger d:r Sciderblom: "Lausanne blev ett broderligt religionssamtal i stor stil trtan like i kristenhetens historia. Jag betraktar det som en k1'rkohistor-isk tilldragelse av rang." (Soderblom, l. c.,
s. 336). Detta ir ej den enda produkten av den Sciderblomska vdlt4;
ligheten. D :r Soderbloms ovan-ndmnna vana av sjllvcitat ftirser oss med
en mlngd praktblomster. Hil'nigra,
som ikta Soderblomskt behandla historien: "Nir Martin Luther, kyrkans lidelsefullt hingivne son, drevs
ut frin den pivliga inrittningen, uppstod frir honom och hans vinner en
hird ncidvd'ndighet att mo! deras
vilja organisera ett eget kyrkosamfund" (Soderblom, l. c., s. 349). Om
den svenska "kyrkan" siges: "Vi iretrakta kyrkan i virt land och den avdelning av kyrkan vartill vi hrira, sisom minst lika ikta fortsdttning av
de fciregiende tidevarvens historiska
kyrka som det romerska samfundet
1r" (Sciderblom, l. c., s. 352). Vad
man in mi siga om d:r Soderblom,
han
alltid.
nyheter bringar
Men hojden nir denna viltalighet,
som naturligt ir, di han kommer in
pi sitt dtlsklingsimne, "ekumenologien". D:r Stiderbloms ideal ar "en
verklig k)'rkoenhet, som skall vara en
enda enhetlig organism med minghonf erensen

fald i vanor och tro" (Siiderblom,
l. c., s. :7o). "Olikheterna i den utfcirda liran fcirhindra ej enheten i
den kristna tron" (Stiderblom, l. c.,
s. 35g). "Man kan nimligen Gudi
tack bekinna tron utan att diskutera
den, itnjuta sakramentet utan att
fcirklara det" (S6derblom, l. c., s.
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3+o). Vi vilja minnas, att d:r
derblom

Sci-

i ett tidigare arbete forkun-

nat, att den kristna religiosa uppleej lian inpassas i logikens kategorier. Atminstone 1r cletta fallet
med den Sciderblomska retoriken.
1\{en det bista till sist. Ett n.ytt
Stockholmsmcite har fcireslagits. D:r
Stiderblom yttrar: "Kommer ett sidant mote om nigra ir till stind,
skall det tagas i rivervigande, huruvida icke en andra sammankomst frir
tro- och kyrkofrirfattning, bor utan
sam,manblandnixg och f'orvandli,na,*
men i fullt medvetande om det invelsen

+ Egen kursivering,

nerliga och ncidvindiga inbrirdes sammanhanget hillas pi samma plats

nytt ekumeniskt
mcite" (Sciderblom, l. c., s.3+3).
Utan sammanblandning och frjrvandling ! Var ir det, vi ha hcirt orden
fijrr? " Jo, i den Chalcedonska formeln om forhSllandet mellan Kristi
omedelbart efter ett

gudomliga och minskliga natur. Formeln, dess anvdndning hlr, det i.s]tftade friremilet, den hand, som nedskriver detta, viken utscikt kombination !
Slutsatserna rnen nej, lit oss

ej dra nigra slutsatser. Det

skulle

strida mot den kristna kirlekens bud.
Spectator.

SPectator.

nCredos torn
Vid den hcigtidliga pivemissa, som
firades i det Sixtinska kapellet pi
sexirsdagen av Pius XI:s krrining,
var konung 'Gustav av Sverige nlrvarande.

Till det nya biblioteket i det "Pivliga institutet fcir kristen arkeologi"
ha frin minga hill betydande givor
skinkts. Blandr,tnecenaterna md.rkas
kardinal Gasquet, prelaten professor

Kirsch, den tyska regeringen och piven sjdlv, vilken har anvisat ett irligt bidrag fdr anskaffande av btjcker och annan n<idvindig studiematerial.
Piven har utnimnt den ftirutvarande nuntien i Prag Mgr Marmaggi
till apostolisk nuntie i Warschau och
Mgr Ciriaci till Vatikanen! representant i Tjecko-Slovakiets huvudstad.
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Till

apostolisk nuntie i Chile har den

Helige Fadern utnlmnt Mgr Felici,

vilken nyligen med alla vederbiirliga
hedersbetygelser mottagits av republikens president. Dirvid ftirklarade denne, att han erklnde honcm
som den Helige Faderns slndebud
och som den diplomatiska kirens
doyen. Dessutom forsikrade han
honom om regeringens verksamma
understiid vid utovandet av hans av
piven anfiirtrodda htiga mission.
T nirvaro av talrika kardinaler och
prelater har pi irsdagen av P1vens
kroning presidenten f6r den "Pivliga kommissionen i Ryssland", kardinal Sincero, lagt grundstenen till ett
seminarium f6r utbildande av katolska prister fiir RYssland. Detta
"Russicum" skall resa sina murar pi
det gamla Antoniusklostrets mark
och stillas under den heliga Theresias av Jesusbarnet sirskilda skydd.
Direktorn ftir det "Pivliga orientaliska institutet", Mgr d'Herbigny, visade i ett ta1 pi "Russicums" stora
betydelse att verka ftir utbildande av
sjilasiirjare ftir det ryska folkets r4o
miljoner minniskor och f<ir att uppritthilla, fcirnya och f6riika tron hos

detta av naturen, si rikt utrustade
och i Kristi och hans Moders tjlnst,

si

uppoffrande folt<.
fnom kort skall Sven ett brasilianskt seminarium byggas, och insamlingen dlrfiir ar redan i full
ging.
sedan gammalt

Den rg mars lades hcigtidligen
til Propagandans nya
kollegium. Fijr att miijliggiira dess
uppf,tirande har den Heliga Stolen
givit sitt samtycke till upptagande av
ett lin pi r'l miljoner dollars.
grundstenen

Vid det sedvanliga mottagandet av
Roms fastepredikanter hijll den Helige Fadern till dem ett tal, i vilket
han bl. a. framhiill vikten av att i
fastepredikningarna ocksl siga ett

allvatligt ord om folkets

si

ldrsning.

mycket viktigare, som
bokhandeln numera i massor sprider
bocker, som iiro fiirbjudna av Kyrkan och som fcirkunna en livsiskid-

Detta vore

ning och en moral, vilka dro diametralt motsatta den kristna.
Stiften Treviso, Mantua, Venedig
och Rom hava avslutat akterna fiir

Pius' X:s

saligfiirklaringsprocess

och civerlimnat materialet till Riternas kongregation. Staden Riese, den
helgonlike pivens fiidelseort, har fltt
sin ansijkan beviljad att i sitt vapen
ocksi f6ra Pius' X:s insignier. I den
store pivens fcidelsehus kommer allt
att samlas, som pi nlgot sitt stod i
fiirbindelse med hans 1iv.
Piven har nyligen i audiens mottagit 40 amerikanska matroser, av
.rilka hd'lften voro katoliker, vilka
med sina officerare kommit till Rom
frin det i Neapels hamn liggande
krigsskeppet "Detroit". De blevo fiir.sielld" frir den Helige Fadern av
lektorn fiir det nordamerikanska seminariet i Rom.
Nyligen ha i ltalien rlkenskaperna
for rgzT 5rs universitetsSiindag av'
slutati. Dirvid befanns, att resulta-

tet iivertrSffade alla -fiiregiende 6rs
insamlingar ftir de katolska universi.
teten. Ar rQ2J, di fiir f6rsta glngen denna id6 f<ir penninginsamling
igingsattes, inbragte den r,o45,ooo
lire.' Sedan har summan jdLmnt stigit fiir varje ir och gav 16r t9z7
3,o35,ooo

lire. f

insamlingen del-

i"gi e,%a' katolska fiireningar, i
spitsett f<ir vilka stod Italiens katolska kvinnof6rbund, vilket ensamt insamlade 6ver r miljon lire.
T Franhrihe

PFtgFtt

alltidmt

planmissiga arbetet f<ir att

it

det

landets

tatoliker itervinna rattslig jimnstdLlldhet med

de iivriga medborgar-

na. I Montpellier har i nirvaro

av

minga biskopar en stor stiftskongress

hilliis, vid vilken ndrvoro z,5oo man
sisom representanter fiir de zz,otxt
medlemmar, som stiftets katolska
manliga organisationer lga- Det tid ningsorgan, som stilder riirelsen, lr
sprilt i r ro,ooo exemplar. Bland talen mirktes det, som hiills av dePuteraden abb6 Bergey, i vilket han erinrade de fiirsamlade om "att ett uteslutande defensivprogram fdr den
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katolska verksamheten icke lingre
kunde vara tillfyllest, utan att nu en
,energisk offensiv miste sittas in
mot lekmannalagarna".
I Frankrike finnes en "Ftirening
av den katolska skolans vinner",
vars centralkommitt6 nyligen var fcirsamlad i Paris. Fcireningen har 6zz
sektioner med r5o,ooo medlemmar.
Fcir ett ir sedan funnos blott 384
sektioner med ro3,ooo medlemmar.
Det har konstaterats, att iven den
' rent vdrldsliga undervisningen
ar
lSngt sdmre i regeringens ateistiska
folkskolor in i de fria katolska. Sa
,d.r analfabeternas, antal lingt stcirre i
de trakter, som ha civervigande ateistiska folkskolor, under det att det
5r si gott som intet, ddr de katolska
skolorna fcirhirska. I Elsass t. ex.
ir genomsnittet av de manliga analfabeterna 3 ginger och av de kvinnlig 4 ginger mindre 5n genomsnittet

frjr det rivriga Frankrike. Men i

Elsass iro de allra flesta skolorna
och i synnerhet flickskolorna konfessionellt katolska. T. o. m. undervisningsministern lferriot har mist
medgiva "en folkskolebarnensaliridmt tilltagande okunnighet sivil i
franska spriket och i rdttskrivning
som i rlkning och civriga matematiska kunskaper".

I

den vd.rldsbekanta boxningshal-

len "Premierland" i London har en
kalolsk sammankomst egt rum, under vilken framstiende talare framh<illo katolicismens imponerande
framgingar i England, n<idvindigheten av Englands Stervdndande till
den gamla tron och katolikernas

plikter vid alla unionsstrivanden.
Mer in 4,ooo minniskor deltogo i det
vdldiga mcitet.

Biskopen av Osnabriick, d:r Berning, kommer antagligen att leda den

tysho delegationen till den eucharistiska vdrldskongressen i Sidne_v och
att i den stora ftjrsamlingen hilta de
officiella tyska talen.
Kardinal Faulhaber har i sitt fasteherdabrev talat om den katolska ak-

tionbn, givit praktiska riktlinjer frir
dess genomftirande i Tyskland och
framhillit, att vad som krives ir icke nya fcireningar och organisationer
till de minga, som redan finnas utan
att allt kommer an pi att dessa
minga sammanslutningar fyllas av
en verkligt apostolisk anda.
Fcirra
Srhundradets losen var: "Socialt
arbete ! I dag lyder vi,r lcisen: Apostoliskt arbete !"

I Spanien kdmpar dcn katolska aktionen ihdrdigt mot smutslitteraturens spridning. I Madrid sammarrtridde nyligen det nygrundade frirbundet fcir offentlig moral till sin
frjrsta generalfcirsamling. Ndstan
alla lokalorganisationer av den katolska aktionen frin hela Spanien voro representerade. Bl. a. upplistes
ett kungligt pibud, vilket fdrbjrid
tryckning av och propaganda fiir

smutslitteratur. Sammanslutningens
sekreterare fciredrog direfter en
skrivelse frin biskopen av Madricl,
i vilken denne i foljande ord gav
uttryck fcir folkstimningen: "Di det
har lyckats Spanien att resa sig mot
kommunismens barrikader, varf'5r
skulle det icke iven lyckas det att
grira'front mot den offentliga omoralen ?"

Nled ofcirminskad vildsamhet pii
Meriho och visar, att Kristi Kyrka
innu alltjimt ir den fcirfoljda Kvrkan, vilkens barn hellre lida fingclse,
tortyr och kvalfull dcid, in de forneka sin tro. Den katolska protestrrirelsen mot denna barbariska forfriljelse 96r sig gillande i skilda linder, men undeist6dda av hela den
liberala och protestantiska virldens
brottsliga tystnad fortgi de blodiga
grymheterna och nidingsdiden, som
president Calles och hans gudkisa
vdnner gjort till sina vapen i sin hd'nsynslcisa kamp mot den katolska tron.
Bland de minga protestmiitena, som

gir innu religionsforfoljelsen

hillits i Tyskland, mlrkes en stor
sammankomst i Alfter vid Bonn, d5r,
efter ett fiiredrag om illgirningarna

mot Mexikos katoliker och om

den
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internationella liberala och protestin-

tiska pressens skindliga fcirtigande
.av dessa brott en resolution antogs, i vilken det heter: "Hogljudda protester hiija vi, katolska miin
och kvinnot, mot den grymma och
omdnskliga behandlingen av katolikerna och mot det blodiga'undertryckandet av den katolska Kyrkan
i Mexiko. En regering, som tilliter
sig dylika illgdrningar, f<irtjinar den
samtida kulturvirldens frirakt". Denna resolution tillsindes det mexikan-

ska sindebudet i Berlin. Aven i
i Liverpool och New.
England
castle - hava stora protestmriten,
- av tusentals personer, 6gt
bestikta
lum. "Yatfor", utropar irkebiskopen av Liverpool, "ar vir regering
si oberrird som ett marmorblock ?
Varfcir hava vira tidningar si ofullstindiga underrittelser om Mexiko

och intet ord av sympati for frirfriljelsens offer?" Sivdl frin Liverpool som frin Newcastle skickades
protestmtitenas resolutioner till det
mexikanska generalkonsulatet i London. For en tid sedan riktades till
president Coolidge av ledningen fcir
Frirenta Staternas katolska kvinnoorganisationer en protestskrivelse
mot den amerikanska regeringens
hillning betriffande ftirfiiljelserna i
Mexiko. Sedan inlade lven de manliga katolska organisationerna i Ftirenta Staterna sin protest. Aven den

sjitte panamerikanska kongressen (i
Havanna) har behandlat den mexikanska frigan, och man vintar underrdttelser om att denna kongress
{ors<ikt bidraga till religionsfredens
iterstdllande genorn att uppfordra
president Calles till att inleda fcirhandlingar med den Heliga Stolen.

EN PRESSRoST FOR FULLSTANDIG RELIGIONSFRIHET.

I sitt nummer filr den 2r . mars
Goteborgs Handelstidning
diskuterar
'under
rubriken "Det oundvikliga"
,den svenska religionsf rihetens si
svirlcista problem. I b6rjan konstateras, att de svenska statsmaliterna i
friga om kyrkan och kyrkliga ting
"stlllt sig till efterrdttelse den gamla
regeln: "festina lente", skynda 13ng'samt. En bestlmd motvilja mot att
upptaga problemet i hela dess vidd
har lagts i dagen. Bit fdr bit har
tagits, nlr ett uppskov icke l5ngre
var miijligt. . . Nigon plan har icl<e
fcirelegat." Det resultat, som man s&
helt oavsiktligt, utan att vilja det,
drivits hdn mot, ir "en skilsmissa
mellan stat och kyrka, vilken redan
till en stor del 5r genomfcird". . .
"De sekter.. som ftiretrida den okultiverade formen av tro, mot vilken
det glllde att skydda folket, grassera redan obehindrat i vira bl'g,

der". Tidnin$en fortsitter direfter:
" . . . man kan svirligen bestrida, att
de rjnskemil, som katolikerna kirutit
religionsfrihetskommitt6ns fijrslag, iro fcirtjdnta av tillmcitesgiende.. . Med tving utrittar man hir
ingenting. Den som sitter sin lit till
yttre fiiranstaltningar,. undeiskattar
de andliga krafternas styrka. De
16ta sig lika litet hillas i schack av
laghot, som piggtridsforhuggningar
hejda vindilarnas framfd,rd... Ilndast rdddhigans ande kan ingiva
avoghet mot att lita dven den katoiska trons bekdnnare bliva dclaktiga
av full och obeskuren religionsfrihet.
Det ir desto mindre skil att fdrmena dem detta, som den katolska kyrkan ingalunda kan slgas ha svikit si'
na gamla, synnerligen frirndma traditioner pi det intellektuella, konstndrliga och moraliska livsomridet."

till
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VAD A.N SANNING?
Credo har velat bereda Plats
nedanstiende inldgg, som
,stockholrns Dagblad vdgrat in-

fijr

taga pi grund av "bristande
Lrtrymm'e".

Tid efter annan liser man i tidningarna om oroligheter i Mexiko'
An har det varit regelritta strider
rnellan s. k. klerikala och regeringstrupper, 5n har en handfull "rebeller" iivermannats och efter en summarisk dom blivit avrittade. Ofta
dr det en eller annan katolsk pr6st,
som hiktats, domts och skjutits. Vad
som ir lgnat att ftirvina, ir

den

vildshandlingar i

det

kortfattade, rent av lakoniska form,
som givas dessa, mestadels teiegrafiska pressmeddelanden, som icke synas vicka nigot som helst intresse.
Visst lr man i vir tid timligen stilsatt mot att reagera inf<ir alla miijliga ohygglighetpq, och visst har man
nu i Sratal
.ochvarit van vid att hrira om

terrof

olyckliga Mexiko, och att en string
censur lr ridande dirute, vet man
ocksi
men Sndi! Faktum dr, att
- amerikanska, tyska etc.
engelska,
tidningar av katolsk firg innehSlla
skildringar av si uppriirande natur,
att man knappast kan tro, att det
skildrade kunde :iga rum i vira dagar.

President Calles och hans regering

pistir, att pristerskapet av maktbeglr och politiska motiv uppviglar befolkningen emot den nya ordningen i

landet. Regeringen har icke ftir avsikt att avkristna folket utan endast
att befria detsamma frin utlindska
pristers fiirdlrvliga inflytande. Detta pistiende tarvar emellertid bevis,
och nSgra sidana ha icke presterats.
Den ijvervildigande delen av Mexikos befolkning 5r katolsk.
A andra sidan limna katolikerna
en alldeles motsatt relation av liget.
De framhilla, att Calles icke blott

drivit ut alla prister, som icke lro
fodda i Mexiko, dven om de dir haft

sin verksamhet i decennier, utan
ocksi stingt alla prlstserrrinarier i
landet, si att det ir omiijligt att re-

krytera pristerskapet med infodda
mexikanare. Vidare dro alla kultocksi barndop, kyrklig
handlingar
forbjudna
vigsel och -begravning
och likasi all katolsk religionsundervisning. Overtridelse mot dessa fbrbud straffas obdnhciriigen med dciden. De "rebeller", som omtalas i

de korta telegrammeddelandena till
pressen, lro just prdster och Sven
lekmdn, som i all hemlighet utf6rt el
ler varit foremil f6r dylika kult-

handlingar. De straf fas sisom f ientliga mot staten och fi icke tillfille att frirsvara sig. Man fcirebir,
att de gjort sig skyldiga till konspiration, attentatsplaner etc. "Fiirhiiren" iro fiirenade med den ominskligaste tortyr. Jimforelsen med katakombernas kristna 5r fullstdndiS
Aven de ledo matyrdoden sisom
Se lingt den
"statens fiender".
katolska relationen. - Vad ir sanning?
Den civiliserade pressens tystnad
ir uppriirande och oforklarlig. Varf6r fir icke sanningen komma i dagen? Den.clviliserade virldens samvete har f6rr reagerat mot grymheter och tortyr, var de in drgt rum, i
Armenien, i Polen, i Ryssland. Vilket uppseende vickte icke pi sin tid
Emile Zolas J'accusse i DreyfusaffSren ! Den europeiska opinionen riddade for nigra ir sedan den katolske
biskopen n{gr Ciplak ur bolsjevikernas hlnder. Och vilken uppstindelse
vickte icke Zacco-Yanzettiaffiren.
nu
Di glllde det tvi minniskoliv
glller det tusentals !
Hir ir det icke friga om att taga
palti frir den ena eller andra parten,
utan blott att fa fuam sanningen.
Det effektivaste medlet hirtill vore
vil att sinda en opartisk undersiikningskommission till Mexiko. Fijrhllften protestanter och hllf-

slagsvis

ten katoliker

men f6rst och frSmst

och f ramfiirallt
kunniga, orldda
omutliga mln. Var finnes den varmhjirtade svenska kulturpersonlighet,
som med sin pondus och sin energi
vill stilla sig i spetsen fiir denna
uppgift

?

Christianus.
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CREDOS POST.
BREV FRAN PARIS.

Paris jan. 1928.
Den helige [/i,ncens aa Paul kedras.
Mirkliga sammantrif fanden uga

rum ibland, t. ex. att av

en

egendomlig tillfillighet den heiige
Vincens under de forflutna minaderna pi en ging tilldragit sig flera
forfattares uppmirksamhet. Bcjcker
hava utgivits, andra bebidas, vilka
skola belysa de olika rskedena i det
hjiiltemodiga och heliga liv, som fiirdes av den, som ej bar annat heders-

dr Monsieur Vincens. Antoine
Redier utgiver "Een helige Vincens'
av Paul verkliga levnad"; Paul Renaudin skriver "Sankt_ Vincens av
Paul"; i Revue de l)eux Mondes pibtirjar Henri Levedan en utfcirlig
studie av "Monsieur Vincens". Dessutom anmiles en annan levnadsteckning frin Andr6 Bellesorts fint skurna penna. Pi mindre 5n sex minader se vi fyra betydande arbeten om
det stora helgonet.
Btrra vi uti tidsfdreteelserna soka
orsakerna, som fijranlett dessa f6rfattares tankar och begrundanden att
vinda sig till vilgiirenhetens apostel
i det sjuttonde seklet? Jag tror det
icke. Galdrernas prdst, hittebarnens
apostel, drottningens och en stor del
av den trosivriga adelns biktfader under mitten av detta storslagna irnamn

hundrade; Gondis

vin, Richelieus

kardinal de la

skyddsling, medlem

och
R.ochenfoucaulds

i

konungens

rid,

franska .prdsterskapets reformator,

har den heliga Vincens satt

djupa

mirken pi Ludvig den trettondes senare regeringsir, frire gryningen av
"solkonungens" regering, ett faktum,
vilket ofta forbis'es av historieskrivare av denna epok. Vad vilgtirenheten angir, har hans inflytande omtalats; med hdnsyn till det sociala livet
har det endast flyktigt beriirts, utan
att verkligen studeras och undersiikas och vad dess politiska inflytande
betriffar, lr det dnnu till stor clel
oki.nt.

De biicker, som nu utkomma, tycej fylla denna brist, ty de iro romanskrivares verk, d. v. s. skrivna
av fiirfattare, som beskriva vardagslivet och nutidens sinnesrrirelser.
Men arkiver miste understikas,- texter
jlmftiras, personlig klnnedom om tidevarvet fdrvlrvas, allt en historikers och ej en romanskrivares arbete.
Dock
dessa levnadsteckningar
genom^9,
sina fijrfattares begivning
kas

och genom den entusiasm, dessa upp-

tint pi nytt

inom sig sj5lva, di de
fordjupat sig i helgonets liv och frirtjinster, ett onekligt virde. De lysa
av Vincens' av Paul oupphcirliga strd-

van till en allt st6rre helighet och en
mera fullstdndig sjilvf<irnekelse. De
utvidga vir kunskap om helgonets
livsgdrning och skola samtidigt med
den beundran, som hans framstiende
egenskaper kriva, ocksi i sjilarna
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.iteruppvicka apostolatets anda. Se
fullborda de ett gott och vdlsignelserikt arbete.
Men vem har riktat dessa forfattares intresse just pi den helige l/incens ? Frir mig finnes blott ett enda
svar: En forskare genom sitt arbete.
Sedan flera 5r har en missionsprdst,

M.

tilmodigt och

noggrant,
med ett vaket sinne fcir moderna vetenskapliga metoder vid historieCoste,

forskning, dgnat sig it att i sin helden helige Vincens' av
Paul brevvixling. En ldrds arbete,
ett petigt sysslande, sorn med svirighet vinner den stora publikens uppmirksamhet, hur vdrdefullt det dn
minde vara. Dess publikation dr just
nu avslutad och dr en verklig skattkammare, i vilken histoliens ilskare
ldnge skola <isa och som redan iterfrirt den litterira virldens intresse
till det stora helgonet.'
Min slutsats ir denna: Att tillimp-

het utgiva

ningen av den moderna historieforskningens metoder endast kan vara till
nytta ftir helgonens levnadsteckningar och genom dem fcir sjilslivets

historia. Strangt kritisk granskning
av killorna, en samvetsgrann utgivning av omsorgsfullt verifierade

och kontrollerade texter, noggranna
forskningar i samtidens arkiv, hela
denna en arkivforskares eller en benediktinermunks arbete, under vilket
de bista iren av en mans liv f<irgi,
allt detta bir inom sig sin lon och
sitt vdrde. Ett helgons bild blir sttirre, di den frigrires frin de legender,
som den folkliga fromheten oundvikligt vlver omkring den och dirigenom alltfcir litt rycker den ur dess
sammanhang med livet. Helgonens
verkliga liv ir vackrare iin deras !egender och 'irppvisar tydligare den
djupa viljan, som frirde dem pi Guds
vdgar.

Victor Rucaille.

CREDOS BOCKER.
Den heliga Katarina av
Siena. Av Joh'annes

Jiirgen,sen.

Ett helgonliv skildrat av Johannes
Jrirgensens misterliga penna gir man
icke likgiltigt f<irbi. Det gnistrar och
strilar i alla regnbigens firger, det
lyser och viirmer. Katarina av Siena
sade en

ir

i alla de

ket, men iven ftirsjunken i extas i
sin kammare.

mia

Frirfattaren gcir en intressant jltnforelse mellan helgonens, hir slrskilt de heliga kvinnorna Katarinas

av eld),

och Birgittas syner, och diktarens in-

ging om sig sjllv: La

natura d fuoca (min natur

och just detta framtrider

tavlor, som upprullas ur hennes korta,
men didrika liv. Vi gi in i hennes
faders, Jacomo Benincasas hus i
Siena: vi se henne vid arbetet i Jcri-

spiration. llan citerar Goethe,-Nietsche och Strindberg, vilka alla tre talat om den lycka, som ingivelsens
6gonblick skinker. Helgonsynen ir
en fullkomligare art av diktarvisionen
den tringer htigre, ndrmare

till Gud.
Den heliga Katarina dgde fanta-

siens och viltalighetens befryndade
givor till hjilp vid sitt livsverk. Dd.rom vittna 389 Snnu bevarade brev,
som dikterats av henne i nistankirlekens intresse, och Dialogus (samtal mellau sjilen och Gud), den enda
bok, hon skrev, en vigledare i det
andliga livet. Hon stod sedan sitt
sextonde 3.r nara dominikanerorden,

som medlem i manrellata, ett
slags tredje orden fiir kvinnor. Raimund av Kapua, en lird dominikan,

var hennes biktfader, och hon

sam-

lade en krets av likasinnade, fromma
kvinnor och mdn, omkring sig. De irt-

rjvade barmhirtighetsgirningar ernot
sjuka och fattiga, isynnerhet under

f6rfirliga hirjningar iir r3a8.
Katarinas inflytande vlxte: hon

pestens

till abboter och kardinaler och
till sist reste hon till Avignon och
uppmanade piven Gregorius XI att
komma till Rom, vilket han iven
gjorde. Skildringen av denna och
andra episoder dr byggd pi strlngt
historiska klllor; inga romantiseranskrev

de drag strira tillforlitligheten. Icke
dess mindre dr den heliga Katarinas
liv i sig sjilvt si storslaget och underbart, att det vicker intresse och
beundran.

Minga vackra illustrationer pryda

boken; hela utstyrseln ir virdad och
fijrfattarens namn borgar fcir att in-

nehlllet,

i

sivll i sprikets skoniret som
stir pi en hcig nivi.
Karin Sparre.

tankens allvar,

De romersk-katolska
fiirsamlingarnas kyrkobokfiiringsfriga. Av F.
StockJ. Linders.
holm. Katolska Bokfiirlaget. Pris 75 iire.
Frir dem, som vilja orientera sig i
denna viktiga religionsfrihetsfriga,

ir sirskilt aktuell, har dovid Uppsala universitet F. f,
Linders givit ett inligg i en nyss utkommen broschyr pi 5o sidor. Det
som nu

centen

utomordentligt intressanta arbetet infcir ldsaren i frigans alla delar, biir-

jande med dess fcirsta uppkomst i

Sverige, dess utveckling och det nuvarande liget. Med ingiende kunskap i imnet behandlar frirfattaren

ng gillande lagstiftning i

denna

punkt samt konsekvenserna av denna
lagstiftning. I bilagor fir lisaren
kdnnedom om olika myndigheters och
lmbetsmins stillning och yttranden
till frigan genom itergivande av deras skrivelser i drendet. Sirskilt intressanta

iro

domkapitlens stdllnirigs-

tagande till den Apost. Vikariens
framstillning om tillstind fcir katolikerna i Sverige att hava fuilstintlig
kyrkobokf6ring (skriv. av de.n r8
nov. tgzT). Det ir av intresse att
genom denna lilla skrift fi en inblick i den uppfattning, man har om
begreppet religionsfrihet i virt land,
och huru man leker blindbock med
sig sjilv, di det giller att finna ursikter for de oberittigade inskrlnkningar, man grir i katolikernas fiirnt
en ging medgivna rd'ttigheter. Det
vore <inskvirt, att broschyren spredes
i vidare kretsar, ddr man icke har
leda pi fcirhillandena, utan uttalar
den stijrsta fiirvining, nir katolikerna beklaga sig iiver sin orlttvisa behandling, n5r det giller deras sjdLlavirdsintressen. Broschyren kan t'rhillas genom de katolska pastorsi;nbetena, frin Credos expedition, Giitgatan 46, Sthlm, samt i bokhandeln.

Konnersreuth, Tatsa'
chen und Grundsitze.
' Von Robert
Leib e r. Her,der & Co.
Freiburg im. Breisgau.

'Genom dagspressen har gStt mer
eller mindre vederhiftiga, i all hast
gjorda uttalanden betriffande "fallet
Neumann". I f<ireliggande skrift ddr-

fir man pi 5o sidor en objektiv
bild av hlndelserna. Ftirf attaren
grundar sin framstillning pi samtal

emot

tt2
med teologer och llkare jdrnvil pi

de dagbricker, som fcirdes pi ort och
stllle under en femton dagars obser-

vation. Intressant 1r att lisa

om

Therese Neumanns karaktir och religiosa liv. Skriften ir forsedd med
kyrkligt "imprimatur"
X.

-

iag i Freiburg im Breisgau har i bokserien med ovansteende titel utkommit band 5, innehillande foljande berittelser: Zwischen Himmel und Erde av Otto Ludvig; das Heidedorf
av Adalbert Stifter samt Das Vaterhaus av Jakob Frey. Denna samling

Bibliothek wertvoller
Novellen und Erzihlun-

kan rekommenderas 5t alla vlra lasare, som med sitt bibliotek dnska rnfrjrliva litteratur av goda tyska mls-

gen.

tate.

P5. Herder

&

C:os vlik:rnoa frir-

IN FOR DET OVERSINNLIGA.
I det tal, som piven Pius den XI
hcill vid tiden fdr approbationen av
de under, 5s1v1 tillskrivas den lilla
Th6rdse av Jesubarnet, sdger han bl.
a. f<iljande: ':Det ir Guds rdst, som
genom glansen avldessa under avslcijar den.rikedom av dygder, som IIan
dolt i detta hj:irta."
Otaliga lro de under, som tillskrivas den lilla Thdrdse av Jesusbarnet.
Karmeliterklostret i Lisieux i Frankrike publicerade dem efter hennes
dod i en broschyr med titeln: "Pluie
de Roses", vilken utgavs Srligen till
r9r4, de processen angiende den
lilla Th6rdses saligfrirklaring bcirjade.
Sederrnera hava ett flertal supplement tillkommit, bl. a. ett, som under
titeln "Interventions de Sr. Th6rdse
de llEnfant-J6sus pendant la guerre"
utkom ir r9zo, itergivande ett mycket,stort antal brev frin soldater, vilka deltagit i virldskriget och som pi
ett underbart sett fitt rcina den lilla
Th6rdses bistind och hjzilp i iiverhlngande faror eller pi sjukldgren.
En tilldragelse, som under senare
tid.iiver hela virlden viickt det stcirsta uppseende, dr Th6rdse Neumanns
av Konnersreuth den 17 mai rg25
(samma dag som den lilla Th6rdses
kanonisering igde rum), intriffade
pliitsliga tillfrisknande frin den fullstlndiga forlamning, som under 6rf
ir fjattrat henne vid sdngen. (S"
Credo oktober rg27).Denna hindel-

se skiljer sig si tillvida frin de ovriga under, som tillskrivas den lilla
Th6rdse, som densamma 6gt rum infijr all vdrldens <igon. Frin ett stort
antal av Europas linder hava ldkare
och vetenskapsmin bescikt Konnersreuth, och iivriga besrikare hava, tills
besiiken sistlidna hiist pi uppmaning
av de kyrkliga myndigheterna instillts, uppgitt till betydligt ,6ver ett
roo-tusental. Redan finns i Tyskland
en hel vetenskaplig litteratur river

detta fall, och otaliga iro de tid-

ningsartiklar och broschyrer, som ut-

givits tiver detsamma
mycket
- alla
visentli,qen
ldrda, men sins emellan
motslgande varandra,
Men iiver de intryck och kinslor,
som det enkla, sunda folket, vilket
ju ej av vetenskapligt intresse kommit till K., erfarit, har fciga talats.
Det ir dock ett synnerligen stort antal mdnniskor, som vallfdrdat dit icke fcir att fi sin nyfikenhet eller sensationslystnaci tillfredsstilld, utan fcir
att om mojligt finna nigot fcir srn
sjnl. Frin alla Tysklands olika ldnder har man sett dem komma, ofta
efter dagsl5nga resor. Tysta och tilmodiga hava de i timmar vdntat for
att fi se en skymt av den helbrigdagjorda, vilken efter sitt tillfrisknande i <iverensstlmmelse med den liila
Th6rdses uttsago innu ldnge skulie
bira pi ett lidande, vilket ingen iordisk likare skuile kunna avhjdLlpa.
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'Och hava de antingen fitt se henne
under hennes extatiska tillstind, di
hon friljer sin Herre och Mistare pi
korsvdgen eller under nigra ogonblick samtalat med henne under hennes normala tillstind
ser man dem
tysta och stilla draga-sig tillbaka fdr
att meditera ijver sina intryck.
Dessa intryck skulle man i allmdnhet kunna sammanfatta i en klnsla
av frirkrosselse. Ftirkrosselse infor
det sedda undret av tilamod och undergivenhet under ett allt mdnskligt
fdrstind tivergiende lidande, fcirkrosselse tiver ens egen intighet och

ynklighet i livets prrivningar och
motgingar. Aven vetenskapens representanter, so41 bescikt K., hava
icke undgitt att kinna sig gripna av
Th6rdse Neumanns personlighet. Si
t. ex. liknar med. dr. E. von Aretin
henne vid "en iirn, som ensam styr

sin fird mot ljuset"

(Miinchener
Nachrichten den 3 augusti r9z7) och

en 'annan ldkare, doktor W.

von

Weisl siger om henne, "att hon b6rjat vandra vigen fram mot det relieicisa geniet". (Vossiche Zeitung d. r8
sept. t9z7). Befolkningeh i K., mestadels bestiende av hantverkare och
smibtinder, vilka sett Th6rdse allt
sedan hennes tidigaste barndom och
varit vittne till hennes irslSnga lidande och plotsliga tillfrisknande,
hdlsar henne stddse med taktfull tillbakadragenhet, och ingen av llyns
manliga innevinare skulle tala rned
henne utan med hatten i handen.
Men de vallflrdande drrija icke
alltf<ir l6nge vid nyssndmnda kzins1or. Snart ser man dem samlade i
den vackra bykyrkan, bakom vars altare Th6rdses sjukstol stir, frin vilken hon ihor den hl. mdssan och
dagligen mottager derr hl. kommunionen. Allas cigon 5ro riktade mot kyrkans medelpunkt, mot altarets stora
under, infor vilket "undret i Konnersreuth" fullstdndigt forbleknar,
och ur mingas hjirtan uppstiga varma tacksd.gelser fcir den nid, de fitt,
att si att siga kasta en blick in i det
<iversinnligas virld. Mingen sj11,
som sjdlv burit pi ett tungt lidande.
har vid anblicken av eller samtal med

denna korsbirerska, hdmtat stor trtist
och nytt mod a-tt blra sitt eget kors,
och fiir minga har innebcirden av den

Th6rdses yttrande: "Genom lidande rdddas betydligt flera sjilar
in genom de mest glinsande predikningar", blivit verklighet. Med tacksamhet och tillforsikt itervinda de
var och en till sin virld.
Men i denna materiella vlrld hlrskar. fciga fcirstielse och intresse frir
det iiversinnliga. Ftjr otrons och
vantrons representanter framstir allt
riversinnligt som nigot fullstindigt
overkligt. Fijr dem dr altarets under endast magi, och varje tilldragelse, som dvergir det minskliga forstindet -- det mi nu vara en helbrigdagiirelse i Lourdes eller i Konnersreuth
ett hysteriskt fenomen.
Allt mer- och mer vidgar sig klyftan mellan den iiversinnliga och vir
tids materiella virld. fnom den senare btirjar levnadstempot stegra sig
med en fiirut oanad hastighet. Pa
alla omr5den av den minskliga tillvaron bcirjar mekaniseringen alltmer
vinna insteg. Pi det sociala omrSdet, inom konsten, ja t. o. m. inom
familjelivet gcir den sig mer och mer
gillande. Gi vi endast ett trettiotal,'ir tillbaka i tiden, le vi nistan ett
medlidsamt leende, nir vi exempelvis tinka pi ditida samfdrdsm6jligheter. Nu 5r det ej ldngre minniskans trogna tjinare histen, som
hjllper oss att f6rflytta oss frin ett
stille till ett annat, utan med rasande
fart utftjr motorn detta virv. Attgloket har redan distanserats av flygmaskinen, som med stor hastighet
fiir oss frin ett land till ett annat.
Inom hemmet har sopkvasten och
borsten fitt vika fcir dammsugaren,
och skurgumman stryka pi foten fcir
den elektriska bonaren. Till och med
de doda hava icke undgitt att bertiras av mekaniseringen, ty redan ser
man i storstdderna likbilen skyndsammast fcira dem till deras sista vilostille. Si jaga vi fram genom tillvaron i ett allt mer och mer stegrat
crescendo, och ve den, som ej fiirstir
att hilla takten utan blir efter !
Och det oversinnligas vlrld, denna

lilla
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h

vd'rld,

fiir vilken Gud av bvighet

be-

stirnt oss, denna virld, i vilken vi
skulle hava virt rotfiste, virt hopp
och vir stora glidje, vilken plats intager den i vir tillvaro ? Overallt,
vart vi begiva oss eller befinna oss,

omgiver oss dock denna virld, och
frin alla sidor. Ibland
dr det blott ett enda litet steg, som
ornJluter oss

stfijei oss fri.n densamma, och understundom kan detta steg vaia taget

pi
en bri,kdel av en minul
- Mitte,
nir vi helt pliitslig!.'bqfinna
oss i det <iversinnligas vir1d, detta
faktum di ej verka alltftir fiirkrqssande pi oss !
H, Lr-

:_
TRE

ROSOR.

Tre skiinu rosor iag aet fiiraisst,
pd. sancm,a stant' och p& hztist ttid kaist
de trenne rosorna gunga.
En lyser gilIne som solens sken,
och shira halhen d'r utan men.
Dem rosen lrise rnin tunga!

Den tredie rosen. Gwds klarhets shen,
iir gbntt i kalhen, sd ztit och ren,

Den andra rosen, aad, skbn hlenod'!
Hon rnot mig llser sb riid som, blod,
den blomman mdnd,e iag brYto"
Hon ai,la skall tiitt inui'd min barm,
ach hjiirtats oro och aiirldens larm
skall sig i helgsmd'l f6rbYta.

Den fiirsta rosen Gud,'Fader iir,
dcn and,ra rosen Hans Son sd hiir,
den rred.ie helga Guds Ande.
S'e, trenne rosor, sorn aro ett,
vad siillsamt ttnd,er, som hiir sig tett,

("Jungfru Marie hand''')

dess

doft

oss skall zted,erkYicka.

O, att d.en rosen i altan dag
sin doft oss skiinhte och sitt behag,
vurthiin ai iin ntdnde bticka.

det prise ai allo lande !

Sigurd Dahlliif:

tl5

\f*a'taqtulrkn. h*r*.
,,

BLICKEN FRAN KORSET.

<".-.'

En

bli.ck frdn Korset ,notte tYst
i tzt'hiets stund mitt hjiirta,
det 'valr soTn on;'mi'n sliil f,en kysst

smiirta.

mcd outstiglig

'.:

:

Sd, bleu

Iag hu,nde icke tala ,ner,
fiirshriicht jog ogat siinhte
och !d, rnitt unsihte fi)ll uer,
dd jag noitt lizt betiinhte.
Jaq s?orde hogt, uenr's blicken
som obetainglig briindc,
och, hriiztde pd si'n frdga saar,
fast siiilen bort si'g aiin:de.

vid

jag

Korsets ngnnd,o,*

,,

mig gdmde,
diir gick mi.n torra staa i' blorn
min lakobsdriim iag d,rornde,
och

dess stana

z,ar,

faijde rnig, ztart iiru jag gick,
hur iin jag undan flydde
och, i, en rotl\s friimlings skich
dock ztantrons tyglar lydde.

Den.

Den hiill mig

Den tog, me,m iinnw mer den gaa,
den allt for mi.g begiirde,
fbraardlad titt ett nddens lcaa,
min skuld. dess glod f 6rtiird'c.

i sitt fasta tag,
cj sliippte,

dess oaermaht

bch ;priingt min andes rndrha jag
i, ljuset lriinder kntifpte.

lihroim

i

et+ sjwnhen skugga'

glitm.sha

ldg

'

allt det bruina"

och mi.tt i, solens sken iag sd'g
Guds Kors, det blodbegiwtna.

rytt Gwds Hjtirtas kliPPa
or
mig i off erstwntd'en,
f
wppstrdlat aa Hans \gonkast
blev Korset altargrwnden.

brast

Nicodemws lik
dit
- iag
mig skyggt till Herrens fotter.
(Jr Sahromentet sjiilen si)g
nytt li,a'frdn nya riitter.

snxog

Pd.

'

Augustin Kock'
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FRAN SNICKARBANKEN TILL PROFESSORSSTOLEN.
I

Pater Desideriws Lentz. O. S. B.

I Haigerloch i furstend6met FIohenzollern foddes r83z en gosse, som

vid tidiga ir av sina fiirildrar sattes
i snickarlira. Den unge 'l-entz arbetade flitigt i sitt yrke. Emellertid vaknade hos honom en brinnande
hig att fi utbyta hyveln mot bildhug-

Beuronerkonst. Fresco

i S:t hlaurwskapellet i

'garens mejsel och mi.larens pensel.

pi

Han drog till Minchen, Bayerns
konstskatter si rika huvudstad,

och studerade d6r med liv och lust.
strdvanden krcintes
med framging, och redan vid z6 irs
ilder utndmndes han till profes.sor
vid konsth<igskolan i Niirn6erg.
Ar 1863 hade furstinnan Katarina
av Hohenzollern iterupprittat klostret Beuron, som var grundat ro77
'och indragits till staten r8oz. Hon
inbjrid benediktinermunkar att Ster
sli sig ned dir och ldt i grannskapet
-it sig uppf6ra ett sommarresidens

Ifans ihirdiga

och ett kapell. Uppbyggande och dekorering av kapellet anfcirtroddes it
tre konstnlrer: Wiiger, Steiner och
Lentz, och genom deras arbete blev
det ett verkligt md.sterverk. Beuronskolan var grundad.
De tre konstnd.rerna intridde i Be-

Bewron, mdlad, rB7o.

-och

pater Desidenediktiner-orden,
rius Lentz blev sjilen i den nya skolan. Det i.r honom, man har att tacka frir freskerna i Beurons klosterkyrka, bilder ur den heliga Jungfruns
liv prydande klostret i Emaus i Prag,

i Virfrukyrkan i Stutt.
gart, den beriimda Pieta i S:t Gabrielskyrkan i Prag, minnesvirden
tiver Hans Sachs i Niirnberg sarnt
slutligen altaren, tavlor och bild.
korsvd.gen

huggerier i abbotstiftet Monte-Cassiflo, benediktinerordens stamkloster,

grundat av
s43

).

S:t

Benedikt

sjilv (ir

1t7
Pater Desiderius Lentz, som nyligen avled vid 96 irs ilder, var icke
rndast en rikt begivad konstnir utan

iven en. framstiende tinkare, som
fiirstod att i skrift med klarhet och
virme framstilla sin skolas princi'

per.

Johannes Jtirgensen

har

gi-

en expos6 av hans tankar i boken
Beuron, ett av den store danske fcir-

vit

{attarens allra virdefullaste arbeten.
Liksom Beurori iro civriga bene*

diktirierkloster biinens, ldrdomens

och konstens hemvist, exemPelvis Maria-Laach i Rhenlandet, Einsiedeln i Schweiz, Seckau i Steiermark, Emaus i Prag, Farnborough
och Erdington i England, SolesmeS:

i Frankrike, Maredsous och Saint
Andr6 de Lophem i Belgien samt
at last but non at least
abbotstiftet Saint-Maurice de Clervaux i en

av storhertigdiimet

Luxemburgs

vackraste trakter, huvudsdte fiir den
vittutbredda bcinefijrening, som dag-

ligen ber frjr de nordiska folkens
itervindande till den katolska enheten, till den tro, som frirkunnades av
benediktinermunken f rin Picardie,
S:t Ansgar, Nordens apostel.

Kulla i Odensvi, S:t Thomas av
Aquinos dag, Z/3 1928.
l

Gustaf Armf elt.

DEN HELIGA GENOVEVA.
Parist skyd'dshelgonNdr hunnernas horder foro fram6ver Europa med fasa och skrlck sisom f<irridare och med d<id och elinde. brdnda byar och vitnande rndnniskoskelett i sina fotspir, medan hedendomens mcirker 6nnu vilade iiver
minniskornas sjdlar, di hlnde det
sig enligt folktron, att vir Herre ge:nom nigon sin ringa tjinare sinde
ndd sitt ljus och lit det sisom en helig eld lysa iiver mdnniskorna.
Genoveva frin Nanterre var f<idd
av fattiga fcirildrar. Som en liten enkel bondflicka vallade hon sina getteri
medan hon driimmande hingav sig
5t tankar, ej vanliga fcir ett barn pi
sju ir. I{ennes blickar ftiljde molnens flykt, och hennes sjil s<ikte vad
som var ddr ovan. I brinnande b6nerskidade hon frin sin kammare

upp mot stjdrnorna. Guds insegel
stod skrivet pi hennes panna, inga
andra barn sigo u.t som hon. Stilla
,och tinkande gick hon sin veg
fram. Ocksi hennes yttre bar prigeln av hennes tankars.renhet och
godhet, Frin de sina miitte hon
motstind. 'rMan beder sin bcin morgon oc'h afton, det tager ej si ling
tid; _{16n de dagliga plikterna, men

trikar ut vir Helre sjilv' med
din stindiga andakt". Si lydde mo-

du, du

derns fiirebriende ord,

nir

getterna,

otiliga efter saftig4 i4gar, brdkte i
sin filla. Men Genovdva klnde sin
kallelse, och -hennes motstind var
starkt och taligt.
En dag besrikle irkebiskopen av
d'Auxerre; den helige Germain,'den
lilla stilla byn fiir att vila ut, innan
han fortsatte firden till .Storbrittannien, dit han imnade sig i hCrnad
mot kitteriet. Pi byns kyrkogird
undfick det troende folket hans vilsignelse. Genoveva var med i skaran. Den helige mannens blickar
follo inom kort pi det ilskliga barnets lilla bleka anlete, upplyst av den
troeride sjilens milda sken. Han kallade henne till sig, talade lSnge med
henne, bad henne hilla fast vid sin
tro och lita sitt h<iga mil som Guds
utkorade bli sina handlingars ledstjdrrna. Kring hennes hals fiste han
sisom minne ett kors- av koppar.
Andra smycken borde hon icke bira
fiir att en ging som Kristi brud
smyckas av honom.
Hon hiill sina ftiresatser, men ofta
trlev striden fiir dessa hird. En
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ging ville hon i ftirtvivlan trotsa modeins ftirbud och gi ,i kyrkan. De
ven en <irfil mot hennes kind. Men
i detsamma miste ocksi modern som
ett straff frin himmeln sina iigons
ljus. Frin den stunden var liten Ge'
noveva den hingivna, ,6ver moderns
olycka siirjande dottern, som i inger
kysste hennes fiitter, som f,iiljde henne vart hon gick. En dag satte hon
sig fortvivlad att grita vid brunnen,
och hennes tirar fcillo i det tomma
vattenkruset. "O Gud", bad hon,

"lit

sorgens

tirar

sona

min

skuld

!

Hrir mig, bevilja min biin ! I.it vattnet, som blandas med mina tirar, bli
min moderS likedom !" llerren htirde btinen. Tirevattnet blev undergrirande, och de blinda iigonen seende.

Strax efter Genovevas f6rsta nattvardsging fcirlorade hon sina firrild'
rar. En rik gudmor tog henne i sin
vird i sin bostad i Paris. Nu var
hennes vilja ej bunden av andras.
IJon bad, hon fastade, hon spdkte sig
som aldrig frirr. Men illasinnade
mlnniskor kunde ej l5ta detta skiina
blomster fi vixa i fred. Gudbarnet blev kallat ftir skrymterska och
sades fasta fiir att komma lickergommarna pi skam. Allt detta fortal framfiirdes till hennes beskyddare, den helige Germain. di han andra
gingen pi vig till Storbrittannien for
fijrbi Paris och dess omgivningar,
dirvid sijkande sin lilla skyddsling
Genoveva. Han fann henne ocksi
sidan han, trots fcirtalet, hade v5ntat sig, i ett ringa tjlll fiir att sti de
elinda si mycket nirmare, f6rslnkt
i briner, fuktande golvet med sina
tirar och det jordiska hiilje, som omsliit den brinnande sjllen, allt mera
f

rirandligat.

Ar 45r var den enda bro, som i
Paiis ledde iiver Seine, fylld av flyende, som ville ridda sig och sina
igodelar undan den vilde hunnerkungen,. som sades vara i antigende.
Men. just som dessa hiillo pi att ni
andra stranden, blevo de hejdade.
Emot dem hiijdes en spld arm, och
de hiirde en mjrk kvinnoriist rned.
bjudande kraft i himmelens rlamn

anropa dem att stanna.

"Varfiir flyn

I", ljtid en melodisk stimma emot
dem. "Veten I ej, att Herren ir'

stark, att Han dr ett virn mot edra
fiender ? Akallen Honom, och eder
skall intet ont vederfaras ! dvergiven
icke edra hem, si kunnen I rikna p&
hans hjhlp !"
Kring den splda, ljusa varelsen i
den grova vadmalsdrikten strilade
som ett forklarat sken, och det gyllne hiret lyste som en gloria kring
hennes hjd'ssa och axlar. Den.heliga
Genoveva var ljuset frin himmeln,
sind att visa vigen tillbaka till deras stad. Men detta kunde de ej

fatla. Den mlnniskoflod, som i
skrick stortat fram, \ar endast hejdad ftjr nigra ogonblick. Snart byt-

tes hipnaden i rasande vrede. "Ned
med fcirriderskan", ropades det.

"den av fienden besoldade, som vill
locka . oss iter i fcirddrvet ! Hon
skall do !" Och man drojde endast
for att besluta pi vad sdtt. Strax
trredvid fltjt Seinen djup och miirk.
Dlr funno de graven. Nu fattades
endast repet och stenen.
For Genoveva var nu lyckans
stund kommen. Med majestitiskt
lugn vdntade hon pi cigonblicket, di

Frilsaren skulle taga henne i sin
famn. Med korslagda armar, ski-

dande upp mot himmeln,

lit

hon de

hd'mndlystna minniskorna knyta ste-

nen om sin hals.

Men vinta! Vem kommer ddr?
Vem banar sig fram genom mingden ? Man stiger viirdnadsfullt it
det 5r tiverdiakonen. "Vad
sidan
sker h6r?"
sptirjer han. "Vad har
denna arma kvinna brutit? Men det
dr ju Genoveva frin Nanterre ! Och
henne haven I velat bira hand pi !
Olyckliga ! Kr<ik ej ett hir pi hennes

huvud! Hlr blr hon

korset,

sklnkt av den helige Germain, frin
vars dijdsbidd jag just nu kommer,
medfiirande vilsignelse it denna
Guds utkorade heliga jungfru.'r

Som det vixlande havet
niskohopens kinslor.
rnan

:nu ned

fiir

ir

mdn-

Hinryckt sj6nk

Genovevas f6tter.

UIan kysste hennes klidnad, man
fiiljde henne, tiggande om vllsignel-
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till kyrkan, ddr man fdrenade sig
for stadens rdddning. Och
den vart riddad. Hunnerna kommo
aldrig till Paris. I stillet utkimpades vid Marne ett si stort oih blodigt slag, att fcirst rgoo-talets stora
krig igt dess motstycke, och det, som
vi veta, pi samnia plats, ddr di som
nu fienderna mist vika.
se,

i

b,iiner

Frin den stunden blev Genoveva
inte endast Guds utan hela sitt folks
utkorade. IIon var deras virn mot
sorger och fara, Paris' skyddshelgon.
Under de eviga strider, som folket di
hade att utst5, var hon dem ofta till
hjllp och rdddning.
En ging, ndr
Paris var beldgrat -och folket nlra
att frirgis av hunger, srntig hon sig
beslutsamt i en liten bricklig farkost
ut ur staden. Var hon sedan visade
sig,'var hjdlpen henne till miites, och
hon lir enligt folksd'gnen ha kommit
tillbaka med rz skepp, lastade med
livsmedel.

Pi den plats i Paris, dir nu den
stitliga kyrkan Sacr6-(-.oeur frin

Montmartres hiijder blickar ned 6ver
till dess fot,

'staden, som strdcker sig

lig fordom ett litet enkelt kapell,
lingt avligset frin det Paris, som
di fanns. Det var helgat it den helige Denis, som dir siges hava lidit

martyrdciden, och Genoveva ilskade
att bedja i detta kapell. Ofta vandrade hon dit mot aftonen, itf<iljd av
en skara unga kvinnor, fiir att fira
aftongudstjlnst.
Vid ett annat tillfdlle ser man hen-

Denis och Paris. Hon bar som all'
enkla lantliga drikt. En vid
kappa fladdrade kring hennes spdda
gestalt. I\[an hade, sades det,. f6r
henne stdngt Paris portar. Man ville

tid sin

lita dess hirskare, kung Child6ric, i
ostiird ro stilla till blodbad pi nigra
olyckliga . fingar. Troende pi Genovevas makt och under fruktade konungen, att hon genom ett mirakel
skulle ridda fingarna. Men pi den
heliga Genovevas vig mot idla, htiga
mil fanns ej riglar eller lis. Hon
vandrade Herrens vbgar, och han
rcijde sjilv alla hinder. Paris portar iippnades av sig sjilva vid det att
Genoveva nlrr,nade sig, och den
himndlystne konungen miste ge fingarna fria.
Under Helgonets linga levnad
(hon levde, tills hon blev iiv,pr 8o ir)
spredo sig allt mera rykten till nir
och fjirran om helbregdag6raride under. Greps man av fcirtviv.lan tiver
pest och hirjande farsoter. di var
det Genovevas ande och kraft, som
drev det onda pi flykten.
Efter ett lingt liv, uppfyllt av tro
och heliga plikter, dog Genoveva omkring ir 5rz. Hon fick sitt vilorum
vid sidan av Klodvig, den fijrste
kristne konungen, och dennes drottning Clotilde, som mycket llskat Genoveva. De ligo begravda i vad som
de kallades "de heliga apostlarnas
kyrka". Under trettonde seklet blev
dess namn indrat till kyrkan "S:a
Genoveva".

(Forts.)

ne skynda vdgen fram mellan S:t

EN VADJAN.

till den helige Franciscus'
orden, aom vilja bidr,aga att hjdlpa
ordensbrdderna p6 stigrnatiseringens
berg, I.a Verna, att biittre kunna b,etjbna pilgrimsskarorna, som draga dit,
bl. a. genom att anlSrgga en niidvdndig vattenledning, och som vilja giva
en skbrv fiir detta 6ndam6l, kunna insdnda bidrag till kyrkoherde S.
Nordnrark, Giitgatan 46, Stockholm
eller d,irekt till grrardianen Pater CaDe vdnner

millo Ugolini, Verna (Arezzo), Italia.

CREDOS FOND.

'Transport
.. Kr.
Ingenitir Karl Bonran . "
.,....., "
H. E. .
Grevinnan Norah Gyldenstolpe .,.. "

10,983:44

10:15:10:-

Sia kronor 11,018:44

tsidrag till Credo,s Fond mottagas
alltj,ii,mt mied stdrsta tacksamhet och

kunna insdndas

till

Credos Expedition,

Giitg'atan 46, Stockholm med angivan-

de av att medtren avse narnnda fond.

APRlL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.
10.
11.
12.
i;:
14.
15.
16.
1.7.

18.

Siindag. Palmsiindagen.
M6.ndag

Tisdag
ronsdag

i

i
i

dymmelveckan.
dymmelveckan.
dymmelveekan.

Torsdag. Skiirtorsdagen'

Fredag. LA,ngfredagen.
Liirdag. Piskafton'

19. Torsdag. Ferialilag.
20. Fredag. Ferialdag.
2t. Liirdag. S:t Anselmus, BiskoP'
Kyrkoliirare.

22. Siindag. Andra efter

Siindag. Piskdagen.

Mindag. Annandag

Tisdag.

ringen, MartYr.

P&sk.

)

I l'a,ga-r
-lnom
} Piskoktaven.
F;;;:'
I
Liirdag. l
Siindag. Vita eiindagen.
OnsdaE.

Pisk.

23. Mindag. S:t Georg. MartYr.
24. Tisdag. S:t Fidelis frin Sigma-

25. Onsdag. S:t Josefs skyddsfest.
26. Torsdag. S:t Markus, Evangelist.
27. Fredag.' S:t Petrus Canisius, Kyrkoliirare.

{Ior.sdaE.

Mindag. Ferialdag.
T,isdag. S. Anicetus, Pive, Martyr.
Onsdag. Ferialdag'.

'Det hittills sagda g611de off'er i
eg,entlig mening' Mran talar 'ernrellertiid
octsA - om off,er i vidstriickt'are betydelse och i oegentlig nrlening. Till dessa rdknar man de ol'ika dygd,eakter i
det reliigiiisa livet. I denna mrening kan

ordet 'offer icke hava ,sin ursprungliga

och egentliga betydelse utan miste
fiirstis i hbrledd mening. Brenbmningen
offer anvbndes ofta i d'verfiird betydelse pi goda fiir'tjdnstfulla handlingar'
i den mAn dessa hava nSgon sld,ktskap
eller tikhet rnbd offret ii 'egentlig
mienimg. Denna iikhet berstA'r framfdr

rnred

allt i tvi m'omrenrt: offret 'tjdnar
Guds fijrhrirligande
tiil
rraestadels geoch fultbordas
f ijrstdnom offergivans
r a n d e. Olika'dygdehandlingar likna nu ett offer, ddrigenom, att de' om
de utftiras i rdtt avsikt, hava Guds
'till d,ndamAl och
f iirhdrl'igand,e
dbrigrsnem att de i viss m6n erfordra
ett- f 6r'st6rande, d. v. s. ett

dijd'ande av b'egd.ren hos d'en fiirddrvad'e, sinnliga mdrnniskonaturen. Det
ldgre, sin'nliga och jord ska naturliviet
+

miSste und,erlryckas och dvervinnas

m6ste bortdii, fiir att dbrigenom det
h6gre, andliga och himmelska nideliv'et i mdnniskan skall kunna fullt ut-

28.

Liirdag. S:t Paulus av korset.

29. Siindag. Tredje efter Piek.
(S:t Josefs skyddsfest.)
30. Mindag. S:ta Katharina av Siena;
Jungfru.

sig. Men ett bortdii'ende ftirefaller w6rt fijr naturen, kostar
m6,de och'anstrh.ngning. P6 den si niidvlindiga sj?ilvfiir'nekelsen bruka,r rdan

veck[a

endast tbnka, nd,r nlan betrecknar
stai<ra

'en-

dygd'ehandlingar sivd.l so:nr hela

d,et kristJriga och fullkomliga livet sisorn ett offer. Ndgra exempel skola

b'elysa det rsagda.

I{drl,eksg&vor'sivbl sonl barmhbrtig'hetstjdnst, varigenorn fa,ttiga -och

b,ehtivand,e

bliva hjblpta

och veder-

kvickta, lcallar ,aposteln offer, ndmligen s& till vid,a, att den kristne vill
gliva Gud ,sjdlv n&got, ndr han giver
iilmosor 5t den hjii,lpbehdv,and'e: "Och
fijrEdten icke att giira gott och dela
med eder; ty med s6dana offer vinnes
Gud". Samrnra ,apostel kaltlar de allrnosor, vilka 'de kristnra frrin Philippi siiarda honom: "en ljuv vbllukt, etrt offer,
a,ng,endmt och vblbellagligt fiir Gud".
,Ptt offe,r, som Gud icke fijrsmir
utan huldrikt mrottager, 5r Sven en
"fdrkrossad ande, ett Angerfullt och
iidnnjukt bjdtria", d. v. s. en an'de och
ett lijerta, vilka sirats av kbrlekens och
inEeins smbrta och botfbrdigt begr6rta
ocii avsky livets fiiregiende synder och

felsteg'

s. N-k.

KYfiKLIG K*tEN6

/.

MAJ t928.

Tisdag.. $:t,,Philippus och, Jacobuq

1

Apostlar.

a,

.,Oirsdag, .Oktavdag

fest.

iill ''S:t

Jqsefs

.-!Iorsddg. .Ko*smiissa :o'rn'rttrre4'
:' ' '

, 15,esu',Korst .sterffurnande;),

Fradag. S::ta'Monica.' Anka. :{J€su,

Hjiirtas fnedae.)

I.,iindag, $ :t'.'Bhre .V-'P&fe.

5;

.Siindag. Fjirde efter p8s*.

6,

M&ndag.

t.

MarL

S:t

Stanislaus. Bisk.

,.8.' llisdag-: Apparitio, ,S:t hlicheclis
Archang;
, '*' rOtisdag.-S:!,Gregoi, f'rin Nazians.
." ''tsisk'Kyfkoliirarer,--r:'r " .
-10; Tersd,agi: S:t A.ntonius, .BiskoB.- ",
',

I

,11:, . Fredag. I :Sit ' Ieidor, Agricola-.:3et.
12: , Lfidag.'S* N'e1eus 4.'f-1. marty-

rer.

13. ,,Siindqi:, F;$ita -eftcr pfuk. : (Biin-

14.

siind4gen.)

M$ndag.

BiSndqs'.

fS. iisOag:'S:t:Jolia{r}es Fapt. .ge':la
Salle. (Biindag.)
16. Onsd"ag. S:t lftaldus. Bisk. Bek.
(Biindag.)
lft ,' Tqrsdag-:, Kiirti,r.llirithelefiqdeda.ar.
18. S'redig. S:t Erik Konung. Mar, tyr'.(Stoe1.hokns. skyildwation;)
19r
Liiralag- :,],S:t r.P€tfus' Caeles-tinuB.
': P&vit..
,-'
2.O: Siindqg.

l' :: tiveni-f
21. 'trfflndae,

Inom HimmslefirdrokS'J Errik.
,

22,, : Tistdg",
;Onlsd*s.
?4... . Torsdag..

93.

;6'. F;;;ff'!:t Gregor viIL Ptve.
26,r :Ldrddg. Vieild4s. tlll Piagl.*dgsen.
27. Siindag. Pingstdagon.
:

2-8: iMindag.::.liieandag P-jrrgrt, ,

,

9,,':,lTi$ilag, Dag' inom,.Pinistoktaven3S' : Orisdag. Dbe inoitl-.?i.4gstoktavea
.' (KvCtentber{ast6dag.}
3 1:, -: Torsd./g.,,fu9 jnonr Pi.pgqisht4ren,
2

.

Hetga
Gille.
-(S:tLekarnens
Eriks kvrka)
ldngiretl*s. {i,Ub€djun vjd deii
SkartorJag,,o-eh
-'ning,;

.

sr.

k; g""v"tt.

t<omir'nunionrne-

:A?"iL,r Pesk0lik-ten$ nppfyllinde.i'vAra fiirsarinlinigar;'MaJl "@r!om
Maria till Jesrls'f fiir m6ng:il sjh,Far. - Rosenklansanilakt "Fredag*!]ii r'.den
4 maj.

A.-8. DAVID ANDERSEN &

Corurp.
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E R:
Taalor och bi,lder, större och rnindre, i olja, tryck oclo grarlyr *'Lius och'
Kruci.fir, större oclt mindre, i alla u'tförandnt, rn. rn.
ljwsstahar
O

-

Äldre föremål renoveras konstniirligt och billigt. Vad som ej finnes i lager
ansl<affas på begäran.
Tryckeri A.-8. Gripen, Stoekholm

1928.

