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En Anmeldelse af Pastor Vilh. Beck.

! »Indre Missions-Tidende« for 23. Oktober 1893
har Pastor Vilh. Beck anmeldt nærværende Bogs første

Udgave saaledes:

50 Åar i den romersk-katholske Kirke. Et

Tilbageblik paa mit Liv af Charles Chiniquy. Udgivet
af Pastor Storjohann. (Odense. Milos Forlag). Denne

Bog vil jeg særdeles anbefale alle Kristne at læse, den
indeholder en af de mest interessante Selvbiografier, som

Nutiden har at fremvise, Skildringen af en katholsk Præsts
Omvendelse til Evangeliet, overbevist om Pavedømmets

Vederstyggelighed ved selv at have været Præst derunder
i en lang Aarrække. Vore lutherske Kristne ere vist

gjennemgaaende meget uvidende om den katholske Kirkes
Lære og kirkelige Fremgangsmaade og have derfor kun
liden Anelse om, hvilket Vrængebillede af Kristendom
denne Kirke er, og hvilke Modbydeligheder der øves i
den under Kristendommens Navn. Denne Uvidenhed er

ganske naturlig i et Land, hvor vi have været fri for
Pavens Regimente i snart 400 Aar, hvor man derfor har
været ganske tryg og ligegyldig overfor denne Sag. Men
nu er det paa Tide, at man kommer ud af denne

Ligegyldighed og Uvidenhed. Paven mister sin Myndighed
over sit Folk i Syd, dels ved at man gaar over til

Protestantismen, dels og fornemmeligt ved den over-

haandtagende Vantro i de katholske Lande; derfor rykker
han frem i Nord for at erobre de protestantiske Folk

tilbage. I England har han længe arbejdet med stor

Kraft, og nu er jo Krigen begyndt ogsaa i Danmark,
ligesom i vore nordlige Broderlande. Endnu bestaar hans

Gjerning jo væsentligt i at bygge Kirker og Skoler og
omvende nogle Grevinder og Baronesser; men vi kunne
være visse paa, at han vil se at faa disse Kirker og Skoler

fyldte. Derfor er det paa høje Tid, at Folk faa at vide,
hvad det er, han vil omvende os til. Læs Pater Chiniquys
Bog, og Du véd Besked!

Vilh. Beck.
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Sororö

^aa min Reift i Amerika 1892 horte jeg saa oste Chi-
niquy (udtales Chinikki) omtalt, og i Miueapolis og Duluth,
hvor han, efter kort iforveien at have overstaaet en livsfarlig
Operation, netop havde vceret, fornam jeg faa stcerke Efter-
donninger af den da 83-aarige Mands kraftige Vidnesbyrd, at

jeg foranledigedes til at la>se hans Selvbiografi. — Med

ustandselig Interesse bar Fortcellingen om hans gribende Op-
levelfer mig fremover, og jeg blev fuldt besluttet paa at udgive
Bogen, naar jeg kom hjem. Det blev mig nemlig aldeles klart,
at vi siden Gofsners Overgang fra Katholicismen neppe har
haft nogen af storre Betydning end Chiniquys, og at hans
Bog, lige vcerdifuld for Protestanter og Katholiker, staar for-
rest i Rcekken blandt dem, som i vore Dage kan belyse den ka-

tholske Kirke og dens Tendentser. Ved min Hjemkomst blev

jeg yderligere bestyrket i min Plan, da Chiniquys netop i Chri-
stiania udkomne Bog: „Den romerske Prcrst, Kvinden og Privat-
fkriftemaalet" fra katholsk Side havde foranlediget et voldsomt,
men aldeles uvederheftigt Angreb paa hans Liv og Charakter.
Her krcevede nu ogfaa Retfcerdigheden, at Chiniquy fik Anled-

ning til at blive hort, og det blev en hellig Pligt at forhindre,
at de Katholiker, fom lever i vor Midte, og som i et prote-
stantisk Land er stillet under Provelsens store Anledning og al-

vorligste Ansvar, besviges for dette mcegtige Vidnesbyrd, hvis
de skulde ville prove, hvor Sandheden ligger i Striden mellem

Protestantismen og Katholicismen.
Det var en mcerkelig Guds Styrelse, at Chiniquys Bog

om Orebigten udkom forst. Denne Bog, skreven efter Opfor-
dring af den engelske Gejstlighed, ifcer, hvad der bor mcerkes,
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for at modvirke det gjennem Pusey og hans Tilhcvngere
gjorte Forjog paa at indfore den katholske Orebigt i de episko-
pake Kirker, fristede den katholske Biskop Fallize i Christiania
til et Forjog paa gjennem tvende Skrifter at kimse Chiniquy
og gjore hans Vidnesbyrd inagteslos ved at fremfore alle de

gjennem en hel Menneskealder fra katholsk Side præsterede
Bagvaskelser mod Chiniquys Person og Liv. — Dette blev

gjort med saadan Plumphed og Skamloshed, at man kunde

eftervise Biskopen, at han blot behovede at se sig en Smule om,

for selv at opdage, at Beskyldningerne var meningslose og umulige.
Ikke blot kom nu Chiniquys Selvbiografi, som har taget
saa mange Hjerter med Storm, med dobbelt Kraft over disse
katholske Bagvaskelser, men samtidig leverede og vor Somands-

prcest Saarheim i Brooklyn et vcegtigt Jndlceg i Sagen ved

fra alle Kanter i Amerika at samle Vidnesbyrd om Chiniquy, som
er vedfoiet ncerva'rende Oversættelse af Chiniquys Selvbiografi.
— Denne hans Bog er saaledes sikret en Uantastelighed lige
overfor katholske Indsigelser, som vil gjore den til et blivende

Bolvcerk af stort Vcerdi mod alle Forjog fra Katholicismens
Side paa at vinde Indgang i den lutherste Kirke i Norden.

Kan noget blotte den katholske Kirke mere, end at dens

Profiter, ligesom altid paany lige overfor Luther, blot har kun-

net gribe til Bagvaskelsens for dem selv saa saarende og for-
dcervelige Vaaben for at forsvare sig lige overfor Chiniquy? —

Men Chiniquys Liv er desuden og fremfor alt i sig selv en

saa heltigjennem opbyggelig Selvbekjendelse, et saa herligt Vidne

om Guds Gjerning i et Menneskehjerte, et saa livfnldt
Billede af en kjcempende Sjcels Oplevelser og af Guds Forel-
ser, at Bogen ikke kan savnes i nogen Literatur. — Den van-

farer da nu og sin Vei frem blandt alle enropceiske Folk, efterat
den i Amerika har oplevet en Mangfoldighed af Oplag.

Februar 1894.

I. Storsokarrn.
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Ncervcerende andet Oplag af Chiniquys Bog er endnu

noget mere forkortet end forste. Hele den gribende Fremstil-
ling af Lincolns Mord er desuden henvist til Chiniquys nye
Bog: „40 Aar i Kristi Kirke", i hvilken han paany optager
dette Emne, og hvor det bedre passer ind i Sammenhcengen.
Ogfaa denne sidste Bog af Chiniqny, udkommet i Amerika for-
rige Aar strax efter hans Dod, og som vil vcere i Boghandelen
herhjemme endnu iaar, vil blive gjengivet i forkortet Skikkelse.
Ten er nylig udkommet paa Svensk paa samme Forlag som
„50 Aar i den romerst-katholske Kirke" (Hultbergs Bogforlags
Aktiebolag, andet Oplag, 4 Kroner og „40 Aar i Kristi
Kirke" 4 Kroner). Netop dette gjor det saa meget lettere, at

begge nu for danske og norske Lcesere kan udgaa i forkortet
og prisbilligere Skikkelse, som vil sikre dem en videre Udbredelse.
Til disse svenske Udgaver kan nemlig enhver henvises, som vil

forvisse sig om, at Forkortelserne kun er i Lcesernes egen vel-

forstaaede Interesse og ikke paa nogen Maade har berovet

Bogerne noget vcesentligt af deres rige Indhold.
August 1901.

Z. Storjobann.
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1ste Kapitel.
Biblen og den romerske Brcrff.

fin Fader, Charles Chiniquy, var fodt i Quebec og studerede
der ved det theologiste Seminarium for at forberede sig til

den gejstlige Stand. Men nogle faa Dage for han skulde af-
lægge de præstelige Lofter, blev han Vidne til en saadan moralst
Fordcervelse inden den hoiere Gejstlighed, at han ombestemte
sig, begyndte at studere Jus og blev Notarius. Han giftede
sig i 1808 med Reine Perrault og bosatte sig forst i Kamoraska,
hvor jeg blev fodt den 30te Juli 1809.

Fem Aar senere flyttede mine Forceldre til Mnrray Bay,
et Sted, som endnu var i sin Begyndelse og endnu ingen Skole
havde. Min Moder maatte derfor give mig min forste Under-
visning.

For min Fader forlod Seminariet i Quebec, havde en af
Forstanderne forceret ham en smuk franfl-latinsk Bibel. Efter
ABC'en var denne Bibel den forste Bog, jeg læste. Min Moder
gjorde et Udvalg af de Kapitler, hun tcenkte vilde interessere
mig mest, og jeg tæfte dem hver Dag med den største For-
noielse og Opmcerksomhed. Enkelte Kapitler tiltalte mig saa
meget, at jeg tæfte dem om igjen og om igjen, til jeg kunde
dem udenad.

Da jeg var otte, ni Aar gammel, havde jeg tært udenad
Skabelseshistorien, Syndefaldet, Syndfloden, Jsaks Ofring,
Moses' Historie, LEgyptens Plager, den herlige Lovsang, Moses
sang efter Overgangen over det rode Hav, Samsons Historie,
de vigtigste Begivenheder i Davids Liv, flere Psalmer, Jesu
Lignelser og hele vor Frelsers Lidelses- og Dodshistorie efter
Johannes Evangelium.

Jeg havde to Brodre, den ene fire, den anden otte Aar
yngre end mig. Naar de sov eller legede sammen, sad jeg

Lhiniqui?: Natholicismen. 1
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mangen en Time ved min Moders Side og læste for hende af
den guddommelige Bog. Ofte afbrod hun mig for at se, om

jeg forstod, hvad jeg læste, og naar hun af mine Svar skjonte,
at jeg forstod det, trykkede hun mig glad op til sig og kyssede mig.

En Dag, da jeg tæfte vor Frelsers Lidelseshistorie, var jeg
faa bevæget, at jeg skjalv i Stemmen og næsten ikke kunde
udtale et eneste Ord. Min Moder, som mcerkede det, forsøgte
at tale om Jesu Kjcerlighed til os; men heller ikke hun kunde

faa Ordene frem; hendes Stemme kvaltes af Hulken. Hun
boiede Hovedet ned paa min Pande, og jeg følte hendes Taarer

falde paa mine Kinder. Da kunde jeg ikke beherske mig lcenger;
jeg grced ogsaa, og mine Taarer blandede sig med hendes. Jeg
slap Bibelen og kastede mig i min tjære Moders Arme.

Ingen Ord kan udtrykke, hvad jeg folte, der rorte sig i

hendes og min Sjcrl i denne velsignede Stund. Jeg stal aldrig
glemme dette Oieblik, da min Moders og mit Hjerte forenedes
for vor doende Frelsers Fodder, og stjont mer end et halvt
Aarhundrede er gaaet hen, siden Jesus saaledes for forste Gang
aabenbarede for mig sin Lidelse og sin Kjcerlighed, foler jeg
endnu mit Hjerte banke af Glcede, hver Gang jeg tcenker
paa det.

Bi boede et godt Stykke fra Kirken, og naar det traf ind
med Regnveir, var Beiene meget daarlige. Om Sondagen,
naar det var vanskeligt at komme i Kirke, pleiede Naboerne at

samles i vort Hus om Eftermiddagen. Jeg blev da sat op
paa et stort Bord, hvorfra jeg forela'ste de vakreste Stykker af
det gamle og det nye Testamente. Forsamlingens spændte Op-
mcerksomhed og min Moders Gla'destaarer gav mig Mod til
at læfe for faa mange Mennesker. Naar mine Forceldre saa,
at jeg blev træt, pleiede min Moder, som havde en smuk
Stemme, at synge en af de vakre franste Salmer, hun kunde

saa mange af.
En smuk Baardag i Aaret 1818 sad min Fader og skrev

i sit Kontor; min Moder sad og syede, medens hun sang en

af sine Indlingssalmer, og jeg legede udenfor Huset med en liden

Rodkjelke, som jeg havde faaet saa tam, at den fulgte mig
overalt. Pludselig saa jeg vor Prcest nærme sig Huset, hvad
der forbavsede mig meget, da han aldrig for havde besøgt os.

Jeg sprang hurtig ind til mine Forcrldre og hvistede til
dem: „Præsten kommer". Neppe havde jeg udtalt det sidste
Ord, for Hr. Conrtois traadte ind, og min Fader rakte ham
Haanden og bod ham Velkommen.

Hr. Conrtois var fvdt i Frankrige, hvor han var bleven
donit til Doden under Robespierre. Med Nod og neppe havde
ham sammen med mange andre franste Præster reddet sig over
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til England, hvvrfra han senere var kommen til Quebec og af
Biskoppen der var bleven udncevnt til Prcest i Murray Bah.

Et Kvarters Tid underholdt han sig livlig med mine For-
celdre, men pludselig formorkedes hans Ansigt og han holdt op
at tale. Der paafulgte nu en Tavshed, som var lige ubehage-
lig for alle Parter. Endelig sagde Prcesten, henvendt til min
Fader: „Hr. Chiniquy, er det sandt, at De og Deres Son
læfer i Bibelen?"

„Ja", var det raske Svar; „min Son og jeg læfer i
Bibelen, og hvad der er endnu bedre, han har lært udenad en

hel Del af de vakreste Kapitler, og hvis De ikke har noget
imod det, kan han fremsige et Stykke for Dem".

„Det er ikke derfor, jeg er kommen", svarede Prcesten kort;
„men veed De ikke, at det blev forbudt af det hellige Tridentiner-
Koncilium at lcese Bibelen paa Franfl?"

„For mig gjor det lidet til Sagen, om jeg læfer Bibelen
paa Fransk, Grcesk eller Latin", svarede min Fader, „thi jeg
forstaar alle disse Sprog lige godt".

„Men De ved da, at De ikke kan tillade Deres Son at
læfe i Bibelen?" vedblev Prcesten.

„Min Hustru har hidtil givet ham Vejledning i at lcese i
Bibelen, og jeg kan ikke indse, vi begaar nogen Synd ved frem-
deles at vedblive dermed".

„Hr. Chiniquy", svarede Prcesten, „De har gjennemgaaet
et fuldstcendigt Kursus i Theologi; De kjender til, hvilke Pligter
der paahviler en Prcest; De ved altsaa ogsaa, at det er min
ubehagelige Pligt at komme her for at faa Bibelen udleveret
og brcende den."

Min Bedstefader var en uforfcerdet spanst Somand (vort
oprindelige Navn var Etchiniquia), og min Fader havde altfor
meget spansk Blod i sig og var altfor stolt til at kunne taale
saadan Tale i sit eget Hus. Hurtig som Lynet sprang han op.
Jeg trykkede mig skjcelvende ind til min Moder. Forst var jeg
bange for, at det skulde komme til Voldsomheder; thi min
Fader saa i det Qjeblik ud, som om han ikke var til at spoge
med. Derncest var jeg ræb for, at Prcesten skulde tage Bibelen,
som laa lige foran ham paa Bordet; thi den var nu min; jeg
havde faaet den i Julegave sidste Jul.

Heldigvis gik det bedre, end jeg havde ventet. Min Fader
gik med hurtige Skridt op og ned i Vcerelset; hans Lceber vare

blege og fljcelvende, og han mumlede mellem Tcrnderne noget,
vi ikke kunde forstaa.

Prcesten iagttog noie alle min Faders Bevcegelser, medens
han pressede Hcenderne krampagtig om sin svcere Stok, og paa
hans Ansigt stod den storste Forskrcekkelse at lcese. Tilsidst
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standsede min Fader pludselig foran ham og sagde: „Var dette
Alt, hvad de havde at sige?"

„Ja", svarede Prcesten ftjcelvende.
„Nuvel", vedblev min Fader, „De ved selv, gjennem hvilken

Dor De kom ind i mit Hus; vcer saa god at skynde Dem ud
igjen samme Bei."

Profiten gik oieblikkelig. Jeg følte en ubeskrivelig Olæbe
over, at min Bibel var reddet. Jeg kastede mig om min Faders
Hals og kyssede ham og takkede ham for hans Seir. Og for
at lonne ham saa godt, jeg formaaede, hoppede jeg op paa det
store Bord og fremsagde saa pent, jeg kunde, Historien om

Kampen mellem David og Goliath. I mit barnlige Sind
repræsenterede naturligvis Fader David, og Profiten var Kjcempen,
som var bleven slaaet til Jorden af den lille Sten.

Og du, min Gud, du ved bedst, at det er denne Bibel,
svm jeg saa ofte har lcest paa min Moders Kno, jeg ved din
uendelige Barmhjertighed kan takke for, at jeg er kommen til
Kundskab om din Sandhed; det er denne Bibel, fom i mit
unge Hjerte har spredt Lysstraaler, som alle Roms Sofismer
og morke Vildfarelser aldrig helt har kunnet udslukke.

2tscf å apif el.

Win forste Skoletid i St. Womas og mit forste Skrifte.

I Juni Maaned 1818 sendte mine Forceldre mig til en

udmcrrket Skole i St. Thomas. En af min Moders Sostre
var gift der med en driftig Moller. De havde ingen Born
og optog mig i Sons Sted.

Den Skole, hvortil jeg blev sendt, lededes af Hr. Allen
Jones og fortjente i enhver Henseende den store Anseelse, den
stod i. Jeg har aldrig kjendt nogen Lcerer, som i hoiere Grad
end han har gjort sig fortjent til sine Elevers Agtelse eller
bedre har forstaaet at vinde deres Tillid.

Han var sodt i England og tilhorte en af de mest ansete
Familier der. Han havde faaet den bedste Opdragelse, England
kunde give sine Sonner, og siden var han reist til Paris, hvor
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han ogsaa havde gjennemgaaet et akademist Kursus. Han var

fuldstandig hjemme i Franst og Engelsk. Det var derfor ganfle
naturligt, at der strommede Elever til ham fra alle Kanter as
Canada. De bedste Familiers Born i St. Thomas gik sammen
med mig paa Hr. Jones's Skole. Men han var Protestant og
havde derfor en ivrig Modstander i Stedets Prcrst, som paa
alle mulige Maader forsøgte at bevcege mine Slcegtninge til at
tage mig ud af Hr. Jones's Skole og anbringe mig paa en

anden, som stod under hans Ledelse.
Ingen Ord kan give dem, der ikke selv har provet det,

nogen Forestilling om, hvilken Forfardelse, Angst og Skam der
overkommer et stakkels katholfl Barn, naar det forste Gang
horer Prasten sige sra Prcedikestolen med alvorlig og hoitidelig
Stemme: „Naste Uge skal I sende Eders Born til Skrifte.
Leer dem at forstaa, at dette er en af de vigtigste Handlinger
i deres Liv, hvoraf deres evige Be eller Vel vil afhcenge.
Fcedre og Modre, hvis dette forste Skriftemaal bliver et daarligt
Skriftemaal, hvad enten nu Skylden derfor er Eders eller
Bornenes — hvis de skjuler sine Synder og begynder at
lyve for Prcesten, som er sat dem i Guds Sted, saa er denne
Synd ofte uoprettelig. Djcevelen tager da Bolig i deres Hjerter,
og vcrnner de sig til at lyve for deres Skriftefader, eller snarere
for Jesus Kristus, hvis Stedfortrceder han er, saa vil hele deres
Liv blive en eneste Rcekke af vanhellige Handlinger, og naar
de dor, bliver de fordomte. Lar dem derfor noie at prove sine
Handlinger, Ord og Tanker, saa at de frit kan bekjende Alt
uden Omsvob".

Jeg sad i Kirken i St. Thomas, da disse frygtelige Ord
naaede mit Ore. Min Moder havde ofte sagt hjemme, og min
Tante havde siden gjentaget det i St. Thomas, at af det forste
Skriftemaal afhang min evige Salighed eller Fortabelse; i denne
Uge skulde derfor Afgjorelsen finde Sted.

Bleg og modlos forlod jeg Kirken og vendte tilbage til
mine Slcegtningers Hus. Jeg indtog min Plads ved Bordet,
men kunde intet spise, saa urolig folte jeg mig. Jeg gik op
paa mit Vcrrelse for at begynde at undersoge min Samvittighed
og prove at gjenkalde i min Erindring mine syndige Tanker,
Ord og Gjerninger. Skjont jeg ikke var stort mere end ti Aar
gammel, blev dette et aldeles overvceldende Arbeide. Jeg knallte
ned for at bede Jomfru Maria hjalpe nttg; men jeg var saa
opfyldt af Frygt for at glemme noget, at jeg mumlede mine
Bonner uden at have nogen Anelse om, hvad jeg sagde. Det
blev endnu varre, da jeg begyndte at talle mine Synder; min
Hukommelse svigtede mig, og jeg blev rent svimmel; mit Hjerte
bankede, som om det skulde spranges, og paa min Pande traadte
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Sveden frem. Tilslut var jeg ncerved at fortvivle, da jeg
forstod, at det var aldeles umuligt at huste alt. Da Natten
kom, kunde jeg llenge ikke sove, og da jeg endelig faldt i
Sovn, var det kun for at pines af de forfcerdeligste Drsmme.
Jeg syntes, jeg var bleven nedstodt i Helvede, fordi jeg
ikke havde bekjendt alle mine Synder for Prcesten. Om
Morgenen, da jeg vaagnede, var jeg aldeles udmattet af
Nattens Rcedsler. Og i en lignende Sindstilstand tilbragte
jeg de ovrige tre Dage, der gik forud for mit Skriftemaal.
Hvor jeg gik og stod, faa jeg for mig Prustens strenge, ube-
vcegelige Ansigt, og om Natten kom han til mig i mine Tromme
fom en Udsending fra den retfcerdige Gud, der var vred paa
mig for mine Synders Skyld. Jeg havde rigtignok faaet
Lofte om Tilgivelse for mine Synder, hvis jeg noiagtig skriftede
Alt, men i modsat Tilfcelde, havde man fagt mig, vilde min
Plads vcere i Helvede.

Saaledes berovede Kirken mig den gode og barmhjertige
Jesus, hvis Kjcerlighed og Medlidenhed faa ofte havde faaet
mig til at udgyde Glcedestaarer, da jeg var hjemme hos min
Moder. Den Frelser, fom Kirken vilde have mig til at tilbede
af Frygt, var ikke den famme Frelser, fom lod de fmaa Born
komme til sig og tog dem i fine Arme og velsignede dem.

Endelig kom Dagen, da jeg skulde skrifte, og jeg gik for
at fremstille mig for Prcesten.

Prcesten, Hr. Beaubien havde den Feil at lcespe og stamme.
Det gjorde vi ofte Nar af, og en af mine største Fornoielfer
var at efterabe ham til stor Moro for mine Kammerater. Under
min Forberedelse til Skrifte havde jeg naturligvis gjort op
med mig felv, at jeg maatte sige Prcesten dette, men denne
Omstændighed var ikke egnet til at gjore mit Skriftemaal lettere

for mig.
Tilsidst kom det frygtede Oieblik. Jeg kncelede fljcelvende

ved min Skriftefaders Side og fremsagde den Bon, der gaar
forud for Skriftemaal; men jeg havde neppe felv Rede paa de
Ord, jeg udtalte, faa angst var jeg.

Man havde jo lært os, at Prcesten var Jesu sande Sted-
fortrceder, ja ncesten den personificerede Jesus felv. Folgen
var, at jeg troede, min storste Synd bestod i at have gjort
Nar af Prcesten, og da man tillige havde fagt mig, at det
altid var bedst at skrifte fin storste Synd forsi, faa begyndte
jeg saaledes: „Fader, jeg maa bekjende, at jeg har gjort Nar
af en Prcest".

Han vendte sig rafl mod mig og faa mig flarpt ind i
Ansigtet. „Hvilken Prcest var det, du gjorde Nar af?" spurgte
han. Jeg vilde hellere have mistet Tungen end sige ham dette
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lige op i hans 0ine, og han fik derfor ikke strax noget Svar.
Men min Taushed gjorde, ham ærgerlig, og han sagde i en

overlegen Tone: „Hvad var det for en Prcest, du tog dig
den Frihed at gjore Nar af?"

Jeg faa, at jeg maatte svare. Heldigvis havde hans
Overlegenhed gjort mig modigere. „Det er Dem, jeg har
gjort Nar af", sagde jeg.

„Og hvor mange Gange?"
„Det har jeg provet at regne ud", sagde jeg, „men jeg

kan ikke".
„Jo, du maa sige mig, hvor mange Gange, for det er en

stor Synd at gjore Nar af sin egen Præst".
„Men jeg kan virkelig ikke opgive Dem det noiagtig."
„Saa stal jeg hjcrlpe paa din Hukommelse, mit Barn, ved

at give dig nogle Sporgsmaal. Sig mig nu Sandheden. Tror
du, du har gjort Nar af mig ti Gange?"

„Aa, meget oftere".
„Femti Gange?"
„Endnu oftere".
„Hundrede Gange?"
„Sig fem hundrede Gange, og kanske endnu flere", svarede jeg.
„Ja faa, min Gut, saa du anvender hele din Tid til at

gjore Nar af mig?
„Ikke hele min Tid; men jeg har desvcerre gjort det

fvcert ofte".
„Ja, dn kan. nok sige desvcerre, naar du tænker paa, at

du har gjort Nar af en, fom ftaar i Jesu eget Sted, men

sig mig nu, hvad Grund har du til faaledes at gjore Nar
af mig?"

Dette Sporgsmaal kom mig aldeles uventet; thi jeg havde
aldrig tcenkt mig, at Prcesten knude tvinge mig til at sige,
hvorfor jeg havde gjort det. Jeg blev derfor ganste forbløffet
og skamfuld og kunde ikke faa noget Svar frem. Men han
trcengte ind paa mig og forlangte at faa Grunden at vide og
sagde, at jeg blev fordomt, hvis jeg ikke sagde ham den hele
Sandhed. Saa tog jeg da en rast Beslutning og svarede:
„Jeg har gjort Nar af Dem for forskjellige Ting".

„Hvad var det, dn forst og fremmest gjorde Nar af mig
for?" vedblev han.

„Jeg lo af Dem, fordi De lcrspede. Paa Skolen prædiker
vi ofte efter Dem, og da ler vi altid".

„Har dn gjort det ofte?"
„Ja, næsten hver Dag".
„Hvilke andre Grunde havde du faa til at gjore Nar

af mig?"
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Jeg vilde svare, men hver Gang jeg aabnede Munden for
at sige noget, svigtede Modet mig. Da Prcrsten imidlertid
heller ikke nu gav sig, sagde jeg tilsidst: „Der gaar det Rygte
i Byen, at De er glad i unge Piger, og at De besoger Frok-
nerne Richards hver Aften, og det ler vi ofte as". Disse var
to unge Piger af et tvivlsomt Rygte.

Dette Svar var oiensynlig lidt for meget for ham, og
han spurgte mig ikke mere angaaende dette Emne.

„Hvilke andre Synder har du begaaet?" sagde han.
Jeg begyndte nu at skrifte mine ovrige Synder, eftersom

jeg kunde huske dem, men den Skamfolelse, som overkom mig
ved at skulle gjentage alle mine Synder for denne Mand, var
mange Gange vcrrre end Tanken paa at have fortornet Gud.

Da jeg havde skriftet alle de Synder, jeg kunde husie, be>
gyndte Prcrsten at gjore de forunderligste Sporgsmaal angaaende
Ting, som min Pen ikke kan beskrive. Jeg svarede: „Fader,
jeg forstaar ikke, hvad De sporger mig om".

„Jeg sporger dig", sagde han, „om Synderne mod det
sjette Bud. Tilstaa Alt! Du kommer i Helvede, hvis du
med Vilje udelader noget".

Og saa ledede han mine Tanker ind paa Omraader, som
hidtil, Gud ste Lov, havde vcrret ganste ukjendte for mig.

Jeg svarede hani: „Jeg forstaar Dem ikke", eller „jeg har
aldrig gjort noget af alt dette".

Da gik han behcrndig over til et mere almindeligt Emne,
men listig og forsigtig kom han snart tilbage til sit Andlingstema.

Hans Sporgsmaal var saa nrene, at jeg bluedes og
vcemmedes ved dem. Mer end en Gang havde jeg vcrret r

Selflab med slette Gutter, men ikke en af dem havde krcenket
min Blufcerdighedsfolelse i saadan Grad som han. Ingen af
dem havde endog tilncermelsesvis antydet mig Ting, som han
her uden Blusel afflorede for min Sjcels Oie. Og mine Ind-
vendinger hjalp intet; som en Rovfugl, der har foresat sig at
sonderrive den stakkels Fugl, som er falden i dens Klor, saa-
ledes syntes denne Prcrst bestemt paa at odelcrgge og besmitte
mit Hjerte.

Tilsidst holdt jeg det ikke lcenger ud, og jeg sagde med
fast Stemme: „Jeg indrommer, at jeg kan gjore meget, som
er ondt. Jeg har set og hort og gjort mange Ting, som jeg
er kjed over. Men, det, De taler om, har jeg aldrig gjort.
Vcer saa god ikke at gjore mig flere saadanne Sporgsmaal;
lær mig ikke mere ondt, end jeg allerede kan for".

Jeg tror, han blev skamfuld. I al Fald blev Resten af
Skriftemaalet kort. Han gav mig derefter nogle gode Raad,
som sikkert vilde have vcrret mig til Nytte, hvis ikke de dybe
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Saar, hans Sporgsmaal havde tilfoiet mit Hjerte, havde op-
taget alle mine Tanker. Han gav mig en let Bodsovelse og
lod mig gaa.

Oprort og forvirret forlod jeg Skriftestolen. Jeg var faa
skamfuld over, hvad jeg nylig havde hort, at jeg ikke vovede
at se op. Jeg gik hen i en Krog af Kirken for der at forrette
min Bodsovelse, det vil sige, fremsige de Bonner, Prcesten
havde opgivet mig. Jeg blev der lamge, for jeg trcengte til
Ro efter det frygtelige Forhor, jeg netop havde gjennemgaaet.
De skammelige Sporgsmaal han havde gjort mig, de nrene

Forestillinger, hvormed han havde opfyldt mit barnlige Sind,
forvirrede og krcenkede mig, og jeg begyndte at grcrde. Hvorfor
grced jeg? Var det over mine Synder? Nej, jeg maa med
Skam bekjende, det var ikke for mine Synders Skyld. Jeg
tcenkte paa min Moder, som saa omhyggelig havde sogt at
holde borte fra mig alle de urene, syndige Tanker, mit Hjerte
nu var bleven besudlet med. Og jeg sagde til mig selv: „Hvis
min Moder havde hort disse Sporgsmaal, hvis hun kunde fe
alle de stygge Tanker, som nu fylder mit Sind, hvor vilde
hun ikke blive bedrovet!" Det forekom mig, fom om hun ikke
knude holde af mig mere, nu da hun vilde kunne lcese i mine
Oine al den Urenhed, hvormed denne Prcrst havde besmittet
mit Sind.

Jeg forlod ikke Kirken, for Morket nodte mig dertil, og
da jeg kom tilbage til min Onkels Hus, havde jeg en For-
nemmeste af at have gjort noget galt, som Ingen maatte blive
vidende om.

Skjont mm Onkel i Navnet var Katholik, gjorde han Nar
af Prcrsterne, Skjcersilden, Messerne og ifcer Skristemaalet, og
han lagde ikke Skjul paa, at han som Gut var bleven oprort
over Prcestens skjcendige Sporgsmaal i Skriftestolen. Da jeg
kom hjem, lo han og sagde: „Nu er du vel bedre, end du for
var, siden du har vceret til Skrifte. Og er du ikke bedre, saa
er du i al Fald klogere, hvis du har faaet at hore saa mange
underlige Ting, fom jeg horte, da jeg forste Gang var til
Skrifte".

Dette skulde ikke formindske min Uro; jeg gav et undvigende
Svar, men kunde ikke skjule min Forvirring. Jeg indbildte
mig, at jeg var den eneste, som Prcesten havde gjort saadanne
urene Sporgsmaal. Men nceste Dag, da jeg kom paa Skolen,
blev jeg meget forundret ved at hore, at mine Kammerater ikke
havde vceret heldigere end jeg. Den eneste Forfljel var, at
medens jeg tog mig ncer deraf, lo de af det.

„Gjorde Prcesten dig det og det Sporgsmaal?" sagde de
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og lo hoit. Jeg vilde ikke svare dem, men sagde bare: „Skammer
I eder ikke ved at tale om den Slags Ting?"

„Nei hor, hvor noieregnende han er!" raabte de.
„Hvis det ikke er Synd for Prcesten at tale derom, saa

kan det da ikke vcere Synd for os".
Jeg blev forvirret og vidste ikke, hvad jeg stulde sige.
Jeg mcerkede snart, at ogsaa Skolepigerne var blevne be-

handlede paa samme Maade. Skjont de holdt sig i tilborlig
Afstand fra os, saa at vi ikke horte alt, hvad de sagde, kunde
jeg dog forstaa nok til at overbevise mig om, at de havde faaet
samme Slags Sporgsmaal.

3 es i e å a |i i t e t.

^rifßcn, SKjcrrsil'den og den fattige Lnkes Ko.

Nceste Dag strev jeg til min Moder: „For Guds Skyld,
kom og hent mig hjem! Hvis du vidste, hvad jeg i den sidste
Tid har set og hort, vilde dn ikke opscette dermed en Dag lcen-
gere". Heldigvis lcrngtes mine Forcrldre ligesaa meget efter at
se mig, som jeg dem, og et Par Uger efter kom Moder for at
hente mig. Jeg kom hjem den l7de Juli 1821, og hele den
Eftermiddag og Aften veg jeg ikke fra min Faders Side. Han
sandt stor Fornoielse i at se mig lose vanskelige Opgaver i
Algebra og Geometri. „For en flink Lcrrer denne Jones maa

vcere", sagde han, „som har lært dig saa meget kun paa 14
Maaneder".

Om Aftenen holdt vi Familie-Gndstjeneste; jeg læste det
femtende Kapitel i Lukas om den forlorne Son, og min Moder
sang en Salme, hvorefter jeg gik tilsengs med Hjertet opiyldt
af Taknemmelighed over at vcere hjemme. Men hvilken skrcekke-
lig Opvaagnen skulde jeg ikke opleve!

Omtrent Klokken fire om Morgenen vcrkkedes jeg af hjerte-
fljcerende Skrig. Jeg gjenkjendte min Moders Stemme og ilede
til hende.

„Hvad er der paafcerde, fære Mor?"
„Stakkels Barn, dn har ingen Fader mere; han er dod!"
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Ikke før havde hun sagt disse Ord, før hun mistede Be-
vidstheden vg saldi øm paa Gulvet.

Medens en Ven, søm havde tilbragt Natten høs vs, ydede
min Møder den nødvendige Hjcelp, styndte jeg mig til min
Faders Seng. Jeg kyssede ham, trykkede hans Hcender, prøvede
at løfte ham høiere øp paa Puden; jeg kunde ikke trø, at han
var død. Gud kunde da ikke saaledes tage ham fra mig nu,
da jeg havde vceret saa lcenge børte øg netøp var kammen hjem.
Jeg kncelede ned før at bede Gud øm min Faders Liv. Men
ak! mine Taarer øg Bønner var frugtesløse. Han var død!
Han var allerede kald søm Is!

Tø Dage ester blev han begravet. Min Møder var saa
øvervceldet af Sørg, at hun ikke kunde vcere tilstede ved Be-
gravelsen, øg jeg blev hjemme høs hende.

Stakkels Mader! Hvar mange Taarer fceldede du ikke,
vg hvør mange Sukke apsteg ikke fra dit saarede Bryst i denne
Sargens Tid! Saa ung jeg var, kunde jeg gødt førstaa, hvil-
ket Tab vi havde lidt, vg delte derfør min Møders Sørg.

Hvem kan vel skildre, hvad der føregaar i en Kvindes
Hjerte, naar Gnd pludselig rykker hendes Mand børt i hans
bedste Alder øg lader hende sidde igjen i Fattigdøm med tre

smaa Børn, hvøraf de tø er før smaa til at fvrstaa sit Tab.
Hvør bliver ikke Dagene tømme øg triste øg de lange søvnløse
Ncetter smertefulde før et stakkels Hjerte, søm har mistet alt.
Og hvør bittert maa hun ikke føle sit Tab, naar hendes Yngste
Barn, søm endnu ikke førstaar, hvad Døden vil sige, kaster sig
i hendes Arme øg siger: „Hvør er Fader? Hvørfør kammer
han ikke?"

Og denne tunge Prøvelse maatte min Mader gjennemgaa,
uden at jeg kunde gjøre andet far hende end elske hende, bede
øg grcede med hende!

Et Par Dage efter min Faders Begravelse kam Prcesten
Cvurtøis til øs; det var ham, søm en Gang forsøgte at tage
Bibelen fra øs. Han gik far at vcere rig, øg da vi nu var

fattige, var min første Tanke den, at han køm før at hjcelpe
as. Jeg kunde se, at min Møder haabede det samme.

Men allerede hans første Ord viste, at vørt Haab havde
vceret fvrgjceves. Han forsøgte at vcere deltagende øg sagde
nøget øm, at vi maatte have Tillid til Gnd, især naar han
sendte vs Prøvelser; men hans Ord var kølde øg udeltagende.

Saa vendte han sig til mig øg sagde:
„Lceser du endnu i Bibelen, min Gut?"
„Ja", svarede jeg øg skjalv i Stemmen, thi jeg var bange

før, at han vilde gjøre nøk et Førsøg paa at tage min Skat
fra mig, nu da jeg ikke havde min Fader til at førsvare den.
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Da vendte han sig til min Moder og sagde:
„Jeg sagde Dem jo. Frue, at det ikke var rigtigt af Dem

og Deres Barn at læfe i Bibelen".
Min Moder flog Dinene ned, og hendes eneste Svar var

de Taarer, som randt ned af hendes Kinder. En Stund var
alle tause, men saa fortsatte Prcrsten:

„De har endnu intet betalt for de Bonner og Messer,
som er blevne lcrste for Deres Mands Sjcel. Jeg saa gjerne,
at denne lille Gjceld strax blev afgjort".

„Hr. Courtois", svarede min Moder, „min Mand har ikke
efterladt sig andet end Gjceld. Til at erncere mig og mine tre
Born har jeg ikke andet, end hvad jeg selv kan fortjene! For
disse tre smaa Faderloses Skyld beder jeg Dem: tag ikke fra
os det lidet, vi har".

„Men, bedste Frue, tcrnk Dem lidt om! Deres Mand
dode pludselig og altsaa uforberedt; han er derfor i Skjcrrs-
ildens Luer. For at fri ham ud derfra maa De forene Deres
personlige Offere med Kirkens Messer og Bonner".

„Jeg sagde Dem jo, at min Mand aldeles intet har efter-
ladt sig, og det er mig saaledes umuligt at give Dem Penge".

„Men Deres Mand har jo la'nge vcrret den eneste Notar
i Mnrray Bay. Han maa sikkert have tjent Penge. Jeg kan
ikke tcrnke mig, at De fluide vcrre aldeles blottet for Midler
til at hjcelpe ham nu, da hans Lidelser er saa meget storre end
Deres".

„Min Mand tjente godt, det er sandt; men hans Udgifter
var storre end hans Jndta'gter. Saa lcrnge han levede, led vi
Gud ske Lov ingen Nod. Men nylig byggede han dette Hus,
og vi flylder endnu saa meget paa det, at jeg er bange, jeg
kommer til at miste det. For lkke lcrnge siden kjobte han og-
saa et Stykke Land, for hvilket kun Halvparten er betalt, saa
sandsynligvis kommer jeg ikke til at beholde det heller. Derfor
kan det godt hcrnde, at jeg og mine Born en vakker Dag ser
os berovet det lidet, vi har. Imidlertid haaber jeg, at De,
Hr. Pastor, ikke har Hjerte til at tage fra os vort sidste Stykke
Brod".

Min Moder forte Lommetorklcrdet op til Ansigtet og grcrd.
Men jeg grcrd ikke; dertil var jeg altfor vred paa denne

Mand, som saaledes kunde pine min stakkels Bloders Hjerte.
Jeg knyttede Hcrnderne og fljalv over hele Legemet. Jeg havde
Lyst til at sige til Hain: „Skammer De Dem ikke, De som er

saa rig, for at komme her og tage Brodet ud af Munden paa
os?" Men jeg havde hverken fysisk eller moralsk Kraft til at
behandle ham, som jeg gierne vilde.

Efter en lang Tavshed saa min Moder paa Prcrsten med
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sine taarefyldte Dine og sagde: „Ser De Koen der ude paa
Engen? Dens Mcelk udgjor mine Borns fornemste Fode. Jeg
haaber, De ikke vil tage den fra os. Men hvis saadant et
Offer er nodvendigt for at fri min stakkels Mands Sjcel fra
Skjcersilden, saa tag den alligevel fom Betaling for de Messer,
der skal slukke Skjcersildens Luer".

Da reiste Prcesten sig, bukkede for min Moder og gik.
Bore Dine fulgte ham ængstelig; men istedenfor at gaa

ud af den lille Haveport, som forte ud til Gaden, styrede han
sin Gang hen til Engen og begyndte at drive Koen foran sig
henimod Prcestegaarden. Ved dette Syn skreg jeg i Fortviv-
lelse: „Ak, Moder, han forer Koen bort. Hvad skal der nn
blive af os?"

Lord Kairn havde givet os denne Ko, da den var tre
Maaneder gammel; den var af skotsk Race. Jeg var saa glad
i den, og den var ogsaa glad i mig; naar den saa mig langt
borte, kom den lobende, for at jeg skulde kjcertegne den. Moder
malkede den selv, og til Frokost og Aften fik alle vi Born hvert
vort Glas af dens friske, deilige Mcelk.

Moder satte ogsaa i et Skrig, da hun saa Prcesten fore
Koen bort. Jeg kastede mig i hendes Arme og sagde: „Hvor-
dan kunde du give vor Ko bort? Nu kommer vi jo til at do
af Sult".

„Kjcere Barn", svarede hun, „jeg tcenkte ikke, Prcesten
kunde vare grusom nok til at tage den fra os. Men husk paa,
at Gud er Enkers Trost og de Faderloses Fader. Lad os kncele
ned og bede ham om HMp".

Da hun havde endt sin Bon, tog hun mig i sine Arme,
trykkede mig op til sig og sagde: „Kjcere Barn, bliver du
nogensinde Prcest, saa lov mig, at du aldrig vil vcere saa haard
mod fattige Enker, som vor Prast i Dag". Da hun sagde
dette, folte jeg hendes brcendende Taarer paa mine Kinder.

Mindet om disse Taarer har aldrig forladt mig i de 25
Aar, jeg har forkyndt den romerske Kirkes ubegribelige Vrang-
lære. Jeg var naturligvis ikke bedre end de andre Prcester.
Jeg troede, som de, paa de ugudelige Fabler om Skjcersilden;
jeg tog de Penge, de Rige gav mig for at læfe Messer, men
takket vcere min Moders Taarer var jeg ikke haard og grusom
mod Fattige.
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4 is e Kapitel.
Deg flytter til Kamouraska. Win Konfirmations-

Undervisning.

Gud havde hort den fattige Enkes Bon. Nogle faa Dage
efter at Prcesten havde taget vor Ko, fik min Moder Brev fra
sine to Sostre, Genevidve og Catherine. Den forste var gift i
St. Thomas. Hun raadede min Moder til at fælge alt og
komme og bo hos hende med sine Born.

„Vi har ingen Born", strev hun, „og Gud har givet os
mere af jordisk Gods end vi behover. Vi vil gjerne dele med
dig og dine".

Den anden, Catherine, var gift i Kamouraska med en anset
Mand ved Navn Amable Dionne. Hun skrev: „Vi har jo
nylig mistet vor eneste Son og vil gjerne have din Charles til
at fylde hans Plads. Vi skal opdrage ham som vort eget Barn,
og med Tiden vil han sorhaabentlig blive en Stotte for dig.
Scelg ved Auktion alt, hvad du har, og reis med de to andre
Born til St. Thomas. Der vil Genevisve og jeg sorge for,
at du ikke skal lide nogen Mangel".

Inden faa Dage var alt solgt. Min elskede Bibel, som
jeg havde gjemt saa godt, forsvandt paa en aldeles ubegribelig
Maade, og jeg har aldrig siden faaet at vide, hvor den blev af.
Jeg sorgede dybt over Tabet af den.

Ncrste Dag tog jeg under mange Taarer Affied ined min
Moder og mine Brodre. De reiste til St. Thomas, og jeg
drog til Kamouraska, hvor min Onkel og Tante modtog mig
paa den hjerteligste Maade. Da jeg meget snart lod dem vide,
at jeg onfkede at studere til Prcrst, begyndte jeg at læfe Latin
med Prcesten i Kamourasta, Morin, som havde Ord for at vcere

en lcerd Mand. Han var mellem firti og femti og havde for
vceret Prcest i Montreal; men, som Tilfceldet er med saa mange
katholske Prcester, havde hans Colibat°Ed ikke formaaet at be-
stytte ham mod den Tiltrcekning, et af hans smukke Sogneborn
ovede paa ham. Der blev en stor Skandale; han mistede sin
Post, og Biskoppen havde sendt ham til Kamouraska, hvor
hans tidligere Liv var lidet kjendt. Han tog sig paa flere
Maader af mig, og jeg blev ham oprigtig hengiven.

Nn var den Tid kommen, da jeg flulde forberedes til min
forste Kommunion. Prcesterne lægger megen Vcegt paa denne
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Forberedelse; hvert Aar anvendes et Par Maaneder dertil. I
denne Tid maa alle Born mellem ti og tolv Aar ncesten daglig
gaa i Kirken for at undervises. Vor Lcerer var Morin, som
jeg tidligere ncevnte. Han var glad i Born og forstod snart
at vinde sine Elevers Hengivenhed.

Men hvad vi lærte under denne Forberedelse til Nadveren
var ikke Kristi Religion, men den katholske Kirkes Vranglcere,
som forvanster Evangeliets helligste Sandheder.

En Dag sagde Prcesten til mig:
„Naar du hjemme gjorde noget galt, hvem var da den

forste til at straffe dig? Bar det din Fader eller din Moder?"
Jeg tcenkte mig et Oieblik om og sagde saa: „Min Fader".
„Det var rigtig svaret", sagde Prcesten; „i Almindelighed

er en Fader mer ntaalmodig mod sine Born og har ikke saa
vanskelig ved at straffe dem som en Moder. Men sig mig saa,
hvem straffede dig strengest, din Fader eller din Moder?"

„Min Fader", svarede jeg uden Betcenkning.
„Ja, det er sandt. En om Moder kan ikke vcere haard,

selv naar hun straffer. Hendes Slag kan aldrig falde saa
tunge som en Faders. Og hcendte det ikke ogsaa undertiden,
at naar du havde fortjent Straf, kom der en og tog Riset fra
din Fader og forsogte at stemme ham mildere?"

„Jo", sagde jeg, „det gjorde min Moder ofte; hun har
friet mig fra Straf mer end en Gang".

„Det er rigtig, min Gut, og det har ikke alene du op-
levet; men det har I alle. I har alle gode Modre, ikke sandt,
som har friet Eder for eders Fcedres Straf?"

„Jo", svarede de alle.
„Men nu har I og en Fader og Moder i Himmelen",

vedblev Prcesten. Eders Fader er Jesus og eders Moder er

Jomfru Maria. Glem ikke, at en Moders Hjerte altid er
ommere og har lettere ved at tilgive end en Faders. I for-
torner ofte Eders himmelske Fader; da truer han med at knuse
Eder med sin Vredes Torden; han aabner Helvedes Porte og
vil stode Eder derned; men da kommer den gode Jomfru Maria
og beder for Eder, og udvirker Eders Tilgivelse".

„Husk derfor paa, Born, at naar Eders Samvittighed siger
Eder, at I har syndet, og at Jesus er vred paa Eder, saa gaa
til Jomfru Maria: kast Eder i hendes Arme og vcer sikre paa,
at hun vil hjcelpe Eder".

Den katholske Kirke lcerer altsaa, at det ikke er Jesus, men

Jomfru Maria, som frelser Syndere. Jesus vil straffe Syn-
dere; men Jomfru Maria er barmhjertig. Saaledes forvansker
Paven og Roms Prcester Evangeliets rene Seere I
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5 f c Kapitel.
Min Mddannelse paa det katholske Hymnastum.

I August 1828 afsluttede jeg mine klassiske Studier ved
Gymnasiet i Nicolet, hvor jeg havde vaeret siden 1822. Jeg
havde magelig paa to eller tre Aar kunnet lære det, hvortil vi
anvendte syv Aar.

Det vil da forstaas, at den intellektuelle Udvikling ved de
katholske Gymnasier og Klostre bliver temmelig ringe. Jeg ved
godt, at de katholfle Prcrster kan opregne Navnene paa et ikke
saa lidet Antal Videnstabsmcend, der har studeret ved deres
Skoler; men disse store Mcend brod strax fra Begyndelsen i
Hemmelighed de Lcenker, hvormed deres Foresatte prsvede at
binde dem; kun overholdt de for Freds Skyld i det ydre de
foreskrevne Regler.

Tager vi for os nogle af de mest fremragende Mcend, der
har studeret ved katholske Gymnasier, tror jeg ncesten, jeg stal
kunne bevise, at ni af ti er blevne forfulgte eller lyste i Ban
eller endog drcebte, fordi de vovede at tcenke selv. Den store
Galilei var Katholik; han blev haardt forfulgt og tilsidst tvungen
til offentlig at tilbagekalde sine Udtalelser, fordi han vovede at
tcenke anderledes om Jordens Bevcegelse end Paven. Kopernikus,
ogsaa en af sin Tids største Aander, blev lyst i Ban for sine
storartede Opdagelsers Skyld. Et af de største Genier, Frank-
rig har frembragt, var Pascal. Han var Katholik, men dode
i Kirkens Ban. Den romerske Kirke ncevner med Stolthed
Bossuets Navn. Men har ikke Beuillot, Redaktor af L’Univers,
aabent erklceret for hele Verden, at Bossuet var Protestant i
Forklcedning?

Og Montalcmbert, denne elflvcerdige og lcerde Skribent,
som i mer end et fjerdedels Aarhundrede trofast og tappert
kjcempede for den katholske Kirke, hvordan stillede han sig til-
sidst ligeoverfor Paven? Han bekjcempede af al Magt Ufejlbarlig-
hedsdogmet og sagde, at Paven ikke var andet end en fälst Gud.
Og saaledes med mange andre fordums Elever af katholste
Skoler. De forlader deres jesuitiske Leerere for at forkynde for
Verden deres største Foragt for det katholfle Prcesteskab og Pave-
dommet. De har set Prcesterne paa ncert Hold nok til at kjende
dem, og de veed, at Intelligens og Fremskridt og Frihed i dem
har sine farligste Fjender.
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Chiniquy: -iratholicismen. 2

Voltaire studerede i et katholfl Gymnasium. De Slag, han
rettede mod den katholfle Kirke, var saa stcerke, at den aldrig
vil forvinde dem. Ligeledes har sandsynligvis Cavour allerede
i Skolen svoret at befri sit smukke Fadreland for Roms van-

rerende Lcenker. Og Castelar, Spaniens største Taler! Hvem
udmaler med storre Veltalenhed end han de katholfle Prcesters
Tyranni, Hykleri, Egoisme og Uvidenhed?

Men ak, for mig og mine Medstuderende steg ingen Sol
op for at sprede det Morke, som omgav os. Guds Ord, Jesu
Kristi Evangelium, var det os forbudt at lcese og at hore. Vist-
nok gav man os nok af Forskrifter og Grundsætninger; men

disse var saa kolde og blottede for al Poesi, at de ikke for-
maaede at stille de hedenske Forbilleder i Skyggen.

I de sidste Aar af min Studietid havde mine Foresatte
sat mig til at have Opsyn med Bibliotheket. Naar jeg kunde
komme til, lukkede jeg mig inde der for at laste. Jeg under-
sogte Hylderne og blev ikke lidet forbavset ved at finde, at netop
de Boger, der farlig maatte egne sig for vore Studier, paa
Katalogen stod opforte som forbudne. Med usigelig Skam op-
bagede jeg, at kun Boger af tredie Rang var stillede til vor

Disposition.
Blandt de Boger, det var forbudt at lase, fandt jeg ogsaa

en Bibel. Jeg greb den ligesaa begarlig soni en Gnier, der

finder sin tabte Skat igjen: jeg kyssede den arbodig og trykkede
den til mit Hjerte, som man omfavner en Ven, man ikke har
set lange. Og nu laste jeg i den, saa ofte jeg kunde.

En Dag blev jeg kaldt ind til Seminariets Forstander
Leprohon, som sagde til mig: „Du ser saa modfalden og be-
drovet ud. Er du ikke rafl?"

Direktor Leprohon var min Ven og Velgjorer; i de fire
sidste Aar af min Studietid var det ham, som betalte for mit
Ophold i Nieolet; thi min Onkel havde paa Grund af en

Uenighed nagtet mig sin Understottelse. Ved at lase i Bibelen
havde jeg brudt mit Lofte til min Larer. Da han betroede
mig Omsorgen for Bibliotheket, havde jeg nemlig faaet Paalag
om ikke at lase i de forbudne Boger. Det smertede mig at

skulle tilstaa dette, men at dolge Sandheden for ham vilde have
varet endnu varre. Jeg svarede derfor: „Ja, det er nok
muligt, at jeg ser bedrovet ud; jeg har ikke for villet tale om

Grunden dertil; men nu skal jeg sige Dem det. Medens det
er os tilladt at lase Boger, der er dikterede af en ond og syn-
dig Aand, anses det for en Forbrydelse at lase den eneste Bog,
som er indgivet af Lysets og Hellighedens Aand. Et saadant
Forbud fra mine Foresatte forvirrer og oprorer mig, ja svakker
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milt Tro og bringer mig paa den Tanke, at vor Kirke er paa
gode Veie til at fare vild".

Leprohon svarede: „Nn har jeg vceret Forstander for dette
Gymnasium i mere end tyve Aar, og aldrig har jeg fra nogen
Students Lieber hort saadanne Udtalelser som idag. Du giver
dig der af med Sporgsmaal, som aldrig burde opstaa hos nogen
Student; som saadan har dn kun at lyde dine Foresatte".

„Det kan hande, at jeg er den forste, som har vovet at
tale om dette; og det har muligvis sin Grund deri, at jeg sikkert
er den eneste, som har lcest Bibelen fra jeg var Barn. Jeg
ved derfor af Erfaring, at der ikke i hele Verden findes en

saa god Bog som Bibelen, og det bedrover mig at se, hvilken
Frygt De har for den. Jeg tilstaar, at jeg har lcest i Bibelen
i Bibliotheket, og jeg har i den fundet bedre Trost end De har
formaaet at give mig i sex Aar. Og nu er jeg bedrovet, fordi
jeg ikke mere skal faa lcese Guds eget Ord".

Leprohon fortsatte: „Siden du har lcest i Bibelen, saa veed
du, at der i den forekommer Ting af saa delikat Natur, at det
ikke sommer sig hverken for unge Mcend eller unge Kvinder at
lcese dem".

„Men jeg ved ogsaa", sagde jeg, at Djcevelen sent og
tidlig bestrceber sig for at lede vore Tanker hen paa samme
delikate Ting, idet han indgiver os syndige Lyster og opmuntrer
os til at folge dem. Naar Renhedens Gnd derimod taler til
os om onde Ting (Ting, som det forresten er umuligt for
Mennesker at forblive uvidende om), saa gjor han det, for at
vi skal hade og affly Synden, og han hjcrlper os selv til at

stride mod den. Desuden, hvis Gud finder for godt at tale
til mig — om hvilkensomhelst Sag, med hvilken Ret vover da
noget Menneske at hindre hans Ord i at tranige ind i mit
Hjerte?"

Direktoren blev aldeles bleg, og Taarerne kom ham i Oinene.
Han saa en Stund paa mig uden at svare, men sagde saa:
„Min kjare Chiniquy, dine Argumenter har en Kraft, som for-
skrakker mig, og hvis jeg ikke havde andet end mine egne Me-
ninger at satte op imod dem, vilde jeg vare ilde stedt. Men
jeg har det, som bedre er. Jeg har Kirkens og vor hellige
Faders, Pavens, Udtalelser herom, og de forbyder vore Elever
at lase i Bibelen. Dette burde vare dig nok; og jeg haaber,
du ikke oftere gjor mig den Sorg at satte dig op imod Pavens
Bud".

Derpaa omfavnede han mig gradende. Jeg grad ogsaa,
men mest fordi jeg ikke mere kunde komme til at lase Guds
hellige Ord.
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6 fe åapifes.
Moiellanters Korn i katfiolske Skoter.

I gamle Dage ofrede Hedningerne deres Born paa sine
Guders Altere for at mildne deres Vrede og gjore sig fortjente
til deres Bestyttelse. I vor Tid hænder det ofte, at protestan-
tisse Forceldre ikke bærer sig stort bedre ad, idet de lader sig
forlede til at sætte deres Born i katholske Skoler. Medens de
hedenske Forældre tog deres Borns timelige Liv, saa odelægger
Kristne paa denne Maade ofte deres evige Liv. Hedningen var

konsekvent; han troede paa sine Guders absolute Magt og Hel-
lighed; han troede, at de styrede Verden, og at de vilde antage
sig saavel de Ofrede som de Ofrende. Men hvor er Protestan-
tens Konsekvens, naar han ofrer sit Barn paa Pavens Alter?
Tror han paa Pavens Hellighed og Ufeilbarhed? Hvorfor
kaster han sig da ikke selv for Pavens Fodder og foroger An-
tallet af hans Disciple? De Protestanter, som begaar dette
store Feilgreb, undskylder sig i Almindelighed med, at Anstaltens
eller Klosterets Forstandere har lovet dem, at deres Borns re°

ligiose Overbevisning skal blive respekteret, og intet siges eller
gjores, der kunde rokke deres Religion.

Ak, hvor grusomt bedrage ikke Nonnerne og Præsterne
dem! Jeg var selv tilstede en Dag, da vor Forstander, Le-
prohon, udtalte samme Lofte til en Dommer fra New-Aork.
Et Par Dage efter sagde Direktoren til mig: „Du kan en Del
Engelsk, og denne unge Mand kan tilstrækkelig Fransk til, at
I kan forslaa hinanden. Prov at blive hans Ven og faa ham
til at gaa over til vor hellige Kirke. Hans Fader er en meget
indflydelsesrig Mand i de forenede Stater og han selv kommer
til at arve en umaadelig Formue. Gik han over til Katholi-
cismen, kunde det derfor komme til at have store Folger for
Kirkens Fremgang i Republiken".

Jeg svarede: „Har De glemt det Lofte, De gav hans
Fader, at De ikke paa nogen Maade skulde forsoge at rokke den
unge Mands Religion.

Han smilede over min Enfoldighed og sagde:
„Naar dn er færdig med din Theologi, saa vil du forstaa,

at Protestantismen ikke er nogen Religion, men en Fornægtelse
af Religion. Ingen Lære kan være baseret paa en Protest.
Da jeg derfor lovede Hr. Pike at respektere hans Sons religiose
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,

Overbevisning og ikke gjore noget for at forandre hans Tro,
saa var det mig den letteste Sag af Verden, siden jeg kun
lovede ikke at give mig af med Ting, fom aldrig har existeret".

Denne Opfattelse af Protestantismen, der deles af Forstan-
derne for alle katholske Læreanstalter og Klostre, overbeviste
mig, eller rettere sagt, forblindede mig; fra den Dag begyndte
jeg at arbeide paa gjore en god Katholik af den unge Mand,
hvad der sandsynligvis ogsaa vilde vcere lykkedes mig, hvis ikke
en alvorlig Sygdom allerede et Par Maaneder fenere havde
nodt ham til at reise hjem, hvor han kort efter dode.

Da jeg endnu tilhorte den katholske Kirke, talte vi ofte
om, hvilke Anstrengelser der maatte gjores for at lokke unge
Protestanter til vore Lcereanstalter og Klostre, da dette vilde
vcere den sikreste Bei til at beherske Verden. Og da Modrene
i Regelen har storre Indflydelse inden Familien end Fcrdrene,
var vi bestemte paa at ofre alt for at bygge Nonneklostre over
det hele Land, hvor de unge Piger, vort Lands fremtidige
Modre, kunne formes i vore Ha'nder og opdrages efter vore

Principer. Ingen kan sige andet, end at dette er en klog Frem-
gangsmaade, og ingen kan andet end beundre de uhyre Ofre,
Katholikerne har bragt for at gjore deres Nonneklostre faa til-
trekkende, at det er vanskeligt ikke at foretrække dem for en

hvilkenfomhelst anden kvindelig Opdragelsesanstalt.
De katholske Prcester roser sig ogsaa af, at mer end Halv-

delen af Nonnernes Elever er protestantiske Born, og at Storste-
delen af disse for eller senere vil blive Pavedommets sikreste
Tilhængere og Skotter i de forenede Stater. Fra dette ube-
stridelige Faktum gaar Jesuiterne ud, naar de forudsiger, at
inden 25 Aar vil Paven herske i den store Republik, og hvis
ikke en Forandring indtrceder, kunde deres Spaadom muligvis
gaa i Opfyldelse.

„Men", siger mange Protestanter, „hvor kan vi finde en

sikrere Beskyttelse for vore Borns Moral end i Klostrene? Hvad
kan besmitte deres Hjerter, saa lcenge de staar under de hellige
Nonners Varetcegt?"

Ak, Protestanter, lad Eder ikke fore bag Lyset af Non-
nernes englemilde Smil og glade, fredelige Ansigtsudtryk! Selv
har jeg altfor lamge troet, at et saadant Ådre ikke kunde be-
drage, og at de i deres Hjerte maatte fole en faadan Lykke og
Fred, fom deres Ansigter afspeilede; men jeg har senere faaet
Oinene op for, at det hele er en bedragerisk Maste, anlagt for
at narre godtroende Folk. I Klosterreglerne paabydes det Non-
nerne altid, men ifcer i Fremmedes Na'rvcerelfe, at fe glade og
lykkelige ud, felv naar de er opfyldte af Angst og Sorg. Og
hvis Protestanterne vidste, hvor ulykkelige og elendige disse
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Pavens Ofre føler sig, saa vilde de, istedenfor at tale om deres
Lykke og Villighed, beklage og grcede over dem).

„Men", vedbliver saa Protestanterne, „det er saa billigt
at lade sine Børn opdrage i Klostrene". Dertil svarer jeg:
„Selv om det var to Gange billigere, vilde det dog koste to
Gange mere end det er vcerd". Den intellektuelle Opdragelse
er for intet at regne, og hvad Slags Moral kan en nng Pige
lære af en Nonne, som tror, hun kan leve, som hun finder for
godt, saa lanige det behager hende, og at intet ondt kan times
hende, hverken i dette eller det tilkonimende Liv, naar hun kun
fætter sin Lid til Jomfru Maria?

En Bog, som eies af alle Prcester og Nonner, er „Jom-
fru Marias herlige Undere" af St. Liguori. Efter at have
tæft den vil man forstaa, hvad Slags Moral der praktiseres og
leeres inden den katholfle Kirkes Mure).

Det er en kjendt Sag, at Rom ønsker, at al Opdragelse
leegges i Jesuiternes Hcender; Jesuiterne er Mønsterlcerere, siger
den romerste Kirke. Hvorfor? Fordi de dristigere og med mere

) Losningen paa den Gaade, at Rom aldrig fattes Kvinder til at
tjene Kirken som Nonner og Sygeplejersker, maa for en vcrsentlig Del
soges i Gjerningsretfcrrdigheden, i Kraft af hvilken det forespeiles den unge
Pige, at hun ikke blot ad denne Bei sikkert frelser sin egen Sjcel, men og
hele sin Familie, for hvilken hendes Gjerningers Extrafortjenestc vil strcrkke
til, — noget, som da ogsaa gjor Faniilien scrrdeles villig til at ofre hende.
— Selv i Rhinlandenc kan man hore dette Rcesonncment af Katholikcr
som noget aldeles selvfolgcligt. Udg.s Anm.
) Den af Pastor Stecker udgivne „Deutsche evangelische Kirchen-

zeitung" for 28de Januar 1893 indeholder en Meddelelse om. hvorledes
en ung dansk Dame har henvendt sig til den tysk-lutherske Menighed i
Genf med Beklagelse over, at i Klosteret St. Josef i Camberv (Savoyen)
flere unge protestantiske Piger fra Danmark, som bleve opdragne der, er
traadte over til Romerkirken. Rcrvnte unge Dame, som selv har vcrret c dette
Kloster og mente at have sporet endog en meget stcerk direkte Paavirkning
fra Nonnernes og Præsternes Side for, at ogsaa hun fluide træbe over,
havde af denne Grund forladt Klosteret. Ser man efter i det romersk-
katholfle Blad La semaine religieuse de la Savoie for 24de Novbr.
1892, finder man ogsaa der en meget farverig Beretning netop fra det
samme Kloster om, hvorledes en ung Dame „af det gamle norske
Aristokrati" ved en hoitidelig kirkelig Handling har afsvorct sin pro-
testantiste Tro og derefter modtaget „Konfirmationens hellige Sakramente"
ved IErkebiflopens Haand. Og der tilføieS: „Denne Afsværgelse er den
trettend e, der har fundet Sted i St. Josefs Kapel siden 1887". Dette
faar vcrre nok for at vise, at her virkelig er en Fare, som Forcrldre, der
onfler deres Borns Vedblive» ved vor evangelifle Tro og Lcrre, ikke bor
agte ringe. At faa sine Born forte ind paa Anfluelscr, som fra et cvan-

gelisk-luthersk Standpunkt maa anses for vildledende, kan vel for religiøst
indifferente Forceldre vcrre en ligegyldig Sag, men for dem. der agter
det rene og uforvanskede Evangelium, som Morten Luther gav Vidnes-
byrd, for Livets bedste Skat, vil det selvfolgelig vcrre en bitter Sluffelse.

Ildg.s Anm.
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Held end andre lægger an paa at tilintetgjore sine Elevers
Forstand og Samvittighed. Naar en Elev har tilbragt til-
skrækkelig Tid i deres Skoler, kan en Lcerer faa ham til at
gjore, hvad han vil; selv om Eleven ved, at noget er hvidt,
er han rede til at sværge paa, det er sort, naar hans Lærer
forlanger det. Men dette er ikke blot Jesuiternes Lcere; hele
den katholske Kirke lcerer det samme. Hor, hvad den beromte
Gregor XVI. siger i sin Rundstrivelse af 15de August 1832:
„Naar den hellige Kirke forlanger det, maa vi ofre vore egne
Meninger, vor Erkjendelse, vor Intelligens, vor Fantasi og vor

Forstands hojeste Resultater".
Indsigelse mod denne den katholske Kirkes antisociale Ka-

rakter har lagt den beromte Statsmand Gladstone disse Ord i
Pennen: „Der har aldrig været udtcenkt et snedigere Komplot
mod Menneskehedens Frihed, Lyksalighed og Dyd end Romanis-
men" (Brev til Grev Aberdeen). Og hvor findes der storre
List end den. ved hvilken Katholikerne har sogt at faa Bibelen ud
af Amerikas Folkeskoler? Forsi hed det, at de kunde ikke an-
betro sine Born til Statens Skoler, fordi man der læser Bi-
belen og beder og synger, og naar de saa har faaet Lovgiverne
til at ofre deres moralske Anseelse hos en stor Del af Nationen,
og Bibelen er fludt tilside, saa dober de Skolerne med de for-
smædeligste Navne og kalder dem: „Gndlose Skoler, som ikke
duer til andet end til at uddanne Tyve, Vantro og Atheister".

7 esc å st |i if e t.

Jen katholske Kirkes Teologi: Kolikateden.

Med ophoiede Tanker og gode Forscetter begyndte jeg mine
theologiske Studier i Nicolet, idet jeg haabede, at mine theolo-
gifte Boger skulde bringe mig nærmere Gud, idet de gav mig
fuldstændig Kundskab om hans hellige Vilje og Love. De for-
nemste theologiske Forfattere, vi læste, var Bailly, Dens, St.
Thomas og fremfor alle Lignori, som siden blev kanoniseret.
Hver Gang jeg aabnede en as deres Boger, bad jeg inderlig
til Gud og den hellige Jomfru om Lys og Naade for mig og
for de Menigheder, hvis Præst jeg skulde blive.
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Men hvorledes skal jeg flildre min Forbavselse, da jeg op-
bagede, at for at kunne antage mine Theologers Principer maatte

jeg opgive Sandhedens, Retfærdighedens, LErens og Hellig-
hedens Grundsætninger. Hvilke lange og smertelige Anstren-
gelser skulde det ikke koste mig, for jeg fik slukket det Sandhedens
og Fornuftens Lys, som Gud selv havde tcendt i mig.

Skulde jeg saaledes opregne alle de sindrige Kneb, fromme
Logne og skjcendige Forvrcengninger af Guds Ord, som For-
ftanderne for katholske Seminarier og Klostre benytter sig af for
at bevcege sine Ofre til at aflcegge Colibat-Eden, maatte jeg
skrive ti store Bind istedenfor et kort Kapitel.

Det cegteskabelige Livs Provelser og Forpligtelser skildres
faa overdrevent, at det maa afskrcrkke selv den modigste, medens
Colibatets Glceder og Fred udmales med de mest straalende
Farver.

Paven forer sit Offer op paa et hoit Bjerg og viser ham
al Verdens LEre og Glceder og dertil en herlig Trone i Him-
melen, idet han siger: „Alt dette vil jeg give dig, hvis dn vil

falde ned for mine Fodder og love mig ubetinget Lydighed og
fvcerge aldrig at gifte dig".

Hvem formaar at vise saadan Kjcerlighed fra sig? Men
for de ulykkelige Ofre endnu er blevne saa forblindede, at de
ikke kan fe den Afgrund, hvori de falder, fyldes ofte deres

Hjerter med Rcedsel; med blege Kinder og skjcelvende Lcrber

sporger de deres Forstander:
„Er det muligt, at den barmhjertige Gud forlanger saadant

et Offer af os?"
Da bliver den katholske Prcest veltalende og udmaler Coli-

batet som den eneste Vei til Himmelen. Han viser dem Helvedes
evige Ild rede til at modtage de Kujoner og Forrcrdere, som
efter at have lagt sin Haand paa Colibatets Plong ser sig til-

bage. Han taler om den Skuffelse, de vilde berede saa mange
tjcere Venner, og den Spot og Haan, deres Mangel paa Ud-

holdenhed og Mod vilde paadrage dem. Han besncerer dem
med tusinde Logne om alle de Mirakler, Kristus gjor for unge
Prcester og Nonner, og benytter sig af talrige Bibelsprog, der

skal bevise, at Gud vil, at Colibat-Eden skal aflcegges.
Da vor Forstander en Dag vilde vcrkke vor religiose

Folelse og bevcege os til at aflcegge Colibat-Eden, talte han
meget ivrig og varmt, men hans Bevisforelse forekom os ikke

logist.
Nceste Dag havde vi fri, og vi theologiske Studenter, der

forberedte os til at blive Prcester, havde en lang Samtale om

de besynderlige Argumenter, Bestyreren havde fremfort. Det



24

bestemtes, at vi i al LErbodighed skulde forelægge ham vore

Indvendinger, og jeg skulde fore Ordet.
Ved næste Forelæsning udbad vi os Tilladelse til at frem-

komme med vore Bemcrrkninger, og da denne blev os tilstaaet,
ytrede jeg blandt andet:

„Hvis det ikke var godt for Manden at va>re uden Hustru,
naar han var saa hellig og stærs, som han var i Edens Have,
hvordan kan det da vcrre godt for ham nu, naar han er saa
syndig og svag? Saavidt vi kan se, er der hverken i det gamle
eller nye Testament et eneste Bud, der kan beva'ge os til at
aflægge et Lofte om at forblive ugifte, og vi ved jo meget
godt, at de hellige Apostle selv levede med deres Hustruer, og
at Frelseren ikke med et eneste Ord gjorde dem nogen Bebrei-
delse i den Retning".

Disse frie Udtalelser overraskede oiensynlig vor Forstander,
og han sagde med slet dulgt Misfornoielse:

„Er det Alt, hvad du har at sige?"
„Ikke Alt", svarede jeg, „men for jeg gaar videre, vil jeg vcrre

Dem taknemmelig, om De vilde gjore os ncrvnte Sag klarere".
„Du har talt som en ægte Kjcrtter", sagde han heftig,

„og var det ikke, fordi jeg haaber, dn bragte disse Ting paa
Bane for at faa det Lys, du behover, og ikke for at stotte en

kjcrttersk Lcrre, saa vilde jeg strax melde dig og Eder alle for
Bistopen. Du taler om den hellige Skrift, som om dn var

Protestant, som om den var den eneste Kilde til kristelig Sand-
hed og Kundskab. Har du glemt, at vi har de gamle Tradi-
tioner, der har lige saa megen Autoritet som Bibelen?

Du har Ret, naar du siger, at vi ikke i Skriften finder
noget direkte Paabud om at forblive ugift; men finder vi det
ikke der, saa finder vi det i Kirkens hellige Traditioner, der
siger os, at Kristus har befalet Colibatet. Kirkens Forordning,
som ikke er andet end Guds Sons Forordning, er tydelig og
klar i denne Henseende. Det forlanges ikke af Eder, at I stal
forstaa alle Grunde for Colibat-Eden; men I maa tro paa dens
Hellighed og Nodvendighed, saa sandt den er anerkjendt af
Kirken.

Og hvem iblandt Eder kan endnu tvivle paa denne Eds
Nodvendighed, naar I faar hore, at Kristus havde befalet sine
Apostle at stille sig fra deres Hustruer? — et Faktum, som
ikke kan betvivles, naar vi horer Peter sige til vor Frelser:
„Se, vi har forladt alle Ting og fulgt dig" Watth. 19, 27).
Er ikke Prcrsten Kristi sande Reprafientant paa Jorden? Bliver
ikke Profiten ved sin Ordination ligestillet med Kristus, ja
i en vis Forstand endog stillet over Kristus? Under Messen
befaler Prcrsten over Kristus, og Guds Son er nodt til at
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adlyde; det staar ikke i Kristi Magt at modsætte sig Prcestens
Befaling. Han maa komme ned fra Himmelen, hner Gang en

Prcest befaler ham det. Prüften lukker ham inde i det hellige
Tabernakel eller tager ham ud deraf, eftersom han vil.

Naar I derfor bliver det nye Testamentes Prcester, hcrves
I til en Værdighed, som staar langt over Englenes. Derfor
maa Prusten ogfaa hæve sig til en Grad af Hellighed, der
staar langt over almindelige Folks, en Hellighed som Englenes.
Og har ikke vor Frelser, da han talte om Englene, sagt: „De
stal hverken tage tilægte eller gives tilægte?" Siden Præsterne
nu er Guds Sendebud og Engle paa Jorden, maa de iklæde
sig Englenes Hellighed og Renhed. Sætter ikke Paulus den
ugifte Stand hoiere end LEgteflabet? Viser han ikke derved,
at Præstens Hænder, som hver Dag rorer ved Kristi hellige
Legeme og Blod, maa være lyste og rene og ikke besudlede med
det ægteskabelige Livs Pligter? Og Kirkefædrene siger, at
Colibat-Eden er som et hoit og stærkt Taarn, fra hvis Top vi
kan kjæmpe mod vore Fjender og være fuldkommen sikre for
deres Pile. — Har I flere Indvendinger at gjore, er jeg rede
til at hore og svare paa dem".

„Siden det er os tilladt, vil vi gjerne gjore endnu nogle
Bemærkninger", sagde jeg. „Men forst vil jeg takke Dem, fordi
De har sagt os, at der i Bibelen ikke findes noget, som paa-
byder Colibat-Eden, og at det kun er ved Kirkens Traditioner,
vi kan paavise dens Nytte. Vi havde Indtryk af, at De vilde
have os til at tro, at Colibat-Eden var grundet paa Bibelen.
Hvis De tillader, vil vi en anden Gang tale om Traditionerne
og i Dag holde os til de Texter, som efter Deres Mening
stulde tale for Colibatet.

Naar Petrus siger: „Se, vi har forladt alle Ting og
fulgt dig", kunde han ikke dermed mene, at han havde aflagt
Ed paa ikke at leve sammen med sin Hustru. Og desuden har
vi jo Pauli egne Ord for, at Peter havde en Hustru (I Cor.
9, 5): „Have vi ikke Ret til at fore en Soster font Hustru
omkring, som og de andre Apostle og Herrens Brodre og
Kephas?" Peter har med de for nævnte Ord sandsynligvis
kun villet sige, at Jesus havde den forste Plads i hans Hjerte.

Og det andet Sted om Englene, som ikke gifter sig, synes
heller ikke at indeholde saa meget, som De mener. Der staar:
„Men Jesus svarede og sagde til dem: „I farer vild, idet I
kjender ikke Skrifterne, ei heller Guds Kraft. Thi i Opstan-
delfen skal de hverken tage tilægte eller gives tilægte; men de
er ligesom Guds Engle i Himmelen" (Matth. 22, 29—30).

Naar Kristus her taler om Mennesker, som er lig Engle
og ikke gifter sig, saa foler han til, at han taler om Menne-
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stenes Tilstand efter Opstandelsen. Og om Kirken befalede os
at aflcegge Ed paa ikke at gifte os efter Opstandelsen, vilde vi
aldrig betcenke os paa at aflcegge den. Man fortceller os, at
Colibat-Eden er den bedste Beskyttelse og Hja'lp mod vor for-
dcervede Naturs Tilboieligheder. Men Gud har i sin Visdom
anvist os en anden Hjcelp, fom staar i Strid med Lceren om

Colibatet: „For Skjorlevnets Skyld have hver Mand sin egen
Hustru og hver Hustru sin egen Mand!" (1 Cor. 7. 2).

Her afbrod vor Superior mig vred: „Jeg beklager meget,
at jeg har tilladt Eder at gaa saa vidt. Dette er ikke en kriste-
lig og ydmyg Samtale mellem Elever og Leerer. I forsvarer
de mest kjcetterfle Meninger, jeg nogensinde har hort. Vil I,
vi skal foretræffe Eders Udlcegning af Skriften for Kirkens?
Er det Eder, fom stal regjere Kirken, eller er det Kirken, fom
stal regjere Eder? Min tjære Chiniquy, om der ikke hurtig
foregaar en stor Forandring med dig og dine Meningsfæller,
er jeg bange for, det vil tage en Ende med Forfcerdelse. I
viser en Oprorsaand, som forskrcekker mig. Ligesom Lucifer
reifer I Eder mod Herren felv. Frygter I da ikke for Herrens
Vrede? Hvorfra har I taget alle de falste og kjcetterfle Ideer,
I har, f. Ex. om Apostlernes Hustruer? I forkynder jo en

Protestantist Lcrre, naar I siger, at Apostlerne levede ined deres
Hustruer, som andre gifte Folk. Det er sandt, at Paulus
siger, at Apostlerne havde Kvinder med sig, og at de endogsaa
reiste med dem; men Kirkens hellige Traditioner siger os, at
disse Kvinder var hellige Jonifrner, fom fulgte med dem for at
tjene og hjcelpe dem paa forikjellige Maader; de vaflede deres
Klceder og tilberedte deres Maaltider, ligesom Prcesternes Hus-
holderfler gjor den Dag i Dag.

Og nu kun et Par Ord til. Hvis I underkaster Eder
Kirken som lydige Born, vil den hceve Eder til præstelig Veer-
dighed, en Vcrrdighed, fom er hoiere end Kongers og Keiseres.
Men forkaster I dens Lame, idet I kun lytter til Eders egen
Fornufts Rost, da bliver I Kjcettere, Frafaldne og Protestanter,
hvem Gud vil straffe med evig Fordommelse".

Med disse Ord forlod vor Forstander os. Nogle af
Studenterne lo og takkede mig, fordi jeg havde kjcempet faa
modig og vundet saadan en glimrende Seir. To af dem var

faa opbragte over Leprohons Sofismer og urimelige Argumenter,
at de forlod Seminariet et Par Dage efter.

Jeg gik til mit Vcrrelse og faldt paa Knce under en
Strom af Taarer. Jeg var oprigtig bedrovet, fordi jeg havde
saaret min Forstanders Folelser, men endnu mere, fordi jeg
havde vovet at sætte min strobelige Fornuft op mod den ufeil-
bare Kirke.
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Det forste, jeg gjorde ncrste Dag, var at gaa til Skrifte,
og med Angerens Taarer bad jeg min Skriftefader om Til-
givelse for den Synd, jeg havde begaaet.

Nu fulgte en tung Tid, og mangen haard Strid maatte
udkjcempes for at faa Fornuft og Samvittighed til at tie.
Men lidt efter lidt blev jeg roligere, og mer end nogensinde
for bestemte jeg mig til fra nu af at lade mig lede af Kirken.
Jeg var jo en stakkels Synder, men Kirken var Jesu ubefmit-
tede Brud. Den 4de Mai 1832 helligede jeg mig uigjenkaldelig
til Kirkens Tjeneste. Jeg aflagde Colibat-Eden og blev Under-
diakon.

8 is e Kapitel.
pen katholske Hheotogis Urenhed.

Min Samvittighed tvinger mig til at aabenbare, hvor
raadden den katholske Kirkes Theologi er; men det er med den
dybeste Skamfolelfe, jeg gjor det; thi jeg kommer til at berore
Ting af en saa modbydelig Natur, at selv det, der berettes om

Hedenskabets Prcefter og Theologi knapt kan sammenlignes dermed.
De, der forftaar Latin og vil lcese det tolvte Kapitel i

min Bog: „Den katholske Prceft, Kvinden og Skriftemaalet"),
vil medgive, at de der udtalte Meninger er nok til at oprore
felv den dybest sunkne. Og alle disse Afskyeligheder flal studeres,
laues udenad og forstaas grundig af Mcrnd, fom har aflagt
Lofte om aldrig at gifte sig. Thi det er forft efter at have
aflagt Colibat-Eden, at de theologifle Studenter indvies i alle
disse Syndens Mysterier.

En ung Mand paa omkring 20 Aar er bleven lokket til
at aflcegge Ed paa at forblive ngift hele sit Liv, og allerede
nceste Dag forlyster den katholske Kirke hans Oine med de
skammeligste Skuespil. Den fylder hans Sind med de afskye-
ligste Billeder; den pirrer hans Sanser og befmitter hans Oren,
ikke med indbildte Forestillinger, men med Virkeligheder, fom
vilde oprore enhver. Og den katholsie Kirke prover ikke engang

) Udkommet paa Th. Stens Forlag i Christiania.
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paa at skjule disse Lærdommes overvældende Magt; den for-
soger ikke at holde sine Ostre i Uvidenhed om Folgerne, men

fortæller dem ganske aabent, at disse Ting med uimodstaaelig
Krast vil virke paa dem, og tilstaar uden at rodme, at „Be-
smittelse ikke er til at undgaa", men lærer paa samme Tid, at
„denne Besmittelse ikke er nogen Synd". (Den3. vol. 1, pag. 315).

Hvilket Svar giver nn den katholske Kirke dem, som bebreider
den dens Theologis Urenhed? Den siger: „Alle mine theolo-
giske Værker er skrevne paa Latin; Folket kan ikke læfe dem;
de kan derfor ikke bevirke nogen Skandale!" Men er ikke dette
en elendig Undflyldning?

Hundrede tusend katholske Pra'ster er tvungne til paa alle
Sprog at fremla'gge og forklare disse Lcerdomme for Folk; de
er nodte til at forelægge alle katholske Kvinder, saavel giste
som ugifte, disse besmittende Sporgsmaal. Kan man saa sor-
bauses over den moralste Fordærvelse hos alle de Nationer, der
staar under Pavens Aag?

Statistifte Meddelelser viser, baade i Europa og Amerika,
at i de katholfle Lande begaaes ncesten dobbelt saa mange For-
brydelser som i de protestantiske. Hvor stal vi soge Grunden
hertil, om ikke i den romerske Kirkes fordærvelige Lcere? Hvor-
ledes kan de katholfle Nationer haabe at ha've sig til et n,oralst
Standpunkt, der er kristne Nationer oærbigt, saalænge deres
Prcester as sin Samvittighed soler sig tvungne til hver Dag
at besmitte Hustruers, Modres og Dotres Hjerter og Sind?
Lad mig her engang sor alle sige, at jeg ikke nærer nogensom-
helst Uvilje mod eller Foragt sor de theologifle Professorer,
som indviede mig i disse Mysterier. Med den storste JErbodig-
hed tænker jeg endnu paa Leprohon og Raimbault, og det er
min Overbevisning, at retskafnere Mænd findes ikke inden den
katholste Kirke. Men ligesom jeg og alle andre katholske Præster
trællede de under Pavens Aag. Vi seilede alle paa et Skib,
som ved forste Oiekast saa prægtigt og imponerende nok ud,
men hvis Bund var saa raadden, at vi maatte omkomme, naar
vi støbte paa et skjult Skjær.

Jeg er vis paa, at hver Gang vore Lærere i Theologi
underviste os, bluedes de i deres inderste Sjæl ved at berore
Ting, som deres Samvittighed, siden de var ærlige Mænd,
maatte forbyde dem at tale om, men som de alligevel var nodte
til uden Forbehold at forklare os, fordi de var Pavens Slaver.

Efter saadanne Læretimer var vi Studenter ofte saa flam-
fulde, at vi næppe vovede at se paa hverandre, og vi folte alle,
hvorledes disse forfærdelige Billeder fæstede sig i vore Hjerter.

Flere af mine Kamerater betroede mig med Taarer i
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Vinene, at de angrede paa, at de med Ed havde forpligtet sig
til at tjene Kirken.

En Dag Leprohon traadte ind, aabnede jeg to Bind af
Dens og Liguori, som laa paa Bordet, og pegte rodmende paa
et af de vcerste Kapitler, idet jeg sagde:

„Siden min Moder dode, har De, næst Gud, havt den
forste Plads i mit Hjerte. Derfor betcenker jeg mig ikke paa
at komme til Den: med mine Bekymringer, og jeg haaber, De
vil kunne hjcelpe mig. Efter Deres Raad er jeg 'bleven Under-
diakon, og jeg har aflagt Colibat-Eden. Men jeg vil ikke
fljule for Dem, at det dengang ikke stod klart for mig, hvad
jeg gjorde.

Dens, Liguori og St. Thomas har givet os ganste nye
Begreber om mange Ting. De har ledet vore Tanker hen paa
de Tilboieligheder, som bor i os ligesaavel som i ethvert Adams
Barn, vg har aabnet for os Regioner, som hidtil var os ganske
ukjendte. Sig os for Guds Skyld, er vi nodte til i Skrifte-
stolen at tale til gifte og ugifte Kvinder om saadanne urene og
besmittende Ting, som de, der indeholdes i disse Boger, der
ligger foran os?"

„Ja, det kan der ikke vcere Tvivl om", svarede Leprohon,
„siden de hellige og lcerde Theologer, hvis Skrifter du der
henviser til, udtrykker sig ganske tydelig desangaaende. Det er

absolut nodvendigt, at I ndsporger eders kvindelige Skrifteborn
om disse Ting; thi i Regelen undser baade unge Piger og
gifte Kvinder sig altfor meget for at bekjende den Slags Synder.
Derfor maa man hjcelpe dem ved at spørge dem".

„Men", vedblev jeg, „vi har nylig aflagt Ed paa altid
at forblive rene og ubesmittede, og nu vil man bringe os i en

Stilling, hvor det er saagodtsom umuligt at holde vort hellige
Lofte. Theologerne er jo enige om, at de Sporgsmaal, vi
stiller til vore kvindelige Skrifteborn, og disses Bekjendelse af
hemmelige Synder, vil virke paa os med saa uimodstaaelig
Magt, at vi bliver besmittede. Vilde det ikke vcere bedre, at
vi i IEgteskab levede sammen med vore egne Hustruer efter
Guds Lov, end i Omgang og Sanctale med fremmede Kvinder?
Hvis vi skal tro, hvad Dens og Liguori siger, saa kan ingen
Prcest, oa altsaa heller ikke De selv, hore Kvinders Skrifte
uden at blive besmittet".

„Menneskene vil kanske vedblive at tro, at jeg er en kysk
Mand, men min Samvittighed vil sige mig, at jeg er en

Hykler; thi ifolge alle Theologer er Skriftestolen Prcestens
Kyskheds Grav".

„Min kjcere Chiniquy", sagde Direktoren, „jeg har gjen-
tagne Gange advaret dig mod at lytte til din egen svage Fornuft.
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Skulde vi tro dig, havde vi ikke andet at gjore end straks at

begynde at reformere Kirken, afstaffe Skriftemaalet, kaste vore

theologiske Boger paa Ilden og se til at skaffe os nye, som bedre
kunde behage dig. Hvad viser alt dette? At det er Hovmods-
djcevelen, som frister dig, ligesom han har fristet alle saakaldte
Reformatorer. Hvis dn ikke tager dig i Agt, bliver du en

anden Luther. Ser du ikke, hvor latterlig din Stilling er?
Paa den ene Side ser jeg alle vore hellige Paver, vore to

tusend katholske Biskoper, alle vore lcerde Theologer og Prcester,
stottede af vore to hundrede Millioner Katholiker, rykke frem
som en uoverfluelig Hcer for at stride Herrens Strid; og hvad
fer jeg paa den anden Side? Intet andet end min lille, men

mig saa kjcere Chiniquy.
Det er jo ligesaa formasteligt af dig at ville reformere

Kirken med din svage Forstand, som det vilde vcere, om et
lidet Sandkorn ved Foden af et hoit Bjerg vilde prove at rokke
dette vcrldige Bjerg fra sin Plads, eller om en liden Band-
draabe vilde forsøge at fordrive det uendelige Hav fra sit Leie.
Nei, folg dn niit Raad, for det er for sent! Lad det lille
Sandkorn blive liggende ved Foden af det kjcempemcessige Bjerg,
og lad den lille Banddraabe finde sig i at folge det uendelige
Havs Stromme. Alle gode Prcester, som for os har hort
Kvinder skrifte, har faaet sine Sjcele frelste; thi de Besmittelser,
dn taler om, er ikke andet end menneskelige Svagheder, som
ikke kan skade en Sjcel, der onster at leve i Forbund med Gud.
Besmittes Solens Straaler, om de træffer Smudset? Nej, de
forbliver rene og vender rene tilbage did, hvorfra de kom.

Saaledes ogsaa med en god Profits Hjerte; det forbliver
rent og helligt, stjont han ikke kan undgaa at komme i Be-
rorelse med Syndens Smuds. Naar I bliver Prcester, bliver
I desuden ved en særlig Naadebevisning forvandlede til helt
andre Mennester, og Jomfru Maria vil, naar I henvender
Eder til hende, anraabe sin Son om fuldstcendig Renhed for
Eder.

Den Besmittelse, vore Theologer taler om, og som jeg
medgiver er uundgaaelig, naar man horer Kvinder strifte, maa

ikke forurolige Eder; for Dens og Liguori forsikrer os, at det
ingen Synd er. Men nu har vi talt nok herom. Jeg for-
byder Eder herefter at komme til mig med disse unyttige Sporgs-
maal, og har jeg endnu nogen Myndighed over Eder, forbyder
jeg Eder ligeledes at underholde Eder med hverandre om disse
Ting".

Jeg var stuffet over, at vor kjcrre Leprohon ikke kunde
give os et eneste godt og forstandigt Bevis; men Lignelsen
om Sandkornet og den lille Banddraabe ydmygede mig. Jeg
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var ikke overbevist, men jeg havde hverken Særbom eller moralsk
Mod nok til at gjennemskue det tætte Morte, der omgav mit Sind.

I de ti Äar, jeg tilbragte ved Seminariet, var næsten
ikke en Maaned gaaet hen, uden at Præster fra Distriktet
„Three Rivers" og andetsteds fra af Bistoperne var blevne
sendte til Nicolet for der at udsone Boden for de Synder, de
havde begaaet enten med sine kvindelige Slægtninge eller Hus-
holderster eller Skrifteborn. Kort for vor Samtale med For-
standeren havde Pastor Amiot i St. Francois i en og samme
Uge været Aarsag til en skrækkelig Skandale med to af sine
Skrifteborn. Disse sorgelige Fakta var just ikke i Harmoni
med de smukke Theorier om „Solstraalerne, som forbliver lige
rene og ubesmittede, selv naar de træffer Smudset", og jeg
kunde ikke lade være at tænke herpaa, men Agtelsen for For-
standeren lukkede mine Sæber.

Siden faldt jeg paa Knæ og bad Gud tilgive mig, fordi
jeg havde vovet at tænke anderledes end Paverne og Roms
Theologer. Jeg vidste ikke endnu, at naar Jesus i sin Barm-
hjertighed sender en eneste Straale af sin Naade ned i en fattig
Sjæl, saa bliver der mere Sys og Visdom i den Sjæl end t
alle Paver og deres Theologer.

Men Gud saa de Taarer, som gjennemblodede min Hoved-
pude den Nat. — Han horte min Sjæls Angstskrig. Om det
behagede ham endnu i mange Aar at lade mig blive i Wgypteus
Slaveri, saa var det for at jeg desto grundigere skulde lære at

kjende Plagerne og Morket, som herskede der og de Sænker,
hvormed arme Sjæle bindes. Da min Forlosnings Time flog,
tog Herren mig ved Haanden og forte mig til Forjættelsernes
Sand, et Sand fuldt af Fred og Glæde og Sys og Siv, som
overgaar al Forstand.

9 Æ e å a p i f e s.

Zen katholske Matt og Kirkefædrene, eller hvorledes jeg
aflagde <Ld paa at overgive Huds Ard for at folge Menneskers.

Jeg stal aldrig glemme den Glæde, jeg folte, da Erke-
biskopen, den Dag jeg blev viet til Præst, overrakte mig en

Bibel og med hoitidelig Stemme bod mig studere og prædike
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dens Ord. Men ak, det skulde kun blive en kortvarig Gloede.
Ikke lcenge efter maatte jeg afla'gge det Lofte, som krceves af
enhver katholfl Prcest: „Jeg vil altid tolke den hellige Skrift
faaledes, som Kirkefadrene er blevne enige om at tolke den".

Mange Gange havde jeg med de ovrige Studenter talt om

denne besynderlige Ed, og endnu oftere havde jeg tceukt derpaa
i miue egne Betragtninger, naar jeg var alene med min Gud;
hver Gang havde min Samvittighed udmalet for mig denne
Eds strcekkelige Folger.

Omtrent et halvt Aars Tid for vi skulde vies til Prcester,
havde Stephen Baillargeon i min Ncervcerelse sagt til vor Lcerer
Raimbault: „Der er en Ting, jeg ikke kan forsone min Sam-

vittighed med, og det er den hoitidelige Ed, vi maa aflcegge
paa aldrig at fortolke Bibelen anderledes end i Overensstem-
melfe med Kirkefcedrene. Vi har endnu ikke anvendt en eneste Time
til at studere Kirkefcedrene. Jeg kjender mange Prcester, og ikke
en eneste af dem har studeret Kirkefadrene; de har dem ikke

engang i sit Bibliothek. Vi kommer sandsynligvis til at gaa i
deres Fodspor, og kanske ikke et eneste Bind af Kirkefcedrene
kommer os ihamde. Men hvorledes kan vi da svcerge, at vi
vil folge de Mcends Meninger, om hvem vi absolut intet ved,
og om hvem vi sandsynligvis aldrig kommer til at vide andet,
end hvad vi kan faa hore her og der?"

Raimbault gav intet tilfredsstillende Svar og blev synlig
forvirret, da jeg derpaa tog Ordet og sagde: „Baillargeon kan
ikke uden Uro tcrnke paa denne Ed, og han har givet Dem

nogle af sine Grunde derfor; men hvis De tillader, vil jeg
gjerne fremkomme med nogle endnu vigtigere Indvendinger.
Det er ikke saa meget min Uvidenhed om Kirkefcedrenes Lcere,
der faar mig til at stjcrlve, naar jeg tcenker paa, at jeg stal
love „altid at tolke den hellige Skrift faaledes, fom Kirkefcedrene
er blevne enige om at tolke den". Jeg vilde onfle, jeg kunde

sige med Baillargeon: „Jeg ved intet om Kirkefcedrene; hvor-
dan kan jeg da svcerge, at jeg vil lade mig lede af dem?" Det
er sandt, at vi ved faa lidet om dem, at det er rent ud latter-

ligt, ja ncesten eu Forhaanelse af Gud og Mennester, at vi

vcelger dem til vore Ledere. Men hvad jeg beklager er, at vi
allerede ved faa meget om dem, at vi ikke kan andet end blive

Menedere, naar vi sva'rger, at vi altid vil tolke den hellige
Skrift faaledes, fom Kirkefcedrene er blevne enige om at tolke den.

Kirkefcedrenes Vcerker holdes faa fuldstcendig borte fra os,
at det er aldeles umuligt at læfe og studere dem. Men selv
om vi havde Anledning dertil, har vi ikke tilstrcekkelig Tid til
at studere dem saa grundig, at vi kunde svcerge at ville folge dem

samvittighedsfuldt. Og hvis vi ikke studerer dem, hvorledes skal
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vi da undgaa at blive Menedere den Dag, vi sværger at folge
deres Lære? Men paa den anden Side ved vi nok om Kirke-
fcedrene til, at Blodet kan stivne i vore Aarer, naar vi stal
sværge at tolke Skriften saaledes, som Kirkefædrene er enige
om at gjore. Vær af den Godhed, Hr. Rector, at sige os,
hvad det er for Texter i Skriften, som Kirkefcedrene er enige
om. Det er et Sporgsmaal, frygter jeg, som hverken De eller
nogen anden ærlig Mand nogensinde har besvaret eller vil
komme til at besvare. Men hvis De, som er en af Frankrigs
lærdeste Mcend, ikke med Deres Finger kan pege paa disse
Bibelens Texter og sige: „De hellige Kirkefcedre stemmer over°
ens i Udlæggelsen as disse", hvorledes kan da vi stakkels Stu-
denter fra Nicolet sige: „Kirkefcedrene er enige om Udlcrggelsen
af disse Texter?" Men naar vi hverken nu ved eller senere
kan faa vide, hvilke Texter Kirkefcedrene er enige om og hvilke
ikke, hvorledes kan vi da vove at svcerge, at vi skal tolke Skriften
efter Kirkefcedrene?

I Kirkehistorien læfer vi paa hver Side, at Kirkefcedrene
i et Aarhundrede i sine Meninger afveg meget fra Kirkefcedrene
i et andet Aarhundrede, og det i meget vcesentlige Ting. Og
er det ikke et ubestrideligt Faktum, at Kirkehistorien næsten ikke
indeholder andet end Beretninger om alle de Stridigheder, der
fandt Sted mellem Kirkefcedrene?

Jeg har gjort Uddrag af Kirkehistorien om de forskjelligste
Emner. Der er Kirkefcedre, som med vore bedste moderne
Theologer, St. Thomas, Bellarmine og Lignori, siger, at vi
maa drcebe Kjcetterne, som vi dræber vilde Dyr, medens mange
andre siger, vi maa se gjennem Fingre med dem. En hel Del
af dem har ganske andre Forestillinger om Skjærsilden end vi.
Flere Kirkefædre har negtet den katholfle Kirkes hoieste Autoritet
og har leet af Pavens Banlysninger. Og de sex Bind Breve,
vi endnu har af St. Hieronymus? Er de ikke fulde af flarpe
Domme over St. Augustius Meninger angaaende vigtige Texter?
Har man læst disse Breve, maa man indromme, at St. Augu-
stin og St. Hieronimns bare var enige om en eneste Ting, og det
var at være uenige i alle Stykker. Og nu bliver det hoitidelig
forlangt af os, at vi i den hellige Guds Navn stal sværge paa
altid at tolke Skriften ifolge Kirkefædrene, som aldrig er enige
med hverandre og undertiden ikke engang med sig selv.

Leprohon sagde nylig, det var nodvendigt at gaa til Kirke-
fædrene for ret at kunne forstaa den hellige Skrift; men jeg
siger nu, som jeg sagde dengang: „Hvis jeg er for uvidende
og dum til at forstaa St. Marcus, St. Lucas og St. Paul,
hvorledes kan jeg da forstaa Hieronymus, Augustin og Ter-
tullian? Og hvis St. Mathæus, St. Johannes og St. Peter

3Chiniquy: ^atholicismen.
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ikke har faaet Naade af Gud til at skrive med tilstrakkeligt Lys
og Klarhed, saa at Menneskene kan begribe det, hvordan for-
klarer vi os da, at Justinius, Clemens og Cyprianns er blevne
benaadede nied denne Gave, som blev nagtet Apostlerne og
Evangelisterne? Hvis jeg ikke kan stole paa min Fornuft, naar

jeg med Guds Hjalp studerer Skriften, hvorledes skal jeg mere

kunne gjore det, naar jeg læser Kirkefadrene? Og er det mig
tilladt at bruge min Fornuft, naar jeg læfer Kirkefadrene,
hvorfor skal jeg da blive fortabt, om jeg bruger samme Fornuft,
naar jeg sidder ved Jesu Fodder og lytter til hans levende Ord?'

Det er ikke til den hellige Skrift, I byder os at gaa for
at faa vide, hvad Herren siger; det er til Kirkescedrene. Denne
Lcere, at vi maa gaa til Kirkescedrene for at faa vide, hvad
Herren siger, den virker, som om man havde kastet en Haand-
fuld Sand i Oinene paa mig; den gjor mig fuldstcendig blind.

Naar Biskopen lægger den hellige Skrift i mine Hcender
og byder mig at studere og prcedike den, da forstaar jeg, hvad
han mener, og han ved, hvad han siger. Men naar han byder
mig svcerge aldrig at tolke Skriften anderledes end i Overens-
stemmelfe med Kirkescedrene, da gjor han mig til en Meneder.
Det er ligesaa umuligt og latterligt at prsve paa at holde den
Ed, fom det vilde vare at prove at gribe Maanen med Hcen-
derne. Ja, jeg gaar endnu längere; jeg siger, at naar vi af-
lægger den Ed, er det det famme som at fvcrrge paa, at vi
aldrig vil studere eller udlcegge et eneste Kapitel i Bibelen.
For der er faa Kapitler i den hellige Bog, fom ikke har vcerek

Gjenstand for Strid mellem Kirkescedrene.
Kirkefcedrenes Skrifter ndgjor mindst to hundrede Folio-

bind; det vilde mindst tage vs ti Aar at sætte os ind i, hvilke
Sporgsmaal de er enige om og hvilke ikke. Finder jeg efter
denne Studietid, at de er enige i de Dogmer, som jeg maa for-
kynde, da er alt godt og vel. Da kan jeg nden Frygt gaa
Evigheden imode, sikker paa, at jeg folger Salighedens Bei.
Men hvis nu af femti Kirkefadre de ni og firti staar paa den
ene Side og en paa den modsatte, i hvilken Forlegenhed kom-
mer jeg ikke da? Er jeg ikke da som en Seiler, der en storm-
fuld Nat har mistet Kompas, Mast og Ror? Hvis det var

mig tilladt at folge Majoriteten, var det altid en Rednings-
planke; men Paven har udtrykkelig bundet os ved det Ord
„enige". Forkynder jeg ikke en Lcere, fom Kirkefadrene er

„enige" om, da er jeg for evig fortabt".
Vore dristige Udtalelser havde tilfolge, at en ren Storm

brod los over os; men ingen formaaede paa en tilfredsstillende
Maade at gjendrive vore Argumenter. Det blev mig forbudt
at lase flere Boger, som jeg nogle Maaneder i Forveien, som
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et rent Privilegium, havde faaet Lov til at studere; man sagde
mig, at jeg ikke var intelligent nok og ikke havde stærs nok Tro
til at lcrse denn Jeg maatte boie mit Hoved under Aaget og
adlyde. Vor Forstand indhylledes i den morkeste Nat, og vi
blev tvungne til at tro, at dette frygtelige Morke var Guds
skinuende Lys Vi begik den mest nedværdigende Handling, et
Menneste kan begaa: vi dovede vor Samvittigheds Rost og gik
ind paa at folge vore Foresattes Anfluelser, som et Dyr folger
sin Herre.

Da Dagen kom, at jeg flulde vies til Prcest, fornyede jeg
det Lofte, jeg saa oste for havde gjort, og sagde: „Jeg lover,
at jeg aldrig vil tro paa noget andet, end hvad min hellige og
apostolifle romerfle Kirke lcerer".

Og paa denne Daarstabens, Uvidenhedens og Fanatismens
Pude lagde jeg mit Hoved for at sove eu aandelig Dodssovn,
indtil Gud i sin store Barmhjertighed vcekkede mig og gav min
Sjcel det Lys og den Sandhed og det Liv, som er i Jesus
Kristus.

1 O is« Kapitel.
Aet romer|Mstf()øssfie Mcestedomme

Jeg blev viet til romersk-katholfl Prcest i Kathedralen i
Quebec den 21de September 1633 af Erkebiskop Synaie. Jeg
kan ikke beskrive, hvilke hoitidelige Tanker og Lcengsler der fyldte
min Sjcel, da denne Pavens Befuldmægtigede lagde sine Ham-
der paa mit Hoved og gav mig Magt til at forvandle en al-

mindelig Oblat til Jesu Kristi Legeme og Sjcel, Kjod og Blod.
Min hellige Kirkes ufeilbare Rost forsikrede mig, at jeg ikke
alene var ligestillet med min Frelser og Gud, men at jeg i
Virkeligheden stod over ham, og at jeg herefter ikke alene skulde
byde over ham, men ogsaa flabe ham!

Mit Hjerte var opfyldt af usigelig Gla'de og Taknemme-
lighed mod Gud. Endelig havde jeg naaet den Hellighed og
Magt, som Kirken fra min tidligste Barndom havde lært mig
at betragte som den herligste Gave, Gud nogensinde har givet
et Menuefle. Kristus havde ikke alene ladet sin guddommelige
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og præstelige Natur falde paa mine Skuldre; men han havde
saa fuldstændig forenet sig med mig, at jeg hver Dag i hele
mit Liv stulde fornye hans Forsonings Offer!

Jeg tilbragte hele Dagen og Storstedelen af Natten med
at betragte den overmenneskelige TEre og Værdighed, fom min
elskede Kirke havde skjænket mig. Mange Gange faldt jeg paa
Knæ for at takke Gud for hans Barmhjertighed imod mig, og
jeg gjentog med Glædestaarer den hellige Jomfru Marias Ord:
„Min Sjæl ophoier Herren, og min Aand fryder sig i Gud,
min Frelser".

Den Naade, fom var mig givet, var af en ganske anden
Beskaffenhed end den, der blev skjænket Maria. Kristus adlod
hende, kun faalænge han var Barn Mig skulde han adlyde,
skjont han var i fuld Besiddelse af sin evige Herlighed. Jeg
lovede Gud at fore et helligt Liv fom Bevis paa min Tak-
nemmelighed mod ham.

Den 21de September 1833 var jeg faaledes bleven ophoiet
i Præstestanden; men jeg havde endnu ikke gjort Brug af den
guddommelige Magt, der var skjænket mig. Næste Dag skulde
jeg læse min forste Messe og udfore det enestaaende Under,
fom den katholste Kirke kalder Tranfubstantiationen.

Natten mellem den 21de og 22de tilbragte jeg for Storste-
delen i Bon og Taksigelser. Om Morgenen den 22de stod jeg
op, for det var Dag, og faldt paa Knæ. Dette skulde blive
den helligste og herligste Dag i mit Liv!

Da Klokken ringede, og jeg flnlde iføre mig bet gyldne
Præsteskrnd og gaa frem for Alteret, bankede mit Hjerte saa
voldsomt, at jeg var nær ved at falde i Afmagt. Jeg skjalv
over hele Kroppen, og hvis ikke nogle Venner, der var tilstede,
havde opmuntret og hjulpet mig, tror jeg næsten ikke, jeg havde
vovet at betræde Alterets Trin.

Det er ikke nogen let Sag at udfore en Messe; der er

over hundrede forskjellige Ceremonier og Stillinger af Kroppen,
som skal iagttages med den yderste Noiagtighed. At udelukke
en af disse, enten med Forsæt eller paa Grund af Forsomme-
lighed og Uvidenhed, er at udsætte sig for evig Fortabelse.
Men takket være en Del Ovelfer, jeg havde foretaget den fore-
gaaende Uge, og mine Venners Hjcrlp og Veiledning, lob denne
forste Messe meget bedre af, end jeg havde ventet. Den varede
en Time; men da den var overstaaet, var jeg aldeles udmattet
af Anstrengelse.

Jeg havde nu faaet mig til at tro, at jeg havde udfort
den helligste og mest ophoiede Handling i mit Liv, medens jeg
i Virkeligheden havde gjort mig styldig i en afskyelig Afguds-
dyrkelse.
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Naar bet store Bedrageri, som er kjendt under Navnet
Transubstantiation, asklædes den Glans, hvormed den katholfte
Kirke omgiver det, da ser man snart, at det hele er en ugudelig
og afgndisk Lcere.

Man har ofte spurgt mig: „Var det muligt, at du virke-
lig troede, du kunde forvandle en almindelig Oblat til Gud?"
og: „Har du virkelig tilbedet Oblaten som din Frelser?" Til
min Skam maa jeg svare: „Ja!" Jeg troede det ligesaa op-
rigtig, som hver katholst Prcrst er nodt til at tro det, og naar

jeg viste den forsamlede Menighed Hostien, sagde jeg: »Ecc6
Agnus Dei« — „Dette er Guds Lam, som borttager Verdens
Synder. Lader os tilbede ham".

Jeg maa fremdeles tilstaa, at skjont jeg troede paa Kristi
Ncervcerelse i Himmelen, og skjont Kirken havde lært mig at
tilbede ham som min Frelser og min Gud, havde jeg, som Til-
fældet er med enhver Katholik, mere Tillid og Kjcrrlighed til
den Kristus, jeg selv havde stabt, end til Kristus i Himmelen.

Naar jeg befandt mig alene med ham i den ensomme Kirke,
behovedes der ingen Embedsmænd, ingen Hofmcrnd og ingen
Moder til at tale til ham for mig. Der var han ikke lcenger
den mægtige Herfler eller den vrede Konge, til hvem man maatte
nænne sig ad Omveie; nu var han den af Verden forstodte,
den ringe og forsvarslose Frelser i Krybben, den forladte Jesus
fra Golgatha og Gethsemane. Jeg kan med Sandhed sige, at
de lykkeligste Timer, jeg oplevede i den lange morke Tid, jeg
var Katholik, var de Timer, jeg tilbragte med at dyrke den
Kristus, jeg havde skabt med mine egne Læber. Og hver ka°
tholsk Præst vilde svare det samme, hvis han blev spurgt derom.

Katholikerne har i Virkeligheden ingen anden Frelser at ty
til end denne Oblat-Gud. Han er den eneste Frelser, som ikke
er vred paa dem, og som ikke behover den hellige Jomfrus eller
Helgenernes Formidling. Dette er Grunden til, at de katholske
Kirker besoges saa flittig af de stakkels blinde Katholiker. Siden
Folket tror, at der i Kirken findes en saadan Gud, en saadan
kjærlig Frelser, saa er det ganste naturligt, at de trodser Regn
og Storm for der at tilbede ham og faa Forladelse for deres
Synder.

Men Evangeliets Disciple, som protesterer mod den katholfte
Kirkes Vranglære, de ved, at deres himmelske Fader overalt er

rede til at hore dem, hjælpe dem og tilgive dem. De ved, at
det ikke længer er i Jerusalem, eller paa det og det Bjerg eller
i den og den Kirke, at Gud vil tilbedes (Joh. 4, 21). De
ved, at deres Frelser lever og overalt er rede til at hore dem,
som' paakalder hans Navn. De ved, at de kan finde Jesus i
geres Lonkammer, naar de der beder til ham; de kan mode
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ham og tale med ham ude paa Marken, bag Disken, paa Jern-
baner og Dampskibe; overalt moder de ham og taler med ham
som en Ven med en Ven.

Men anderledes er det med Pavens Tilhamgere. Jstedet-
for at lære, hvad Evangeliet siger, lcerer de, at Kristus findes
paa det og det Sted, i den og den Kirke. Saaledes bedragne
af sine Prcester trodser de Storm og Uveir for at komme saa
ncer som muligt til det Sted, hvor deres barmhjertige Kristus
holder til.

Protestanterne beundrer gjerne Katholikerne, naar de saa-
ledes trodser Veir og Vind for at komme i Kirke; men isteden-
for Beundring burde denne Gudsdyrkelse vcekke deres Medliden-
hed; thi den er kun en Folge af et forfcerdeligt aandeligt Morke.
Den er Frugten af det storste Bedrageri, Verden nogensinde
har set, og den naturlige Folge af den Tro, at den katholste
Prcest kan skabe Kristus og Gud ved at hellige en Oblat.

Man har oste spurgt mig: „Hvordan kunde du gaa med
paa en saa grov Afgudsdyrkelse?" Jeg kan kun svare med den
blinde Mand i Evangeliet: „Jeg ved ikke; en Ting ved jeg,
at jeg, font var blind, ser nu". (Joh. 9, 25). „Jesus rorte
ved mine Oine, og nu ser jeg".

11te K a >i i t e t.

Ir«stegaarden i St. Kharles Woyer. — Irirstens Koster.

Den 24de September 1833 udncevntes jeg af Biflopen i
Quebec til Hjcelpeprcrst hos Pastor Perras i St. Charles Boyer,
og ikke lcenge efter var jeg paa Veien til dette Sted, glcedende
mig til det Arbeide, som var bleven mig betroet.

St. Charles er vakkert beliggende, ved Bredderne af en

Flod, omtrent tyve engelske Mile sydvest for Quebec. De store,
vakre Bondegaarde tydede paa Fred og Velstand, og endnu
havde ikke Oxen fcrldet de gamle Skove, som dcekkede Landet.

Jeg havde ofte hort Pastor Perras omtale som en af de
lcrrdeste og frommeste Prcvster i Canada, og man havde sagt
mig, at flere af Quebecs Guvernorer havde valgt ham til Lcrrer
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for sine Born. Ved min Ankomst til Prcestegaarden var han
nde paa Sygebesøg, men hans Søster, der, skjont hun var fem
og femti Aar, dog havde bevaret meget af sin Ungdoms Frist
hed, modtog mig paa den elskvcerdigste Maade. Da hun havde
budt mig Velkommen, viste hun mig mit Studereværelse og
mit Sovevcrrelse, begge smagfuldt og hyggeligt udstyrede. Jeg
lukkede Dorene og faldt paa Knce for at takke Gud og Jomfru
Maria, fordi de havde givet mig dette Hjem. Derefter gik jeg
tilbage til den store Dagligstue, hvor Frøken Perras ventede
mig med Forfriskninger. Hun sagde, at hun og hendes Broder
glcedede sig, da de fik hore, at jeg skulde komme til dem. Hun
havde kjendt min Moder i tidligere Dage og havde tilbragt
mangen hyggelig Stund i hendes Selskab. Hun kunde ikke tale
vin noget, som interesserede mig mer; thi skjont min Moder
var dod for nogle Aar siden, var hun mig altid lige kjcer og
stod ofte for mine Tanker.

Det varede ikke lcenge, for Prcesten kom. Han var en

Mand paa omkring fem og sexti Aar, hoi og af et cervcerdigt
Udseende. Ingen Officer kunde have en stateligere Holdning.
Men hans vakre blaa Oine mildnede ved sit venlige Udtryk det
imponerende i hans Udseende. Hans Haar, som begyndte at

graane, havde endnu ikke mistet sin Glans, og over hans Ansigt
hvilede et Udtryk af Fred og Fromhed, som ganske vandt mit
Hjerte. Da han smilende rakte Hcenderne ud imod mig, boiede
jeg uvilkaarlig Knce for ham og sagde: „Fader Perras, Gud
har sendt mig hid, for at De stal vcere en Lcrrer og en Fader
for mig. De maa leve mine forste, uerfarne Skridt. Giv mig
Deres Velsignelse og bed for mig, at jeg maa blive en god
Prcrst, som De selv er det".

Den gode, gamle Prcrst boiede sig ned for at reise mig
op, og idet han trykkede mig til sit Bryst, sagde han med en

af Bevcegelse stjcelvende Stemme: „Gud velsigne Dem, kjcrre
unge Ven, og han vcere velsignet, fordi han har sendt nng Dem
paa mine gamle Dage. De vil hjcelpe mig at bcrre min prceste-
lige Byrde". Vi sad en halv Times Tid og talte sammen;
siden viste Prcesten mig sit Bibliothek, der var meget stort og
indeholdt alle de bedste Bager, som det er en katholsk Prcrst
tilladt at læfe. Med den største Venlighed stillede han dette

Bibliothek til min Disposition.
Nceste Morgen ved Frokosten rakte han mig et stort Ark

Papir, som indeholdt de Leveregler, han havde paalagt sig for
at sikre sig, at hver Time paa Dagen blev tilbragt paa en saa-
dan Maade, at ikke et Oieblik levnedes til Dovenskab og for-
famgeligt Tidsfordriv.

„Vil De vcere saa venlig", sagde han, „at lcese dette igjen-
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item og fe, o in det stemmer med Deres Anfluelser. For mig
har det vceret til stor baade aandelig og timelig Nytte at folge
disse Regler, og det vilde vcrre mig fjært, om ogsaa min unge
Medhjælper i dem kunde finde nogen Hjælp til at leve et ordent-
ligt, kristeligt og prcesteligt Liv".

Jeg læste med stor Interesse og Fornoielse dette Dokument,
og jeg rakte ham det tilbage med de Ord: „Med den storste
Glæde vil jeg med Guds Hjælp prove at folge de vise Regler,
De her har opstillet for et helligt og prcesteligt Liv".

I de otte Maaneder, jeg tilbragte hos dm cervcerdige
Mand, levede vi hver Dag efter disse Regler, undtagen om

Torsdagene, da vi besogte nogle af Prcesterne i Nabolavet.
Sondagene tilbragtes med at hore Skrifte og forrette Guds-
tjeneste.

Prcrsteus Konversation var i Almindelighed meget interes-
fant. Jeg horte aldrig af ham nogen los og letsindig Tale,
hvad der ellers er almindeligt blandt Prcesterne. Han var

hjemme i Litteratur, Filosofi, Historie og Theologi. Han havde
personlig kjendt ucesten alle Canadas Biskoper og Prcester i de
sidste femti Aar, og han kunde en hel Del Historier og Anek-
doter om dem.

Min Forgjcenger i St. Charles hed Lajus. Han var et
Par Maaneder for min Ankomst romt sin Bei med et af sine
smukke Skrifteborn, som nu efter tre Maaneders Forlob angrende
og sorgende var kommen tilbage til de stakkels Forældre. Om-
trent samtidig hermed havde Præsten i Nabosognet, til hvem
jeg havde stor Tillid, kompromitteret sig med et af sine Sogne-
born paa en stammelig, men ikke saa offentlig Maade. Disse
to Skandaler, som næsten samtidig kom mig for Ore, bedrovede
mig i hoi Grad. Jeg var saa overvældet af Skarn, at jeg
neppe vovede at vise mig for Folk, og jeg angrede næsten, at
jeg var bleven Præst. Jeg kunde ikke sove om Natten, Maden
smagte mig ikke, og Pastor Perras' Konversation interesserede
mig ikke mere.

„Er De syg, unge Ben?" sagde han en Dag til mig.
„Nei, ikke syg, men bedrovet".
„Lad mig faa vide Aarsagen til Deres Sorg! De har

ellers været saa glad og fornoiet, siden De kom. Sig mig mt,
hvad der er paafærde! Jeg er en gammel Mand og ved Raad
baade for Sjæl og Legeme!"

„Det er de to sidste Præsteskandaler, som er Aarsag til
min Sorg", sagde jeg. „At disse to Kolleger kunde falde saa
dybt, som de har gjort, har gjort et stærkt Indtryk paa mig. Jeg
horte nok Tale om lignende Ting, da jeg var ved Seminariet,
men jeg havde ikke den ringeste Ide om, at saa mange Præster
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gjorde sig skyldige i den Slags Ting. Hvordan kan man haabe
selv at staa, naar saa mange Stcrrke falder? Hvad stal der
blive af vor hellige Kirke i Canada og i den hele Verden, naar

dens Prcester er saa svage og har saa liden Agtelse for sig selv
og saa liden Frygt for Gud?"

„Kjcere unge Ven", svarede Perras, „vor hellige Kirke er

useilbar og vil altid vedblive at mere det, trods Helvedes
Magter. Men Kirkens Ufeilbarhed er ikke afhcengig af Prce-
siernes personlige Renhed; det er Jesu Kristi Lofte, som garan-
terer os, at den er useilbar. Men for at den skal vedblive at
vcere ren og hellig og trods Prcesternes Synder, udkrcrves Kristi
uafladelige Virksomhed. Vi kan endog af Prcesternes Skandale
uddrage det klareste Bevis for, at den har Lofte om at forblive
hellig og useilbar; thi disse Forsyndelser maatte for længe siden
have odelagt den, hvis Kristus ikke havde villet frelse og bevare
den. Lad derfor Deres Tro og Fortrostning til vor hellige
Kirke forblive fast og urokkelig. De vil se mange af vore

Stridsmcend falde, inden De naar min Alder, men tab derfor
ikke Modet! Hust, at vor hellige Kirke vil staa for evigt, til-
trods for al menneflelig Elendighed; thi dens Styrke og Ufeil-
barhed ligger i Jesus Kristus. Naar Satan igjen forsoger at
rokke Deres Tro med nye Skandaler, saa hust paa, at Stephan,
da han havde stridt med sin Modstander, Pave Konstantin II.,
stak hans Sine ud og domte ham til Doden. Eller hust hin
anden Pave, som for at hcevue sig paa sin Forgjcenger lod hans
Lig tage op og fore frem for Dommerne, hvor han anklagede
ham for de svcereste Forbrydelser. Derefter blev Liget hals-
hugget og med et Reb trukket gjennem Roms smudsige Gader
og siden kastet i Tiberen. Ja, naar De foler Dem nedtrykt
ved Tanken om Prcesternes hemmelige Forbrydelser, saa hust
paa, at flere end 12 Paver er blevne ophoiede til deres hellige
Vcerdighed ved indflydelsesrige Elflerinder, med hvem de levede
det skammeligste Liv.

Nuvel, har vor hellige Kirke kunnet gjennemgaa saadaune
Storme uden at gaa tilgrunde, saa anser jeg det for et levende
Bevis paa, at det er Kristus, som styrer den, og at den er

uforgjcengelig og useilbar, fordi St. Peder er dens Grundvold".
Skal jeg tilstaa mine Tanker, da jeg horte dette? Ja, til

Guds ZEre og min Skam maa jeg sige Sandheden. Da Prcvsten
mindede mig om saa mange Pavers Forbrydelser for dermed
at berolige mig, lod der i mit Indre en Stemme, som sagde:
„Et godt Trce kan ikke bcere ond Frugt, heller ikke kan et

daarligt Trce bcere god Frugt. Hvert Trce, som ikke bcerer
god Frugt, stal afhugges og kastes i Ilden. Derfor skal I
kjende dem paa deres Frugter". Og min Samvittighed sagde



1

42

mig, at en Kirke, hvis Hoved og Lemmer var saa gjennem-
fordærvede, ikke paa nogen Maade kunde vcere Kristi sande Kirke.

Men min Kirkes helligste Lov, som jeg med Ed havde lovet
at folge, sagde mig, at jeg ikke maatte lyde min Samvittigheds
Rost og ikke stole paa min Fornuft i Ting, som stred mod
Kirkens Leere. Jeg var for ærlig til at kunne gaa med paa
Fader Perras's Konklusioner, men jeg var ogsaa for feig til at
vedkjende mig min egen Mening og til at gjentage Guds Sons
Ord: „Paa deres Frugter skal I kjende dem. Et godt Trce
kan ikke beere onde Frugter".

En Dag, da jeg sad i mit Studereværelse, horte jeg plud-
selig en besynderlig Stoi og gjennemtrcengende Skrig, som om

en var ved at blive myrdet. En Dor ovenpaa var tydeligvis
bleven brudt op, og der kom nogen styrtende ued ad Trapperne,
som om de vilde rive alt med sig, medens Raabet: „Mord,
Mord!" naaede mine Oren. Jeg lob hurtig ind i Dagligstuen
for at se, hvad der var paafcerde, og befandt mig der Ansigt
til Ansigt med en aldeles nogen Kvinde. Hendes lange sorte
Haar faldt ned over Skuldrene, og hun var dodbleg.- Saasnart
hun havde fæstet sine mølle, stirrende Oine paa mig, strakte
hun Hcenderne ud mod mig med et frygteligt Skrig, og inden
jeg kunde rore mig af Stedet, greb hun om begge mine Arme
med en frygtelig Kraft og holdt mig fast som i en Skruestik.
Jeg prøvede at komme los; men det var umuligt; snart stod
jeg som naglet til Va'ggen ude af Stand til at rore mig. Jeg
raabte saa hoit jeg kunde for at faa Hjcelp, men det levende
Spøgelse raabte endnu høiere: „Vcrr rolig! De har intet at
frygte! Det er den almcegtige Gud og velsignede Jomfru
Maria, som har sendt mig med et Bud til Dem. Alle de
Pra'ster, jeg har kjeudt, har uden Undtagelse vceret listige
Slanger, som odela'gger deres kvindelige Skriftebørn. Mig har
de ogsaa odelagt, og mit Barn har de drcrbt. Folg ikke deres
Exempel!"

Store Taarer rullede ned over hendes Kinder, medens hun
sagde dette. Imidlertid var Tjenestepigen kommen til paa mine
Raab. Jeg bad hende give mig et Glas Vand, men da jeg
fik det, kunde jeg ikke drikke, saa rystet og forskrcrkket var jeg.

„Hvor er Frøken Perras og Perras og Tjenerne? Raab for
Guds Skyld paa dem", sagde jeg til den stjcelvende Tjenestepige.

„Frøkenen er løbet efter Prusten, og jeg ved ikke, hvor
Tjenerne er", svarede hun.

I det samme kom Perras ind. Han styrtede hen til sin
Søster og sagde: „Skammer du dig ikke ved at vise dig nogen
for denne Mand?" Og med sine ftærte Arme sogie han at faa
hende til at flippe mig.
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Da vendte hun sine rovlystne Mne imod ham og sagde:
„Elendige Broder! Hvad har du gjort med mit Barn?

Jeg ser hendes Blod paa dine Hcender!"
Medens hun saaledes var optaget med sin Broder, gjorde

jeg en pludselig Anstrengelse for at slippe ud af hendes Tag,
og denne Gang lykkedes det. Men da jeg saa, hun gjorde Tegn
til igjen at ville kaste sig over mig, hoppede jeg ud af et Vindu,
som stod aabent. Hurtig som Lynet sled hun sig los fra sin
Broder og hoppede ogsaa ud igjennem Vinduet. Inden jeg var

kommen et Par Favne bort, snublede jeg i min lange Profite-
kjole og faldt, og hun havde snart indhentet mig, hvis ikke to

Mcend, der var blevne opmærksomme paa mit Skrig, havde ilet

mig til Hjcelp. Froken Perras kom nu til med et Uldtceppe
til at slaa om hende, hvorpaa hun blev baaret ovenpaa og
laaset inde i sine Vcerelser.

Denne Kvindes Historie er i Sandhed sorgelig. Da hun
som ung Pige var i sin Broders Hus, blev hun forført af sin
Skriftefader og blev Moder til et Barn, som hun elskede med

usigelig Omhed. Hun bestemte sig derfor til at beholde det hos
sig og opdrage det. Men dette stemte ikke med hendes Skrifte-
faders Onsker. En Nat, medens Moderen sov, blev Barnet
taget fra hende. Da den ulykkelige Moder vaagnede og hun
forstod, at hun aldrig mere skulde faa sit Barn at se, gjenlød
hele Huset af hendes Klageskrig. Hun ncegtede at tage Føde
til sig i det Haab, at hun da skulde dø, og kort efter blev hun
vanvittig.

Perras holdt for meget af sin Søster til at ville sende
hende til en Sindssygeanstalt, hvorfor han besluttede at beholde
hende i Prcestegaarden. Hendes Bcerelse var i øverste Etage
og saaledes indrettet, at hendes Skrig ikke kunde høres. Han
sørgede for at skaffe hende alle de Bekvemmeligheder, der var

mulige under hendes sørgelige Forfatning, og to Tjenestepiger
stulde pleie hende og tage vare paa hende. Alt dette var saa
godt ordnet, at jeg havde vceret otte Maaneder i Prcestegaarden
uden at ane, at der under samme Tag fandtes et saadant
ulykkeligt Vcesen. Undertiden kunde hun flere Dage vcere ganste
normal, og da tilbragte hun Tiden med at bede og synge. Hun
pleiede at omtale alle de Prcester, hun havde kjendt, med den

største Afsky. Da hun ofte havde hørt Tjenerne tale om mig,
havde hun ytret Onske om at se mig, men det var bleven nægtet
hende. Nogle Dage før hun sprængte Døren, havde hun sagt,
at hun havde et Budskab til mig fra Gud, og det vilde hun
bringe mig, om saa al Verden satte sig derimod.

Stakkels ulykkelige Offer for det hemmelige Skriftemaal!
Og hvor mange andre ligesaa ulykkelige findes der ikke!
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Jeg udnavnes til Stedsortrader for Urasten i Kharlesborough.
Wcdards og Uerras's Aromhed, deres Liv og Asd.

I Slutningen af Mai modtog jeg folgende Brev:

Charlesborough, den 25de Mai 1834.

Hr. Pastor Chiniquy I

Biskop Panet har ogsaa iaar udvalgt mig til at led-
sage ham paa hans Bispevisitatser. Jeg er gaaet ind herpaa
paa den Betingelse, at De indtager min Plads under min
Fravcerelse, thi jeg ved, at i bedre Hcender kunde jeg ikke
overlade min kjcere Menighed.

Deres Broder i Herren
Antoine Bedard.

Dette Brev gjorde mig meget bekymret. Dels var jeg saa
ung, og dels besad jeg ikke de Egenskaber, der udfordres til en

saa hoi Stilling. I mit Svar til Pastor Bedard gjorde jeg
ham bekjendt med mine Skrupler: men strax efter fik jeg et
Brev fra Biskoppen selv, hvori han befalede mig uden Ophold
at reise til Charlesborough og overtage Menigheden under
Bedards Fraværelse. Jeg havde intet andet at gjore end at
adlyde og forsoge at gjore min Pligt; men det var med Frygt
og Baven, jeg stred til dette Arbeide. Jeg var knap 24 Aar
gammel og havde kun varet Prast i ni Maaneder.

Charlesborough er en af de aldste og betydeligste Menig-
heder i Canada. Den er meget vakkert beliggende, ncer Quebec,
ved Foden af Laurentine-Fjeldene. Man har Udsigt over
næsten hele Quebec og dens Havn med dens mange Fartoier.

Pastor Bedard vnstede mig velkommen nied meget Venlig-
hed. Han var en Mand paa omkring 65 Aar, liden af Vcrxt,
men bredbrystet og bredskuldret og med livlige Oine. Han
gjorde strax Indtrykket af at vane en elflvardig og from Mand,
og dette Indtryk stadfastedes, eftersom jeg gjorde hans narmere
Bekjendtflab. Hau var en af de faa katholste Praster, jeg har
truffet, som havde en sand, oprigtig Tro.

Skjont vort daglige Arbeide i Charlesborough ikke var saa
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noiagtigt afpasset som i Prcestegaarden i St. Charles, var der
dog meget mere Liv og Alvor i Udforelsen af vore Embeds-
pligter. Der ofredes ikke megen Tid paa Studiet af theologiste,
filosofiste og historifle Vcerker, men til Gjengjceld var der mere

at gjore i Bedards end i Perras's Menighed. I Perras ftak
der mere af en gammel fransk Aristokrat; Bedard var en god,
from kanadensifl Borger. De var begge meget religiose; men
deres Religiositet var af ganfle forfljellig Art. Perras fastede
kun paa Kirkens bestemte Dage, men Bedard fastede desuden to
Gange om Ngen. Perras sov som et uskyldigt Barn hele
Natten; Bedard stod ncesten hver Nat op og pistede sig ubarm-
hjertig med Lcederremme, i hvis Ender der sad smaa Blystykker.
Under disse forfcerdelige Selvpinsler læste han paa Latin udenad
Davids 5lde Salme; herunder talte han, formodentlig sig selv
uafvidende, saa hoit, at jeg kunde hore hvert Ord, og han slog
saa haardt, at jeg laa og talte Slagene.

En Dag gjorde jeg nogle cerbodige Indvendinger mod
denne Tortur, idet jeg mente, den virkede nedbrydende paa hans
Helbred. „Lille Broder", svarede han, „Bodsovelser virker ikke
skadelig paa vore Legemer, men det gjor vore Synder. Jeg er

en af de friskeste Mcend i hele min Menighed, fljont jeg har
paalagt mig denne nyttige og velfortjente Straf i mange Aar.
Skjont jeg er gammel, er jeg endnu en stor Synder. Jeg har
en uforsonlig og utcrmmelig Fjende i mit fordærvede Hjerte,
som jeg ikke kan overvinde uden ved at plage mit Kjod. Hvis
jeg ikke selv gjor Bod for mine Synder, hvem stal saa gjore
det for mig? Hvis jeg ikke selv betaler den Gjceld, jeg staar
i til den retfcerdige Gud, hvem stal saa betale den?"

„Alen", svarede jeg, har ikke vor Frelser, Jesus Kristus,
paa Golgatha betalt vor Syndegjceld? Har han ikke frelst og
forloft os ved sin Dod paa Korset? Hvorfor skulde da De
eller jeg paany betale Gud det, som vor Frelser engang fuldt
ud har betalt?"

„Kjcere unge Ven", sagde Bedard, „denne Lcere er prote-
stantisk, og Tridentiner-Koncilet har fordomt den. Kristus har
visselig betalt vor Gjceld, men ikke saa, at der ikke fluide vcere
mere at betale for os. Har De aldrig lcest, hvad Paulus siger
i sit Brev til Colossenserne: „Jeg udfylder i mit Kjod det,
som fattes i Kristi Trcrngsler, for hans Legeme, som er Menig-
heden". Kristus kunde naturligvis have betalt vor Gjceld helt
ud, hvis det havde vceret hans Vilje; men det har det tydelig
nok ikke vceret; han har ladet noget staa til Rest, som Paulus,
De, jeg og alle hans Diciple stal lide i vort Kjod for hans
Kirke. Naar vi i vort Kjod har opfyldt, hvad Kristus har
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ladet uopfyldt, saa gaar Overskuddet af vore Fortjenester til
Kirkens Skatkammer. Naar f. Ex. en Helgen i sit Kjod har
opfyldt det, som Kristus lod ugjort, og udretter mere end Guds
Retfcerdighed fordrer, gavner dette Overskud ikke Helgenen selv,
men Gud lcegger det i det store fcelles Skatkammer, og herfra
tager Paven og hans Bifloper alle de Afladsbreve, der som en

himmelsk Dug spredes over Verden. Ved Guds Naade renser
mine Bodsovelser min syndige Sjcel og bringer mig for hver
Dag ncermere til Gud. Jeg er, desvcerre, langtfra endnu en

Helgen, men hvis jeg ved Guds Barmhjertighed og mine egne
Bodsovelser samt Kristi Lidelse engang oplever den lykkelige
Dag, at al min Gjceld er betalt og min Synd bortvaffet, og
jeg saa vedbliver med mine Bodsovelser og derved indlcegger
mig flere Fortjenester, end jeg selv behover, saa lcegges dette
Overskud til Kirkens rige Skat og kommer andre Mennefler til
gode, som ikke har betalt deres Gjceld. Jo flere Bodsovelser
vi derfor paalcegger os, des lykkeligere vil vi fole os i For-
visningen om, at vi mere og mere loftes op over denne syndige
Jord og nummer os den hellige Tilstand, vor Frelser talte om,
da han sagde: „I skal vcrre hellige, som jeg er hellig". Hvilken
usigelig Glcede at vide, at ved disse selvvalgte Pinsler indla'gger
vi os uberegnelige Fortjenester, som ikke alene kommer os selv
tilgode, men vor hellige Kirke, idet de fylder dens Skatkammer
til Fordel for de Sjcele, for hvem Kristus dode paa Golgatha".

„Hvad De der siger", sagde jeg, „finder jeg i alle vore

asketiffe og theologiste Bcrrker og i Helgenernes Levnetsbe-
skrivelser. Men jeg har vanskeligt ved at forene denne Lcere
med hvad jeg imorges læste i det andet Kapitel hos Efeserne,
hvor det hedder: „Men Gud, som er rig paa Barmhjertighed,
har formedelst sin store Kjcerlighed, med hvilken han elskede os,
gjort os, da vi var dode i Overtrædelser, levende med Kristus;
thi af Naade er I frelste ved Troen, og det ikke af Eder, Guds
er Gaven, ikke af Gjerninger, for at ikke nogen skal rose sig".
Men hvorledes er det muligt, at vi kun frelses af Naade, hvis
vi hver Dag maa kjobe denne Naade med at piffe og sonder-
flænge vort Kjod? Er det ikke en underlig Naade, som farver
Deres Legeme med Deres eget Blod hver Nat?"

„Kjure Broder", svarede Bedard, „da Pastor Perras i
Biskopens Ncervcerelse talte i saa hoie Toner om Deres Fromhed,
lagde han ikke Skjul paa, at De havde en meget farlig Feil,
den nemlig at læfe i Bibelen og foretrcekke den for hver anden
af vore hellige Bog er. Han sagde endnu mere. Han sagde,
De havde en farlig Tilboielighed til at tolke Bibelen efter Deres
egen Forstand og paa en Maade, som var mere protestantisk
end katholff. Det gjor mig ondt at se, at Perras havde Ret
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heri. Tiltrods for dette onstede jeg, at De skulde overtage min
Menighed under min Fraværelse, og jeg haaber, jeg ikke ftal
komme til at angre paa det; thi jeg er sikker paa, at vor kjcere
Chiniquy aldrig kommer til at forraade vor Kirke".

Disse Ord, som ytredes med den største Venlighed, men

tillige meget hoitideligt, gjorde mig strax angerfuld, og jeg
sagde: „Jeg har svoret aldrig at tolke den hellige Skrift ander'
ledes end i Overensstemmelse med Kirkefadrene, og jeg haaber,
at jeg med Guds Hjcelp skal holde mit Lofte. Det gjor mig
ondt, at jeg et Oieblik var af en anden Mening end De. Tilgiv
mig og bed, at jeg som De maa blive en trofast og modig
Forkja'Mper for vor Kirke indtil Enden."

Ligesom Perras brugte Bedard at skrifte et Par Gange
om Ugen, og begge tog det saa noie hermed, at naar deres
Skriftefader var bortreist, knulede de ned og skriftede for mig.
Begge disse mcrrkelige Mund var af samme Anskuelser angaaende
det umoralfle Liv, Storstedelen af Prcrsterne forte. Begge
meddelte mig Ting fra Prcrsternes hemmelige Liv, som Folk
ikke vilde tro, om jeg gjengav dem, og begge sagde mange Gange,
at det hemmelige Skriftemaal var Aarsag til den dybeste For-
nedrelse, men ingen af dem saa klart nok til at indse, at det var

en Djcevelens Opfindelse. De troede, som jeg dengang, at Ore-
bigten var en god, notwendig og guddommelig Indretning, og
at Aarsagen til saa mange Prusters Fald var at soge i deres
Mangel paa Tro og Gudsfrygt, men især deri, at de undlod
at bede til Jomfru Maria.

Det var ikke for at krcenke vore svage Brodre, at de satte
mig ind i alle disse Detailler; de gjorde det for at advare mig
for de Farer, der truede mig ligesaavel som andre. Begge op-
fordrede mig til stadig at ty hen til Guds Moder og til at

vaage over mig selv. De raadede mig til at undgaa at vcere

alene med kvindelige Skrifteborn og sagde, at i mit eget Legeme
havde jeg min farligste Fjende; derfor maatte jeg korsfceste det
Dag og Nat for derved at tvinge det til Lydighed mod Loven.

Bedard havde i niange Aar fulgt Biflopen paa hans Visi-
tatser og havde med egne Oine vceret Vidne til, hvorledes den
katholfte Kirkes Livskraft fortæres ved det ugudelige Liv, dens
Pruster forer. Han talte sjulden om disse Ting uden at fulde
medlidende Taarer; ogsaa mit Hjerte fyldtes med dyb Be-
drovelse ved at hore derom, og jeg ruddedes ved Tanken om,
at jeg selv kanske ikke kunde vure sikker for at falde i samme
Afgrund.

En Dag fortalte jeg Bedard, hvad Perras engang havde
berettet mig, nemlig at Biskop Plessis i sit store Bispedomme
foruden Perras kun havde sundet to Pruster, som troede paa
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Gud. Jeg spurgte ham, om der ikke maatte Oære nogen Over-
drivelse heri; men han svarede med et dybt Suk: „Min kjære
unge Ven! Engelen kunde ikke finde ti retfærdige i Sodoma;
jeg frygter for, at vi ikke vilde finde flere blandt Præsterne.
Jo ældre De bliver, desto bedre vil De se den forfærdelige
Sandhed. Men den, som staar, se til, at han ikke falder!"
Ved disse Ord brast han i Graad og gik til Kirken for at bede
til sin Oblatgud.

Hvad disse værdige Præster aabenbarede mig, rokkede ikke
paa nogen Maade min Tro paa Kirken. Den blev mig snarere
kjcerere, og efter disse Oplysninger syntes jeg, det endnu mer

end for var min Pligt at vise al den Agtelse, LErbodighed og
Kjærlighed, jeg kunde, lige overfor min kjære, hellige Moder, den
katholske Kirke, udenfor hvilken der, efter hvad jeg da troede,
ingen Frelse fandtes.

Skjont begge disse Præster sagde sig at nære stor LEr-
bodighed for Bibelen, studerede de den meget lidet, og begge
bebreidede mig, at jeg anvendte for megen Tid til Læsning i
Bibelen. Som gode katholske Præster saa de hen til Kirkens
Traditioner som de rette Kilder til Kundsiab og Lys. Begge
sogte med megen Iver at overbevise mig om, at det var fuld-
stændig rigtigt af Kirken at forlange, at jeg skulde sværge aldrig
at tolke Skriften uden i Overensstemmelse med Kirkefædrene.
Men naar jeg viste dem, at disse aldrig havde været enige,
svarede de paa mine Indvendinger ved at citere folgende
Bibelsprog:

„Men horer han heller ikke Menigheden, da stal han være

for dig som en Hedning og en Tolder", og holdt lange Fore-
læsninger om, hvor farligt det var at være hovmodig og
selvsikker.

Baade Bedard og Perras elskede sin Frelser Jesus; men

den Jesus Kristus, de elstede og dyrkede, var ikke Evangeliernes
Kristns, men den katholske Kirkes Kristus.

Begge disse oprigtige og ærlige Præster havde den storste
Tillid til Relikvier. Jeg horte dem begge sige, at intet Ulykkes-
tilfælde og ingen pludselig Dod kunde ramme den, som bar en

Amulet ved sit Bryst. Ikke desto mindre dode de begge pludselig.
Den 19 Maj 1837, da Bedard havde stor Middag for sine
Venner, faldt han pludselig dod om. Perras blev vanvittig i
Aaret 1845 og dode i Juli 1847 af Slag.
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13 es e Kapitel.
Kandelen med SMemesfer.

I Begyndelsen af September 1834 blev jeg udncevnt til
Hjcelpeprcest i St. Rochs Menighed i Quebec hos Pastor Tetu,
som havde vceret Sogneprcest der et Aar. Han var en meget
elskvcerdig Mand. I de fire Aar, jeg arbeidede sammen med
ham, saa jeg ham aldrig en eneste Gang i daarligt Humor,
stjont jeg ofte uden at ville det satte hans Taalmodighed paa
en haard Prsve. Det var en vakker Mand, hoi og velskabt,
med hoi Pande, blaa Qine og en velformet Ncese. Han var

en udmcerket Skoitelober og meget glad i Heste; om de var

aldrig saa vilde, kunde han ride dem, og man saa ham ofte
tilhest, enten alene eller i Folge med en af sine Hjcelpeprcester.
Han var ogsaa glad i fine Cigarer og brugte flittig sin Snusdaase.

Han var en udmcerket Type paa Storstedelen af de cana-

diske Prcester. Ncesten alle var de vakre Mcend, muntre og
selflabelig anlagte og satte Pris paa alle Livets Goder og iscer
paa smukke Heste. Til deres præstelige Pligter anvendte de
ikke mere Tid end hoist nodvendigt. Deres Bibliotheker var

temmelig righoldige; men Bogernes Indhold havde de ikke stort
Kjendskab til. Bibelen havde de ogsaa, men vidste ikke, hvad
der stod i den. De vandrede i det frygteligste Morke, men

troede, de havde Lyset, og prcedikede deres Kirkes unaturlige
Lcere, som om det var Evangeliets Sandheder.

En Dag, da vi som scedvanligt efter Middagen sad og talte
sammen, sagde Parent, en af Hjcelpeprcesterne, til Tetu: „Idag
har jeg sendt Bistopen over hundrede Dollars, som jeg har
faaet som Betaling for de Messer, mine fromme Skrifteborn
har bedet mig lcese for deres Slægtninges Sjcele i Skjcersilden.
Hver Uge gjentager det samme sig, og nu vilde jeg gjerne vide,
hvorledes Bistoperne expederer alle disse Messer, jeg vilde
gjerne hore Deres Mening derom".

Pastor Tetu svarede paa sin spogefnlde Maade: „Hvis
alle de Messer blev lceste, som Bistoperne faar Betaling for,
saa vilde der ikke vcrre en eneste Sjcel tilbage i Skjcersilden.
Thi jeg har regnet ud, at de Summer, som gives for Sjcele-
messer i Canada, ikke kan belobe sig til mindre end 4000
Dollars hver Dag, og da der er tre Gange saa mange Katho-
liker i de Forenede Stater som her, og de irske Katholiker

4Lhiniquy: Katholicismen.
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sorger meget bedre for Sjalene i Skjcersilden end Folk gjor
her i Canada, overdriver jeg ikke, naar jeg siger, at de giver
ligesaa meget som vi; altsaa gives der i disse to Lande hver
Dag mindst 16,000 Dollars for at slaa Vand paa Luerne.
Naar disse 16000 Dollars multipliceres med Aarets 365 Dage,
faar vi den smukke Suin 5,840,000 Dollars om Aaret. Dette
er for lave Messer; men da vi ved, at der betales mer end
dobbelt saa meget for hoie Messer, er det klart, at der gives
ud mindst 10,000,000 Dollars om Aaret i Nord-Amerika alene
for at hjcelpe Sjcelene ud af Skjcersilden. Om disse Millioner
Dollars ikke kommer dem til Nytte, som er i Skjcersilden, er
de i al Fald til Nytte for vore fromme Biskoper og Paver, i
hvis Hcender Storstedelen forbliver til Dommedag. Thi der
gives ikke i hele Verden saa mange Prcester, at de kan faa lcest
alle de Sjcelemesser, som Folket betaler for. Jeg ved ligesaa
lidt som De, hvad der bliver af disse Millioner, men hvis De
vil vide, hvad jeg mener herom, vil jeg sige, at jo mindre vi
tcenker derpaa og taler derom, desto bedre for os".

Omtrent en Uge senere sad jeg paa mit Vcerelse og lcrste
i »L'ami de la Religion et du Roi«, en Avis, jeg havde
faaet fra Paris. Min Nysgjerrighed var stor, da jeg som
Overskrift over en Artikel lcrste folgende Ord: „Beundrings-
vcerdig Fromhed hos det canadifte Folk". Da jeg havde lcrst,
hvad der stod, opsogte jeg saa hurtig jeg kunde, Tetu og Hjcelpe-
prcrsterne og sagde til dem: „For nogle faa Dage siden undrede
vi os over, hvad der blev af de uhyre Summer, vi sender
Bistoppen for Messer; men her er Noglen til Hemmeligheden.
Jeg vilde onske, jeg var dod, heller end at vcrre Vidne til
saadan Skjcendsel". Derpaa læste vi sammen den lange Artikel,
og Hovedindholdet var, at de cervcrrdige Biskoper i Quebec til
forstjellige Tider havde sendt ikke mindre end 100,000 Francs
til Prcrsterne i Paris, for at de skulde laste 400,000 Messer
til fem Cent pr. Messe. Her havde vi et sorgeligt Bevis paa,
at vore Praster havde taget 400,000 Francs fra vort stakkels
Folk under Paaskud af at frelse Sjale fra Skjarsilden. Dette
kom over os som et Tordenstag. Vi saa lange paa hverandre
uden at kunne sige et Ord; vi folte vs som elendige Forbrydere,
der var grebne paa fersk Gjerning.

Tilsidst sagde Tetu: „Det er heldigt, at Folk ikke kjender
til denne Bistopernes Fremgangsmaade, ellers vilde de sikkert
kaste os alle i Lawrence-Floden. Vi maa holde den skammelige
Handel saa hemmelig som mulig. Thi hvis noget skal kunne
kaldes Simoni, maa dette vare det".

Jeg svarede: „Men hvorledes kan De tanke, det kan hol-des hemmeligt, naar ikke mindre end 40,000 Exemplarer af
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denne Avis spredes ud over hele Frankrige, og over 100 Ex-
emplarer sendes til de Forenede Stater og Canada? Faren er

storre end De tror. Er det ikke for saadanne Bedrageriers
Skyld, som Prcrsterne har gjort sig skyldige i, at det franske
Folk har mistet ncrsten al Agtelse for Religion og for ikke stort
mere end et halvt Aarhundrede siden domte alle Prcester og
Bifloper i Frankrige til Doden som usle Forbrydere? Huster
I, hvorledes vi lod os lokke til at blive Medlemmer af „Tre-
Messe-Selskabet"? Hvem af os havde nogen Ide om, at de

nye Forpligtelser, vi da paatog os, skulde tvinge os til at til-

bringe den største Del af Aaret med at lcese Sjælemesser for
Prcrsterne, saa at det bliver umuligt for os at opfylde Folkets
fromme Onfler. Vi var allerede for Medlemmer af to Sel-
skaber: „Den hellige Jomfrus Selskab" og „St. Mikaels Sel-

skab", som begge paabod, at der skulde lcrses en Messe for hver
afdod Prcest). Blcrndede ved Tanken om, at der skulde lceses
to tusend Messer for os, naar vi dode, snappede vi som sultne
Fifle efter Lokkemaden uden at tcenke paa Krogen. Folgen er,
at vi har maattet lcrse 165 Messer for de 33 Prcrster, som
dode ifjor, hvilket er det samme som, at hver af os maa betale

Biskopen 41 Dollars for Messer, som han lader lcese i Paris
for 8 Dollars. For hver Messe, som vi læfer her for en af-
dod Prcest, maa Biflopen sende en af de Messer, vi skulde have
lcest for vore Sogneborn, til Paris, hvorved han tjener 20 Cent.
Jo flere Prcester, han kan bevcege til at trcede ind i „Tre-
Messe-Selskabet", des flere Tyveeent-Stykker putter han derfor
i sin egen Lomme. Deraf hans Iver for at faa os alle til at

melde os ind i Selskabet. Hvad der mest bekymrer mig er, at vi

ogsaa bliver delagtige i denne simonifle Handel. Thi da vi

ncesten hele Aaret er optagne med at lcese Messer for de dode

Prcester, har vi ingen Tid tilovers til at lcese Messer for
Folket, som betaler os derfor, og vi er nodte til at levere

Pengene til Biskopen, som sender dem videre til Paris efter at

have ladet 20 Cent forsvinde for hver Messe. Men hvad nytter
det at klage over det forbigangne? Lad os hellere beflitte os

paa at handle visere i Fremtiden".
Tetu sagde: „Ja, nu har De paapeget Ondet; men ved

De ogsaa noget Middel derimod?"
„Jeg kan ikke sige, at det Middel, der staar til vor Raa-

dighed, er nogen Patent-Medicin mod alle vor skrobelige Kirkes

Sygdomme, men jeg haaber, det i al Fald vil have nogen

Virkning. Midlet er at opløse „Tre-Messe-Selflabet" og saa

) Tilsammen med „Trc-Messe-Sclskabcts" tre Messer fik vi altsaa i
det hele fem Messer at lcese for hver Prcest.
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i Stand et „En-Messe-Selskab", der bestemmer, at der skal lceses
en Messe for hver Prcest, der dor. Paa den Maade bliver der
rigtignok kun læst 1,200 Messer ved vor Dod istedenfor 2000,
men hvis ikke 1,200 Messer kan aabne Himmelens Porte for
os, maa Aarsagen vcere den, at vi befinder os i Helvede. Ved
denne Indskrænkning faar vi Tid til at læfe flere Messer for
Folket, og det kommer til at formindske Antallet as Femeent-
Messerne, som la'ses i Paris. Hvis I vil folge mit Raad, vil
vi oieblikkelig udncevne Pastor Tetu til Prcesident for det nye
Selskab. Parent skal vcere Regnskabsforer, og jeg har intet
imod at vcere Sekretcer, om I saa synes. Naar vort Selstab
er organiseret, vil vi melde os ud af det andet Selskab og oie-
blikkelig sende et Cireulcere om til Prcesterne for at underrette
dem om Aarsagerne til denne Forandring og cerbodig anmode
dem om at slutte sig til dette nye Selskab for at formindske
Antallet af de Messer, som nu lastes i Paris for fem Cent pr.
Messe".

To Timer efter var det nye Selskab helt organiseret, og
i et cerbodig affattet Brev underrettede vi Biskopen om, at vi
ikke lcengere var Medlemmer af „Tre-Messe-Selstabet".

Et Par Timer senere indlob der folgende Brev til mig
fra Biskopens Palads:

„Biflopen i Quebec onsker oieblikkelig at tale med Dem
om vigtige Sager. Jo for De kan indfinde Dem hos ham,
des bedre. Charles Cazeault, Sekretcer".

Jeg viste Brevet til Tetu og Hja'lpeprcesterne og sagde:
„Der raser en Storm paa Hviderne; dette er det forste Torden-
skrald: Luften ser mork og tung ud. Bed for mig, at jeg maa
tale og handle som en modig Prcest".

I Ventesalen i Biskopens Palads traf jeg Cazeault, hans
Sekretcer, som var min personlige Ven. Hcm sagde til mig:

„Chiniquy, De seiler paa et oprort Hav; slipper De godt
fra det denne Gang, er De flink; Biskopen er meget vred paa
Dem; men tab ikke Modet, De har Retten paa Deres Side".

Siden aabnede han Doren ind til Bistopens Vcerelse og
sagde: „Mylord, Chiniquy er her og venter paa Deres Be-
salinger".

„Lad ham komme ind", sagde Biskopen.
Jeg traadte ind og kastede mig for hans Fodder, som

Prcesterne pleier at gore for deres Biskop, men han gik et Par
Skridt tilbage og sagde: „Jeg har ingen Velsignelse for Dem,
for De har givet mig en tilfredsstillende Forklaring paa Deres
besynderlige Opforsel".
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Jeg stod op og sagde: „Hvad forlanger De af mig?"
„At De forklarer mig, hvad det Brev stulde betyde, der

var undertegnet af Dem fom Sekretcrr for et nydannet Selstab,
der kalder sig „En-Mesfe-Selstabet". Og han viste mig Brevet.

Jeg svarede: „Deres Hoicervcrrdighed! Brevet er paa godt
Franst. Deres Hoicervcerdighed niaa derfor have forstaaet det.
Jeg kan ikke indse, hvorledes nogen Forklaring af mig kan gjore
det tydeligere".

„Hvad jeg onsker at vide, er, hvad De mener med at for-
lade det gamle og agtvcrrdige „Tre-Messe-Selstab". Staar ikke
alle Bistoper og Prcester i Canada som Medlemmer deraf?
Synes De ikke, De er i godt nok Selskab? Har De noget at
indvende mod, at der siges Messer for Dem, fom er i Skjcers-
ilden?"

Jeg svarede: „Deres Hoicervcerdighed I Der er et Faktum,
fom De ikke har vceret tilstrækkelig opmcerksom paa. Det store
Antal Messer, vi maa lcese for de dode Prcester, gjor det umuligt
for os at lcese de Messer, Folket betaler os for. Vi maa derfor
levere Pengene i Deres Hinder, og istedenfor at disse hellige
Ofre frembceres af Canadas Prcester, tager De Deres Tilflugt
til Frankriges Prcester, hos hvem De faar Messerne lcest for
fem Cent. Men herimod har vi to Ting at indvende. For
det forste lceses Messerne af Prcester, fom vi ingen Tillid har
til; og fljont Messerne er billige, er de alligevel for dyre; thi
mellem os sagt ved vi, at de Messer, der lceses af franske
Prcester, især af dem i Paris, ikke er en Cent vcerd. Men vor

anden Indvending er af endnu alvorligere Art: I vore Oine
bliver denne Fremgangsmaade en Forbrydelse, fom vor hellige
Kirke altid har fordomt: den bliver Simoni".

„Er det Deres Mening at sige", raabte Biflopen opbragt,
„at jeg har gjort mig skyldig i Simoni?"

„Ja, det er netop min Mening, og jeg kan ikke begribe,
at Deres Hoicervcerdighed ikke forstaaar, at denne Mesfehandel,
hvorved De tjener 400,000 Francs, medens De felv giver ud
100,000, ikke er andet end Simoni".

„De forncermer mig! De er det mest nforstammede Menneske,
jeg nogensinde har truffet paa. Hvis De ikke tager tilbage,
hvad De har sagt, tager jeg Deres Embede fra Dem og lyser
Dem i Ban".

„Om De lyser mig i Ban, forbedrer De ikke derved Deres
egen Stilling; thi Folket kommer til at faa vide, at De har
lyst mig i Ban, fordi jeg har protesteret mod Deres Handel
med Sjcelemesser; de faar vide, at De fender Messerne til
Paris og der faar dem læste af Prcesterne for fem Cent, me-

dens De for hver Messe putter tyve Cent i Deres egen Lomme.
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Og hele Canada vil velsigne mig, men fordomme Dem, som
driver Handel med saa hellige Ting".

Jeg sagde disse Ord med den storste Ro, saa Biskopen
forstod, at jeg ikke frygtede hans Trnsler. Han begyndte at

gaa op og ned ad Gulvet, medens han vedblev at fortcrlle mig,
at jeg var en uforskammet, oprorst og farlig Prcest.

„Jeg forstaar godt", sagde han, „at De stræber efter at
blive Reformator, en anden Luther; men jeg kan sige Dem, at
De aldrig bliver andet end en Abekat".

„Hvis Luther aldrig har gjort noget vcerre end det, jeg
gjor idag", sagde jeg, „saa burde han velsignes af Gud og
Mennesker. Gud ved, at jeg elsker og agter Deres Hoicvrvcer-
dighed som min egen Fader, og det er derfor, jeg saa dybt be-
klager, at De ikke kan se, hvad Folgerne vil blive, naar Folket
faar vide, at De benytter Dem af deres Uvidenhed og God-
troenhed og lader dem betale 25 Cent for det, som kun koster
5. Ve Deres Hoicervcerdighed og ve mig, og ve vor hellige
Kirke den Dag, Folket faar vide, at der drives Handel med
Messer for at fylde Biskopernes og Pavens Skatkammer".

Jeg kunde se, at disse sidste Ord ikke helt havde forstilet
deres Virkning; thi Bistopen var bleven roligere. Han sagde:
„De er ung og uden Erfaring; De har en saa stærs Indbild-
ningskraft, at De let ser Spogelser. Naar De faar lært lidt
mer, vil De nok skifte Sind og faa mere Respekt for Deres
Overordnede".

Jeg svarede ham: „Det er sandt, at jeg er ung; men de
Sandheder, jeg har sagt, er saa gamle som Evangelium. Jeg
har saa stor Tillid til de Fordele, Sjælemesserne staffer os, at

jeg oprigtig tror, at tolv hundrede Messer, læste af gode
Praester, er tilstrcekkelige til at rense min Sjcvl og slukke Skjcers-
ildens Luer. Og desuden foretræffer jeg at faa tolv hundrede
Messer lcest af hundrede oprigtige Prcester i Canada fremfor
at faa en SrøKton lcest af Praesterne i Paris".

Disse sidste Ord, iom jeg havde udtalt i en halvt spogende
Tone, lod til at formilde Biflopen lidt, og jeg tcenkte derfor,
det nn var et beleiligt Oieblik til at faa min Velsignelse og
sige Farvel. Jeg tog min Hat, faldt paa Knce for hans Fodder,
fik hans Velsignelse og forlod Paladset.

Tetu og Hjcelpeprcesterne havde vceret meget urolige under
min Fravcvrelse. Da jeg kom tilbage, raabte de alle: „Hvor-
dan er det gaaet?"

„Jeg har kun gode Nyheder at bringe", svarede jeg;
„Striden var hed, men kort. Vi har seiret, og hvis vi nu

holder fast ved vor Beslutning, venter der os en endnu storre
Seier. Biskopen er saa sikker paa, at vi er de eneste, som
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tcenker paa en saadan Reform, at han ikke vil rore en Finger
for at hindre de andre Prcester i at folge os. Men vi har
ikke et Dieblik at spilde. Vi maa sende Cirkulcere til alle Ca-
nadas Prcester".

En Time senere sad over tyve Skrivere ved deres Arbeide,
og inden 24 Timer var omme, var der sendt ud over tre hun-
drede Breve. For Ugen var ude, fik Biflopen Brev fra ncesten
alle Prcesterne, hvori de meldte sig ud af „Tre-Messe-Selskabet".

Vor Seir var saaledes fuldstcendigere, end vi havde ventet.
Men Biskopen af Quebec henvendte sig strax til Bistopen af
Montreal om Hja'lp for at faa ham til at vise os, hvilken uhyre
Forbrydelse vi havde begaaet.

Nogle Dage senere fik jeg til min Forskrækkelse et meget
kort affattet Brev fra Biskopens Sekretcer, hvori han under-
rettede mig om, at Deres Hoicervcerdigheder, Biskoperne af
Montreal og Quebec, onskede at tale med mig i Paladset.
Jeg havde aldrig set Biskopen af Montreal. Hans Vcesen og
Udseende gjorde et meget behageligt Indtryk paa mig; han saa
intelligent, bestemt og ærlig ud. Hans Blik var gjennem-
trcengende, men vidnede om et cedelt og oprigtigt Hjerte. Quebec-
Bistopen blev siddende i Sofaen og lod Biskopen af Montreal
tage imod mig. Jeg faldt paa Knce for hans Fodder og bad
om hans Velsignelse, som han meget venlig gav mig. Derpaa
lagde han Haanden paa min Skulder og sagde: „Saa De er

Chiniquy, den unge Prcest, som gjor saadant Opstyr? Hvorfor
vil De oplose „Tre-Mesfe-Selflabet" og danne et nyt, naar De

ved, at Deres Overordnede fætter sig imod det?"

„Deres Hoicervcerdighed! Mit Svar stal blive saa kortog
tydeligt som muligt. Jeg har meldt mig ud af „Tre-Messe-
Selskabet", fordi jeg havde Ret til at gjore det uden nogens
Tilladelse. Jeg haaber, vore cervcerdige canadiske Bistoper ikke

vil, vi stal tjene dem som Slaver".
„Jeg siger ikke", sagde Bistopen, „at De af Deres Sam-

vittighed var tvungen til at blive staaende i „Tre-Messe-Sel-
skabet"; men jeg vilde gjerne vide Grunden, hvorfor De for-
lader et saa agtet Selskab, der tceller Deres Bistoper og alle
de cedleste Prcester i Canada blandt fine Medlemmer?"

„Deres Hoicervcerdighed stal faa et ligefremt Svar. Om
Deres Hoicervcerdighed onster at gaa til Helvede, fordi De lader

Folket betale 25 Cent for de Messer, De sender til Frankrige
og lader Prcesterne der læse for fem Cent, saa vil jeg ikke folge
Dem. Og om Deres Hoicervcerdighed vil kastes i Lawrence-

floden af den rasende Mcengde, naar de faar hore, hvor listig
de er blevne bedragne, vil jeg heller ikke folge Dem der".

„Nuvel", sagde Biskopen, „lad os aldrig mere tale herom".
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- Dette sagde han med et saa ærligt og oprigtigt Udtryk,
at jeg skjonte, han mente, hvad han sagde. Han forstod, at
han traadte paa nsikker Grund lige overfor Prcester, som kjendte
deres Rettigheder og vilde handle derefter.

Min Glcede over denne fuldkomne Seier var stor. Jeg
kncelede atter for Biskopen og fik hans Velsignelse, og derpaa
skyndte jeg mig hjem for at fortcelle om mit Mode med Biskopen
af Montreal.

Det lykkedes os for en Del at indskrcenke den skammelige
Handel med Sjcelemesser; men afskaffe den kunde vi desvcerre
ikke, og jeg ved, at der endnu fortscrttes dermed. Siden jeg
traadte ud af den katholske Kirke, har Bistopperne i Quebec
gjenoprettet „Tre-Messe-Selskabet", og det er et almindelig
kjendt Faktum, som ingen Prcest vover at bencegte, at der med
Frankrige fremdeles drives Messehandel i stor Skala.

Aten der kommer en Dag, da der stal aflcrgges Regnskab
for denne Verdens store Misgjerninger, og da stal alle Ting
aabenbares-

1 4 es e å n p i t e s.

protestanters Omvendelse tit Katljolicismen.

„Udenfor den katholfle Kirke ingen Frelse", er en af de
Dogmer, den katholfle Prcest maa tro og lære Folket. Dette
var Grunden til, at jeg gjorde alt, hvad jeg knude, for at faa
omvendt Protestanter. Jeg fik vide, at Pastor Anthony Parent,
Superior ved Seminariet i Quebec, havde omvendt flere Hun-drede Protestanter til Katholicismen, og jeg spurgte, om de? var
sandt. Han viste mig en Liste, hvorpaa de Omvendtes Stavne
stod; der var over to Hundrede, og blandt disse var flere af
Byens bedste Familier. Efter at jeg med Forbauselse havde
betragtet Listen, sagde jeg til ham:

„Sig mig, hvorledes har De faaet disse Protestanter til
at tale med Dem om Deres religiose Vildfarelser? Naar jeg
har provet at vise Protestanter, at de vilde gaa fortabt, hvisde ikke underkastede sig vor Kirke, saa har de, paa meget faa
Undtagelser ncer, leet af mig og begyndt at tale om andre Ting.



De mna sikkert anvende et eller andet hemmeligt Bliddel for at
vinde deres Opmærksomhed og Tillid. Vil De meddele mig
denne Hemmelighed, for at jeg paa lignende Maade kan frelse
Sjæle?"

„De har Ret", svarede han, „jeg ved et Middel til at
tæmme deres stolte Sind; men dette Middel er af faadan Art,
at jeg hidtil kun har talt derom til min Skriftefader. Da jeg
imidlertid ser, at De er meget ivrig for Protestanters Omven-
delfe, faa vil jeg for vor hellige Kirkes Skyld indvie Dem i
min Hemmelighed. De fleste protestantiske Familier i Qnebee
har irske Tjenestepiger, og af disse, som i Regelen er Katholiker,
har de fleste skriftet for mig, da jeg i lang Tid har været den
eneste katholske Præst her, som forstaar Engelfl Det forste, jeg
pleier at fporge dem om, naar de kommer til Skrifte, er, om

deres Herflab er fromme Protestanter, eller om de er kolde og
ligegyldige i deres Religionsovelser. Dernæst sporger jeg, om

de staar paa en god Fod med deres Præster, og om disse be-
soger dem, og inden kort Tid ved jeg ligesaa god Befled om

Forholdene i de forskjellige Huse, som om jeg selv havde været
et Lem af de forfljellige Familier. Paa denne Maade har jeg
faaet at vide, at det er daarlig bevendt med mange Protestari-
siers Religion og Tro. De vaagner om Morgenen og gaar
tilsengs om Aftenen uden at bede en eneste Bon. Mange af
dem gaar i Kirke om Sondagen mere for at gjore sig lystig
over Præsterne og kritisere deres Prædikener end for Religionens
Skyld. Paa samme Maade fik jeg hore, at der var de Prole-
slanter, som syntes godt om vor Kirkers Ceremonier og folte
sig mere tiltalte af dem end af deres egne kolde Gudstjenester,
og ligeledes, at mange af dem i hoie Toner priste vore Op-
dragelsesanstalter og Klostre. De ved jo selv, at mange Pro-
testanter betror deres Dotres Opdragelse til vore gode Nonner.
Efter at have mærket mig alt dette, var mit forste Skridt at
opsoge de Protestanter, der enten var uden Religion eller alle-
rede venlig stemt mod os. Naar jeg kom til dem, var det
forste, jeg gjorde, at overrække dem 5 Pd. Strl., ja undertiden
25, idet jeg sagde dem, at det var deres Eiendom. Forst saa
de yderst forbauset paa mig, og i Almindelighed fandt saa
folgende Samtale ©teb:

„Er De sikker paa, at disse Penge er mine?" — „Ja",
svarede jeg, „det er jeg ganfle sikker paa". — „Men hvordan
kan De vide, at det er mine? Det er forste Gang, jeg har
den ZEre at tale med Dem; vi er fuldstændig fremmede for
hverandre". — „Jeg kan ikke sige, paa hvad 'Maade jeg har
faaet vide, at disse Penge tilhorer Dem, men da Pengene blev
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mig overrakt, blev Deres Navn og Adresse saa noiagtig op-
givet mig, at her ikke kan vcere Tale om nogen Fejltagelse".

„Men", sporger saa Protestanten, „kan jeg ikke faa vide
Navnet paa den Person, som har betroet Dem disse Penge?"
— „Nei, Skriftestolens Hemmelighed er nkrcenkelig", svarer jeg.
„Vi har ikke et eneste Exempel paa, at en Profit nogensinde
har aabenbaret, hvad han fik vide i Skriftestolen. Alle katholske
Prcester med mig vilde hellere do end forraade vore Skrifteborn
og deres Hemmeligheder".

„Men da maa jo Skriftemaalet vcrre en udmcerket Indret-
ning", siger Protestanten; „jeg har aldrig havt nogen Ide om
dette for idag".

„Ja, Skriftemaalet er en guddommelig Institution", svarer
jeg. „Men undskyld, jeg maa nu sige Dem Farvel; mine
Pligter kalder mig".

„Jeg beklager, at De maa gaa saa snart", svarer da Pro-
testanten. „Jeg haaber, De vil gore mig den ZEre at komme
igjen. Jeg vilde gjerne prcesentere Dem for min Hustru; jeg
ved, hun vilde sætte Pris paa at gjore Deres Bekjendtskab".

„Med storste Taknemmelighed modtager jeg Deres Ind-
bydelse. Det vil vcrre mig en Fornoielse at gjore Bekjendtskab
med en Familie, hvis Hoved indtager en saa hcedret Stilling i
vor By. Hvis De tillader, vil jeg komme igjen i ncrste Uge
og gjore Deres Frues Bekjendtskab".

„Ncrste Dag beretter Aviserne, at Hr. den og den gjennem
Skriftemaalet har faaet tilbage en saa og saa stor Pengesum,
og selv om Redaktsrerne er ivrige Protestanter, kan de ikke nok
prise os og vort Bodssakrament. Ser De, unge Ben, nogle
faa Pund var tilskrcrkkelige til at nedbryde disse stakkels Kjcette-
res Fordomme mod Skristemaal og vor hellige Kirke i det hele
taget. Jeg undlod aldrig at indfinde mig til den fastsatte Tid,
og jeg blev ncesten altid movtaget som en Messias. Vor Sam-
tale dreiede sig da for det meste om, hvor meget godt Skrifte-
maalet udretter. Jeg viste dem, hvordan det holder alle Hjertets
onde Lidenskaber i Tomme, og hvorledes arme Syndere i sin
Skriftefader finder en Ven, en Raadgiver, en Fader, ja en

virkelig Frelser. Og forend et Par Aar er omme, lykkes det
mig i Almindelighed at indlemme hele Familien i vor hellige
Kirke Og kan jeg end ikke altid formaa Forcrldrene til at gaa
over til Katholicismen, saa er jeg dog ncesten vis paa, at de
inden kort Tid sender deres Dotre til vore trofaste Nonner og
lader deres Sonner opdrage ved vore Seminarier, og paa denne
Maade bliver jo disse sent eller tidlig Katholiker. De ser saa-
ledes, at de Penge, jeg hvert Aar ofrer for denne hellige Sag,
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ikke er bortkastede". Her sluttede Pastor Parent sin Beretning
med en rungende Latter.

Jeg takkede ham for de interessante Meddelelser og til-
foiede: „Jeg man beundre Deres List og Duelighed til at ned-

bryde de Skranker, som hindrer Protestanterne i at se, hvilken
udmcerket Institution Skriftemaalet er; men hvorledes kan De,
uden at gjvre Dem skyldig i Bedrageri, indbilde disse Menne-
sker, at de Penge, De giver dem, er komne Dem i Hcende gjen-
nem Skriftemaalet?"

„Det ncerer jeg ikke den ringeste Frygt for", svarede den

gamle Prcrst; „thi hvis De har lagt nsie Mcerke til mine Ord,
ved De, at jeg ikke bestemt har sagt, at Pengene er komne til

mig gjennem Skriftemaal Hvis Protestanterne er blevne be-
dragne, saa er det, fordi de ikke selv har vceret opmærksomme
paa, hvad jeg har sagt. Og Liguori og alle vor hellige Kirkes
beromte Theolager siger, at saadanne „Tanke-Forbehold" (mentis
reservationes) er tilladte".

„Ja", svarede jeg, „jeg ved, at dette er Liguoris Lcere,
og at den er anerkjendt af Paverne. Men jeg maa tilstaa, at

jeg synes, den er i Strid med vor Frelsers Örd: „Eders Tale

skal vcere ja, ja, og nei, nei!"
Parent blev meget opbragt og svarede: „Nu forstaar jeg,

min unge Ben, at det er sandt, hvad Perras og Bedard nylig
fortalte mig om Dem. Skjont begge disse udmcerkede Mcend
agter Dem hoit, ser de dog en mork Sky paa Deres Horisont.
De siger, De tilbringer altfor megen Tid med at lcese Bibelen,
og at De ikke tilstrcekkelig studerer vor hellige Kirkes Traditio-
ner. De er ogsaa meget tilboielig til at tolke Bibelen efter
Deres egen Forstand, istedenfor alene at holde Dem til Kirkens
Fortolkning. Dette er den samme farlige Klippe, paa hvilken
Luther og Calvin strandede. Folg mit Raad! Prov ikke at

vcere klogere end Kirken. Adlyd dens Rost, naar den taler til
Dem gjennem sine hellige Theologen. Dette er Deres eneste
Redning. Hvis Bistopen anede, hvor liden Tro De har til

Kirken, vilde han strax afscette Dem fra Deres Embede!"
Disse sidste Ord udtaltes med saadant Eftertryk, at jeg

solte, jeg atter havde kompromitteret mig alvorlig. Hvis jeg
ikke vilde, han skulde anklage mig for Biskopen som Kjcetter og
Protestant, havde jeg intet andet Balg end at give ham en

Undskyldning. Jeg fremstammede da en Forklaring; men jeg
saa godt, han angrede, at han havde betroet mig sin Hemmelig-
hed. Derefter trak jeg mig tilbage, idet jeg bebreidede mig min

nforsigtige Optrceden. Skjont jeg ikke kunde billige Superiorens
Fremgangsinaade, maatte jeg beundre de storartede Resultater,
og jeg besluttede derfor fra nu af at vcere endnu ivrigere i at
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vise Protestanterne deres Vildfarelser og gjore dem til gode
Katholiker. Dette lykkedes mig altfor vel; thi i de 25 Aar,
jeg var Prcest i den katholske Kirke, fik jeg 93 Protestanter
til at forkaste Evangeliets Lys og vcelge den katholske Kirkes
morke Traditioner til deres Rettesnor. Jeg kan ikke indlade
mig paa en detailleret Beretning om disse Omvendelser; det
maa va-re nok at sige, at jeg havde mest Held med mig
blandt Ritualisterne. Jeg indsaa strax, at Calvin og Knox
havde lagt et uoverstigeligt Svcelg mellem den katholske Kirke
og Presbyterianere, Methodister og Baptister. Men at ikke
flere Ritualister tager det korte Skridt helt nd, der skiller
dem fra den romerske Kirke, er besynderligt; thi istedenfor at
ty op til de lyse Hvider, hvor evangelisk Sandhed har hjemme,
har de kun fjernet sig ganske lidet fra den katholske Kirkes be-
smittede Atmosfcere.

1 o) (s e Kapitel.
Somandshospitalet i Huebec. — Zeg bestemmer mig til aldrig at

nyde berusende Arikke. — Zeg angribes af Nervefeber. —

Win pludselige Kelbredelle.

Noget af det forste, Pastor Tetu gjorde, efter at han havde
faaet nye Hjallpeprcester, var at dele sin store Menighed i fire
Dele, for at der skulde komme mere Orden og Regelmcessighed
i vort Arbeide. Om disse fire Dele trak vi Lod, og paa min
Part faldt den nordostre Del af Menigheden, hvor Quebecs
Somandshospital laa. Antallet af syge Sonnend, som jeg hver
Dag fiulde besoge, varierede fra omkring 25 til 100.

I Begyndelsen af 1834 havde et mindre Ildebefindende
holdt mig hjemme nogle Dage, da Hospitalets Direktor kom til
mig og sagde, at der laa et uscedvanlig stort Antal Syge, som
Dag og Nat ventede paa mig; han betroede mig, at der var

flere ondartede Tilfallde af Kopper, og at fiere var dode af
Kolera, som endnu rasede blandt Somcrndene. Tiltrods for min
Ltvges Indvendinger skyndte jeg mig til Hospitalet. Dr. Douglas,
Overlagen, gjentog for mig, hvad jeg allerede havde hort for,
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at der var flere Sygdomstilfælde af den betænkeligste Art. Denne
Dr. Donglas var bekjendt for at vcere den dygtigste Kirurg i
Quebec. Skjont han var Protestant, hædrede han mig med
sit Venskab fra forste Stund, vi traf fammen; jeg tror aldrig,
jeg har kjendt en cedlere og mere menneskekjærlig Mand. Da
jeg havde hilst paa Dr. Donglas, bad jeg Direktoren give mig
et Glas Cognac, som jeg oieblikkelig tomte.

„Hvad gjor De?" sagde Douglas.
„Jeg drak et Glas god Cognac, fordi det er et godt Middel

mod al den pestbefmittede Luft, jeg nu kommer til at indsande
hele Dagen", svarede jeg.

„Er det virkelig muligt", sagde Douglas, „at en Mand,
jeg har saa stor Agtelse for, kan vcere saa uvidende om Alko-
holens skadelige Virkninger paa det mennestelige Legeme? Det
er saa langt fra, at De nu er beflyttet mod Faren, at De
tvertimod er mere udsat for den".

„Hvis Vin og Cognac skulde vcere Gift, da havde De
allerede i lang Tid næret den eneste Læge i Quebec", sagde
jeg, „thi jeg kjender ingen anden Læge, som er Total-Afholds-
mand".

„Kun et Ord endnu", sagde Douglas. „Jmorgen tidlig
skal vi obducere Liget af en Somand, som pludselig er afgaaet
ved Doden her. Skulde De have noget imod med Deres egne
Qine at se, hvilke Folger et Glas Cognac kan have?"

„Nei, det har jeg intet imod", svarede jeg. „Jeg har
længe haft Lyst til at studere Anatomi".

Næste Morgen stod jeg sammen med Dr. Donglas ved
det dode Legeme; han havde givet mig et stærkt Mikroflop, for
at jeg noiagtig skulde se alle Alkoholens Virkninger.

„Jeg er ganske sikker paa", sagde han, „at denne Mand
dode af et Glas Rum, som han drak en Time, for han faldt
dod om. Den Rum har bevirket, at den store Aare, som forer
Blodet fra Hjertet, er sprunget".

I de fire Aar, jeg var Præst ved Somandshospitalet, var

jeg tilstede ved over to hundrede Obduktioner. Jeg havde der-
for god Anledning til at gjore videnskabelige Iagttagelser. Det
forste, en Afholdsprædikant har at gjore, er efter min Mening
at studere Anatomi, være tilstede ved saa mange Obduktioner
som muligt, baade af Drankeres Legemer og af deres, der har
nydt stærke Drikke „med Maade", og paa denne Vis studere
Alkoholens Virkninger paa Menneflets forskjellige Organer.

Ved Guds store Barmhjertighed blev disse Studier det
bedste Middel til at overtale mit Folk til at give Afkald paa
berusende Drikke. Og selv lovede jeg hoitidelig aldrig at gjore
Brug deraf.
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Hosten 1836 havde Handelsflaaden fyldt Somandshofpitalet
i Quebec med Tyfuspatienter. Sygdommen havde en alvorlig
Karakter, og det varede ikke længe, inden den optraadte epidemisk.
Hospitalets Direktor, to af de tjenestegjorende Lcrger og Storste-
delen af Sygevogterne bortreves i Lobet af Vinteren af Syg-
dommen. Da Vaaren kom, var jeg næsten den eneste, fom var

bleven skaanet; men sidst i Mai maatte jeg underrette Biskopen
om, at jeg folte den forfærdelige Sygdoms Symptomer i hele
mit Legeme. Jeg forberedte mig paa at do, thi meget faa af
de Angrebne havde overstaaet Sygdommen. Jeg gik til Biskopen
og bad ham udncevne en Præst i mit Sted; „thi" sagde jeg,
„jeg foler Giften i mine Aarer, og det er hoift sandsynligt, at

jeg ikke har mere end 10 å 12 Dage at leve i".
Lægerne erklærede at min Tilstand var meget betcenkelig,

og i ni Dage havde jeg de heftigste Smerter Den niende
Dag sagde Lcegen til Biskopen, at der ikke var noget Haab om

Bedring: jeg nod den hellige Nadver og beredte mig til at do.
Men skjont mine fysiske Krcefter var lammede, var min Aand
virksommere end nogensinde. Jeg laa og paakaldte Jomfru
Maria og alle Himmelens Helgener, idet jeg bonfaldt dem om

at bede Gud se til mig i sin Barnhjertighed og frelse min
Sjæl. Da Lcrgerne den trettende Tags Aften skulde forlade
mig, hviskede en af dem til de to Præster, fom var hos mig:
Han er dod, og hvis han ikke er det, har han kun et Par
Minuter at leve. Aandedrcrttet er ophort; vi kan ikke længer
fole hans Puls, og han begynder allerede at blive kold".

Skjont disse Ord udtaltes ganske lavt, havde de dog naaet
mine Qren, og jeg indsaa, jeg var i Fare for at blive levende
begravet. Det er umuligt at beskrive min Skræk. Jeg folte
stærke Kuldefornemmelser i Hænder og Fodder, og lidt efter
lidt meddelte Kulden sig til hele min Krop, som naar Dodeu
nærmer sig. Da gjorde jeg en sidste Anstrengelse for om mulig
at blive reddet, idet jeg atter paakaldte den hellige Jomfru
Med Lyuets Hurtighed stod et frygteligt Syn for mig. Jeg
saa alle mine gode Gjerninger og alle mine Bodsovelfcr veiede
paa Guds Vægt; paa den anden Vægtskaal var mine Synder.
Men mine gode Gjerninger syntes ikke at veie mere end et
Sandkorn i Sammenligning med mine Synders Vægt.

Dette forfærdelige Syn forstyrrede ganfle min falske og
farisæiske Sikkerhed og fyldte min Sjæl med Forfærdelse. Jeg
kunde ikke anraabe Kristus eller Gud om Barmhjertighed; thi
jeg troede oprigtig, hvad min Kirke havde lært mig, at de var

vrede paa mig for mine Synders Skyld. Med megen Angst
vendte jeg mig derfor til St. Anna og St. Philomene. Med
fuld Tillid til disse to Helgeners Vilje og Evne til at hjælpe
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mig, bad jeg dem bonfalde Gud om at lade mig leve endnu
nogle Aar, og med den storste Oprigtighed lovede jeg at paa-
lægge mig endnu flere Bodsovelfer og leve et helligt Liv, idet
jeg endnu mere end for vilde ofre mig for Syge og Fattige.
Desuden lovede jeg, at jeg vilde lade deres Billede male og
ophcvnge i St. Anna's Kirke for at forkynde for hele Verden,
hvilken Magt de havde i Himmelen. Jeg havde neppe endt
min Bon, for jeg, besynderligt nok, over mit Hoved faa St.
Anna og St. Philomene, siddende paa en smuk gylden Sky,
omgivne af et klart Lys. St. Anna saa gammel og alvorlig
ud, medens St. Philomene var ung og smuk; men begge saa
venlig paa mig, og St. Philomene sagde: „Du flal blive
frisk", hvorefter Synet forsvandt.

Og jeg blev fuldstcendig helbredet. Da de to Helgener
forsvandt, kjendtes det, som om et elektrifl Stod gik gjennem
hele mit Legeme. Smerterne var borte, og jeg folte Krcefterue
komme igjen. Jeg kunde lofte Hovedet og strcekke Hcenderne
ud, og da jeg saa mig omkring og fik Oie paa de fire Prcester,
som var inde, sagde jeg til dem:

„Nu er jeg frisk igjen; giv mig noget at spise; thi jeg er

sulten".
„Men hvad betyder dette?" sagde de. „Lcvgerne sagde os

igaar Aftes, at du var dod, og vi har tilbragt hele Natten
med at grcede og bede for din Sjcel for a: frelse den fra Skjcers-
ildens Luer, og nu ser du frisk og glad ud.

„Jeg var ikke dod", sagde jeg, „men jeg var Doden ncer,
og da jeg folte det, bad jeg til St. Anna og St. Philomene,
at de vilde komme mig til HMp og gjore mig frist. Og det
har de gjort. Jeg har set dem begge, der, over mit Hoved".

De forbausede Prcester troede som jeg, at jeg var bleven
helbredet ved et Under, og istemte et lo Deum.

Rygtet om min vidunderlige Helbredelse spredte sig som
en Lobeild over hele Byen, og da Lcegerne horte om min
pludselige Bedring og ilede til mig, vilde de knapt tro deres
egne Oine. To af Lcegerne var Katholiker og tre var Prote-
stanter. De saa forst paa hverandre uden at sige et Ord, og
det var tydeligt, at de ikke alle delte min Tro paa Helgenernes
Magt. Medens de to Katholiker ubetinget tilskrev min Hel-
bredelse et Under, vedlagde Protestanterne den kraftigste Indsigelse
herimod i Videnskabens og den sunde Fornufts Navn.

Dr. Douglas sagde til mig: „De ved, at De i hele Quebec
ikke har en oprigtigere Ven end mig, og De kjender mig godt
nok til at vide, at jeg ikke vil saare Deres religiose Folelser,
men

4 jeg siger Dem, at der ikke findes den ringeste Grund til
at antage, at Deres Helbredelse skyldes et Under. Hvis De vil
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tjære af den Godhed at besvare mine Sporgsmaal, vil De selv
indse, at De tager feil, naar De tilskriver et Mirakel, hvad der
er saa almindeligt og naturligt. Skjont De er fuldstændig
helbredet, er De alligevel meget svag; derfor maa De svare
saa kort som muligt paa de Sporgsmaal, jeg forelægger Dem,for ikke at anstrenge Dem. Vil De sige os, om dette var det
forste Syn, De havde under Deres Sygdom?

Svar: „Jeg havde mange andre Syner, men jeg antog,
Feberen var Skyld deri".

Doktoren: „Var ikke disse Syner af forskjellig Art, under-
tiden smukke og tiltalende, og undertiden skrækindjagende?"

Svar: „Jo".
Doktoren: „Har ikke disse Syner indprentet sig saa stærkt

i Deres Hukommelse, at De aldrig kommer til at glemme dem,
og anser De dem ikke for at være ganske anderledes virkelige
end Fantasier af en syg Hjerne?"

Svar: „Jo".
Doktoren: „Folte De Dem ikke efter disse Syner under-

tiden bedre og til andre Tider igjen værre, alt efter Synernes
sorstjellige Natur?"

Svar: „Jo".
Doktoren: „Pleiede De ikke under Sygdommen, naar Deres

Sind var i Ro, at bede til Helgenerne, især til St. Anna og
St. Philomene?"

Svar: „Jo".
Doktoren: „Da De havde hort min uforsigtige Atring

om, at De kun havde nogle faa Minuter at leve, og derfor
troede, at Doden var nær, som den virkelig var, grebes De
ikke da af en storre Frygt, end De nogensinde for har folt?"

Svar: „Jo".
Doktoren: „Og tog De Dem ikke da kraftig sammen, for

at hindre Doden i at bemægtige sig Dem?"
Svar: „Jo".
Doktoren: „Ved De, at De er i Besiddelse af en over-

ordentlig stærk Vilje, og at faa Mennesker kan modstaa Dem,
naar De onster at sætte noget igjennem? Ved De, at Deres
Vilje har saadan en Magt, at den har ryddet hele Bjerge af
Vanskeligheder afveien her i Quebec? Ved De, at Deres Vilje
eller Sjælen, om De saa vil, har en virkelig, mystist og under-
tiden uimodstaaelig Magt over Legemet, saa den kan dæmpe
Lidenstaber, lindre Smerter og virkelig helbrede Sygdomme,
især naar disse er af nervos Art, saasom Tilfældet er med alle
Febersygdomme?

Svar: „Ja, det ved jeg".
Doktoren: „Har De ikke læst den Bog, jeg laante Dem,
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»The Medical Directory«, hvor der fortcelles om flere Tyfus-
patienter, som er blevne helbredede paa samme Maade fom De?"

Svar: „Jo".
Derpaa vendte Dr. Douglas sig til de vorige La'ger og

sagde: „Vi maa ikke overanstrenge vor kjcrre Pater Chiniquy;
men af hvad han har svaret, vil I allerede forstaa, at her ikke
foreligger noget Mirakel. Hans pludselige Helbredelse er en

ganske naturlig og almindelig Ting. Synet var, hvad vi kalder
Sygdommens Vendepunkt, da Sindet er stcerkt optaget med
Tanken paa en eneste Ting, og naar da denne mystiske Kraft,
som vi kalder Vilje eller Sjcel eller Aand, og soin vi endnu
kjender saa lidet til, as al Magt kjcemper mod Doden, da kan
Smerter, Sygdomme, ja selv Doden overvindes og jages paa
Flugt.

Kjcrre Chiniquy, vi har nn hort af Deres egen Mund, at
De som en Kjcrmpe stred mod Feberen og den sig ncrrmende
Dod. Intet Under, at De vandt Seier, og jeg kan forsikre
Dem, det var en stor Seier. Jeg ved, det er ikke den forste
Seier, De har vundet, og jeg er vis paa, det ikke bliver den
sidste. Det er Gud, som har givet Dem denne uimodstaaelige
Vilje, og forsaavidt kan det siges, at det er ham, som har
helbredet Dem. Vedbliv at stride og seire, som De gjorde inat,
og De vil faa et langt Liv. Doden vil lcrnge mindes det
Nederlag, den led inat, og den vil ikke vove at ncerme sig Dem
igjen, for De bliver saa gammel, at De beder den komme som
en Ven for at gjore Ende paa dette Livs Elendighed".

Det kunde synes rimeligt, om Doktorens Forklaring og
venlige Ord havde aabnet mine Oine, men saa var ikke
Tilfceldet. Jeg fandt det meget mere tiltalende, og det stemte
jo ogsaa bedre med min Tillid til Helgenernes Magt, at tro,
at min Helbredelse styldtes et Mirakel, og Biskopen og Prcesterne
og alle de Katholiker, som besogte mig, bestyrkede mig natur-
ligvis heri.

Plamondon, en talentfuld Maler, som i lamgere Tid havde
opholdt sig x Italien og der vundet stort Ry, var netop kommen
tilbage fra Rom. Til ham henvendte jeg inig for at faa malet
det Billede, jeg havde lovet Kirken St. Anna du Nord. Han
gik ind paa at male det til en Pris af 200 Dollars, og det
blev et af hans smukkeste Billeder.

Et Par Maaneder efter at jeg var bleven frisk, gik jeg til
Prüften i St. Anna du Nord; han hed Ranvoize og var en

Slcrgtning af mig. Han var omtrent 60 Aar, meget rig og
havde et prcegtigt Bibliothek. Da han var ung, gik han for
at vcere en af de bedste Prcedikanter i Canada. Da vi om

Aftenen sad for os selv og talte sammen, sagde han:
sChiniquy: ^ratholicisinen.



66

„Er det virkelig dit Alvor, at du imorgen vil gjore dig
saaledes til Nar? Dette saakaldte Mirakel er ikke andet end
liatur« suprema vis, som de Lcerde til alle Tider har kaldt
det. Det, du kalder et Syn, var en Drom af din syge Hjerne,
da Feberen havde naaet sit Holdepunkt".

„Hvor kan du tale saa letsindig?" sagde jeg; „tror du,
Helgenerne ingen Magt har, de, som er saa meget helligere og
renere end vi, og som ser Gud Ansigt til Ansigt og som taler
med ham? Skulde de ikke hos Gud kunne opnaa, hvad han
maaske vilde nægte os Syndere? Har du ikke daglig for Die
Beviser for de Mirakelkure, som er gjorte i din egen Kirke?
Eller hvorfra er alle de Krykker komne, som bogstavelig talt
dækker dens Vægge?"

Nu brast han i Latter og sagde: „Kjære Fætter, jeg har
aldrig talt om dette til andre end dig; men da jeg anser dig
for at være en Mand med Forstand, haaber jeg, du vil forstaa
mig. Nu har jeg været Præst i denne Menighed i over 30
Aar; men skjont Rygtet om de store og smaa Undere, her skal
være sket, har gaaet hele Landet rundt, er jeg rede til at sværge
for Gud og bevise det for hvert Menneske med sund Fornuft,
at der ved denne Kirke aldrig er gjort et eneste Mirakel, siden
jeg kom hid. Hvad der er blevet udgivet for at være Undere,
har ikke været andet end Bedragerier. Tro mig, jeg har studeret
disse Krykkers Historie meget noie. Ni og niti af hundrede er

blevne efterladte her af usle, dovne Tiggere, som har tænkt, at
naar de paa Krykker gik fra Dor til Dor for at tigge, vilde
de vække mere Medlidenhed og deres Punge hurtigere fyldes;
thi hvem vil stode bort en stakkels Krobling? Disse Krykker
tjener derfor som Anbefalingsbreve, der kan aabne baade Hjerter
og Punge. Naar saa Tiggeren en skjon Dag har faaet samlet
sig saa meget, at han kan kjobe sig en liden Gaard, eller han
er bleven træt og kjed af sine Krykker og gjerne vil blive dem
kvit uden at kompromittere sig, hvad har han saa andet at gjore
end at tage sin Tilflugt til et Under? Og saa vandrer han
videre fra Dor til Dor og beder om Almisser som sædvanligt,
men lægger nu til, at han er paa Veien til „St. Anna du
Nord" for at bede den gode Helgen helbrede hans Ben. De
fleste giver nu den stakkels Krobling 10 Gange saa meget, som
de ellers vilde have gjort, og beder ham komme igjen, hvis han
bliver helbredet, for at de ogsaa kan velsigne den gode St. Anna.
Naar han saa kommer her, giver han mig nogle Dollars for
at læse Messer for ham. Jeg tager imod Pengene; jeg vilde
være dum ellers, thi jeg ved, han har en velfyldt Pung. Under
Messen opstaar der saa i Almindelighed Stoi, og der hores
Raabet: „Et Mirakel! et Mirakel!" Krykkerne kastes paa
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Gulvet, og Kroblingen gaar ligesaa godt som du eller jeg. Og
den sidste Akt af denne religiose Komedie er den mest indbrin-
gende, thi paa Tilbagevejen opfylder han sit Lofte og standser
ved hvert Hus. Han fortæsler om sin underfulde Helbredelse,
hvorledes hans Ben pludselig fik sin Forlighed igjen, og under
Glcedestaarer giver Folk ham ofte sidste Cent. Paa denne
Maade forholder det sig med ni og niti af hundrede af de
Undere, som tilftrives St. Anna. Med et af hundrede kan det
forholde sig anderledes, naar Vedkommende er ærlige Folk, men,
tilgiv at jeg siger det, ligesaa blinde og overtroiste som du er;
de bliver virkelig helbredede; thi de er virkelig syge. Men deres
Helbredelse er den naturlige Virkning af stor Viljesanstrengelse;
denne kan fremkaldes af forstjellige naturlige Aarsager og kan
virke saaledes, at den fjerner Smerter og hcever Sygdomme".

„En anden Slags Bedragerier er de latterlige, ja jeg vover

at sige djcrvelske Mirakler, som gjores ved de saakaldte Relikvier
og Helgenben. Ved du ikke, at disse „Helgenben" for det meste
er Ben af Faar eller andre Dyr? Var jeg Pave, vilde jeg
kaste alle de Levninger fra Hedenflabet i Havets Dyb og alene
vise Syndere hen til Jesus Kristus og ham korsfcrstet, som
Apostlene Paulus, Peder og Johannes gjor".

I fulde tre Timer vedblev min gamle Slcegtning at tale
som en ren Protestant om Mirakler, Relikvier, Skjcersilden og
Helgener, og det vilde derfor blive for langt at gjentage alt,
hvad han sagde. Min sunde Fornuft sagde mig ofte, at han
havde Ret, men det stred mod min Kirkes Lcrre, og derfor folie
jeg mig aldeles ikke overbevist; tvcertimod ynkedes jeg over ham,
fordi han havde mistet sin Tro.

Klokken var bleven to om Natten, for vi skiltes for at gaa
til Hvile; men det var mig umuligt at sove, naar jeg tcenkte
paa, at denne gamle, lcerde Prcest var en hemmelig Protestant.

Nceste Morgen modte der frem en uhyre Folkemængde;
Klokken 10 var omtrent 10,000 Mennesker samlede i og uden-
for Kirken. For denne store Skare fortalte jeg dybt bevceget
om det Under, som var sket, og Folkets Bevægelse var ikke
mindre end min egen. Derncest blev Maleriet afsloret og op-
hcengt paa en ioinefaldende Plads i Kirken, hvor Tnsender og
atter Tilsender er komne for at tilbede bet fra den Dag af og lige
til Aaret 1858, da Biskopen befalede Pra'sten i St. Anna at
brcende det; thi da var mine Oine blevne aabnede, Gud havde vist
mig sit frelsende Lys, og jeg havde ladet bekjendtgjore over hele
Canada, at jeg i min Vildfarelse havde troet paa et falsk Mirakel.

Omtrent en Maaned efter at jeg var traadt ud af den
katholske Kirke, i Aaret 1858, blev jeg i Chicago salbet til en

Jrlcender, der for havde vceret Katholik, og som nu laa syg af
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samme Feber, som ncesten havde dræbt mig paa Somands-
hospitalet i Quebec. Jeg blev paany smittet af Sygdommen,
og i 12 Dage gjennemgik jeg de samme Lidelser som i 1837.
Men denne Gang var jeg glad ved at flulle do; jeg havde ikke
lcenger nogen Frygt for, at mine gode Gjerninger, naar de blev
lagt paa Guds Vcegtskaal, skulde vcere som et Sandkorn mod
alle mine Synder; thi det var ikke længere mine gode Gjer-
jünger, der skulde betale min Syndegjæld, men det var Jesu
Blod. Jeg vidste, at Jesus havde Magt til at frelse mig, og
at han havde gjort det for sin Kjcerligheds og Barmhjertigheds
Skyld. Derfor var jeg glad ved at skulle do.

Da Doktoren den trettende Dag gik fra mig, sagde han til
de Venner, der var tilstede, det samme, som Di-. Douglas havde
sagt i Quebec: „Han har kun nogle faa Minuter igjen at leve,
hvis han ikke allerede er dod". Ligesom dengang i Quebec
havde jeg ogsaa nu min fulde Bevidsthed, skjont jeg ikke krjnde
rore en Finger og ikke tale et Ord; og da jeg horte Lægens
Itring, bad jeg af min inderste Sjæl: „Kjære Jesus! Jeg er

glad ved at komme til dig; men hvis det er din Vilje, saa lad
mig leve endnu nogle Aar, for at jeg kan forkynde Evangelium
blandt mine Landsmænd!" Denne Bon var næppe endt, for
jeg syntes, jeg saa tolv Bifloper komme imod mig med dragne
Sværd for at dræbe mig. Da det forste Sværd hævedes mod
mig, gjorde jeg en fortvivlet Anstrengelse, vristede Sværdet af
Morderens Haand og hug til ham i Halsen, saa hans Hoved
rullede neb paa Gulvet. Det samme gjorde jeg med den anden,
tredje, fjerde og alle de andre, indtil tolv Hoveder laa paa
Gulvet, svommende i Blod. I min Ophidselse raabte jeg:
„Ser I alle disse Hoveder, der svommer i Blod paa Gulvet?"
Pludselig folte jeg ligesom et elektrifl Stod fra Isse til Fod-
saale, og jeg var helbredet, fuldstændig helbredet. Jeg bad mine
Venner give mig noget at spise; thi jeg havde intet smagt i
tolv Dage. Og med Glædestaarer efterkom de min Opfordring.

Denne sidste Helbredelse gjaldt ikke bare mit Legeme, men

ogsaa min Sjæl. Jeg forstod nu, at den forste Helbredelse
ligesaa lidt som den sidste var et Mirakel, og den katholske
Kirkes Bedragerier stod klart for mig. Det var ikke Helgener,
Bifloper eller Paver, der havde frelst mig, men Gud ved sin
Son Jesus Kristus.
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Min Udnævneste lis Mæsl i Weauport. — Kvorledes Arukken-
skab holdt paa at odesægge delle Sled. — Ufhosdssesskaber dannes
og Skolehuse bygges. — Aorllylles lis mil Iiodeked Kamouraska.

Den 2Ide September 1838 udncevnte Biflopen mig til
Prcest i Beauport. Jeg havde mange Gange sagt til de andre
Præster, at Beauport var et af de Steder, hvor jeg nodigst
vilde vcere Prcest. Det var en Slags Forstad til Quebec og
ansaas for at vcere en rigtig Dranker-Rede. Det var et meget
frugtbart Sted; i Nærheden var der rige Kalkstensbrud og store
Skove, som forsynede Quebec med Ved. Meu trods alle disse
Velstaudskilder »matte Beauports Indbyggere regnes blandt de
usleste og fattigste i Canada; thi næsten hver Cent, de fortjente,
sattes overstyr i Værtshuset.

Min Udnævnelse gjorde mig derfor alt andet end glad, og
mit eneste Haab var, at jeg muligvis kunde bevæge Biskopen
til ikke at lægge denne Byrde paa mine Skuldre, da den var

tungere, end jeg kunde bære den. Og jeg vidste desuden, at
mange af Præsterne hellere end gjerne vilde til Beauport.

Da jeg kom til Biskopens Palads, horle han taalmodig
paa, hvad jeg havde at sige, og sagde saa: „Min kjære Chi-
niqny, De siger, at Folket i Beauport drikker, og äussrer det
som Grund for, at De ikke vil derhen. Men just derfor er
De bleven valgt. De er den eneste Præst i hele mit Bispe-
domme, der med Haab om Fremgang kan optage Kampen mod
dette indgroede Onde. Og netar alt kommer til alt, har De
ikke noget at beklage Dem over; Beauport ligger i en af de
skjonneste Egne af Canada, og en smukkere Præstegaard vil De
vanskelig finde".

Næste Sondag var Veiret overordentlig smukt; den store
Kirke i Beauport var fyldt til Trængsel, og alle var spændt
paa at hore deres nye Præst. Jeg havde valgt til Text: „Ve
mig, om jeg ikke prædiker Evangelium" (1 Cor. 9, 16). Op-
fyldt af den dybeste Sindsbevægelse talte jeg om, hvilket uhyre
Ansvar der paahviler en Præst. Min Prædiken gjorde stærkt
Indtryk og var mig til Nytte, saa længe jeg var i Beauport.
Efter Prædikenen sagde jeg til dem: „Jeg har en Bon til Eder,
og siden det er den forste, haaber jeg, I ikke vil afslaa den.
Jeg har nu vist Eder, hvilke Pligter en Præst har mod sin
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Menighed, og nu beder jeg, at I vil komme igjen Klokken halv
tre i Eftermiddag; da vil jeg Prsve at vise Eder, hvilke Pligter
I har mod Eders Prcest".

Til den fastsatte Tid var Kirken om muligt endnu fuldere
end om Morgenen. Texten var: „Og naar han har drevet ud
sine egne Faar, gaar han foran dem; og Faarene folger ham,
fordi de kjender hans Rost" (Joh. 10, 4).

Tv Prædikener paa samme Sondag var noget ganske nyt
i den katholske Kirke i Canada, men saa gode Frugter saa jeg
af disse Gudstjenester, at jeg vedblev at prcedike to Gange hver
Sondag i de fire Aar, jeg var i Beauport, skjont jeg maatte
doie mange Idmygelser derfor fra Prcesternes Side. Da jeg
havde vceret der i tre Maaneder, besluttede jeg at danne en Af-
holdsforening i Lighed med, hvad Pater Matthew havde gjort
i Irland. Jeg talte om min Plan til Bistopen i det Haab,
at han vilde bruge sin Indflydelse til at flotte Sagen; men til
min store Sorg og Forbavselse søgte han at latterliggjore mine

Planer og forbod mig endog at tcenke mere paa den Slags
Reformer.

„Disse Afholdsforeninger", sagde han, „er et Paafund af
Protestanter. De kan prcedike mod Drukkenskab saa meget De
vil; men lad agtvcerdige Folk, som ikke er Drankere, vcere i

Fred. Paulus raadede sin Discipel Timotens til at drikke Vin.
De vil da ikke vcere ivrigere end man var paa Apostlenes Tid?"

Jeg var meget skuffet over mit Besog hos Biskopen, men

opgav ikke derfor min Plan. Jeg syntes, vi i Canada maatte
kunne gjennemfore en ligesaa storartet Reform som Pater Mat-

thew gjorde i Irland. Men hver Gang jeg vilde sætte Arbei-
det i Gang, skrcvmtes jeg ved Tanken paa Præsternes Vrede,
og om mit Forjog skulde mislykkes, vilde hele Landet gjore
Nar af mig. I min Forlegenhed strev jeg til Pater Matthew
i Irland og bad ham om Raad. Denne crdle Mand raadede

mig indtrængende til strax at give mig i Kast med Arbeidet i

Canada, ligesom han havde gjort i Irland; saa vilde Gud nok

hjwlpe, og da havde Menneskers Modstand lidet at sige.
Jeg folte, at han havde Ret, og jeg besluttede mig nu til

ikke at vente lcvnger. Forste Sondag i Faste, Dagen efter at

jeg havde modtaget Pater Matthew's Brev, henvendte jeg fol-
gende Ord til Menigheden, efter at Prcedikenen var forbi:

„Jeg har mange Gange sagt Eder, at jeg tror, Gud har
kaldet mig til at gjore Ende paa al den Elendighed og alle
de Forbrydelser, som skyldes Brugen af berusende Drikke.

Alkohol er baade eders Sjceles og eders Legemers vcerste Fjende,
og denne Fjende vil jeg soge at vinde Bugt med. Men det

kan jeg ikke, saalcenge jeg staar alene. Jeg maa derfor hverve
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en Hcer, og Jesus Kristus selv vil vcere Hcerens Forer. Han
.skal velsigne os og sore os til Seier. Jeg beder, at alle, som
vil slutte sig til Sagen, vil komme og tilbringe de tre forste
Dage i denne Uge sammen med mig i Bon og Betragtning.
Jeg indbyder hver og en af Eder i Jesu Kristi Navn. Jeg
indbyder Eder i den hellige Jomfru Marias Navn og i alle

Helgenernes Navn, der grceder over alle de Forbrydelser, som
skyldes berusende Drikke. Jeg indbyder i alle de Hustruers
Navn, som sidder her grcedende, fordi de har Mamd, som
drikker. Jeg indbyder i alle de Borns Navn, som maa sulte
og fryse, fordi deres Forceldre drikker. Og jeg indbyder Eder

for Eders ubodelige Sjceles Skyld, som maa blive evig fordomte,
hvis vi ikke vinder Bugt med denne uforsonlige Fjende!"

Nceste Morgen Klokken otte var Kirken fyldt til Trcengsel.
Min forste Prcediken var Klokken 8, den anden Kl. 10^, den

tredje Kl. 2, og den fjerde Kl. 5. Og jeg prædikede ikke for-
gjceves; Menigheden var dybt bevceget, og allerede denne forste
Dag meldte 75 af de vcerste Drankere sig som Medlemmer af
Afholdsforeningen. Nceste Dag, da jeg atter holdt fire Prce-
dikener, fulgte 200 deres Exempel, og den tredje Dag aflagde
300 af mine Sognebarn Ed paa aldrig at rore ved eller smage
berusende Drikke undtagen efter Lcegens Forskrift.

Inden kort Tid var Storstedelen af Beauports Indbyggere
ikke til at kjende igjen. Gud havde omflabt selv de storste
Drankeres Hjerter, saa de var blevne som nye Mennesker.

Store Skarer af Nysgjerrige kom fra omliggende Menig-
heder, og Rygtet om Tildragelserne i Beauport spredte sig over

hele Landet. Protestanterne lykonskede mig baade gjennem
Pressen og paa anden Maade med de heldige Resultater af
mit Foretagende); de katholske Prcester derimod udskreg mig

) Chiniquy beretter, at paa denne Tid kom der en Protestant tit

ham for at bevidne ham sin og andre Protestanters Sympati for hans
Arbeide i Afholdssagen og for at sige ham, at de fulgte ham med sine
Bonner. Efter dette Besog skriver Chiniquy:

„Naar jeg sammenlignede denne Protestants cedle Folelser, hoie
Filosofi og kristelige Prineiper med den Foragt og den Mangel paa æbcf

og kristelig Tænkemaade, som jeg havde modt hos Biskopen og mine Med-

prcester, da følte jeg mig saa forvirret, at jeg ikke engang kunde bede.

Jeg var nodt til at erkjende, at disse Protestanter, som min hellige Kirke

havde lært mig at forbande som Satans Tjenere, de viste sig nu at »ære

i Besiddelse af en Moral, som stod ligesaa hoit over Katholikernes, som
Himlen er over Jorden. Jeg var nodt til at erkjende, at disse Prote-
stanter, som min hellige Kirke havde lært mig at betragte som Oprorere
mod Kristus og hans Kirke, de levede ganske anderledes efter Guds Lov
end vi selv. Det var, som om en Stemme raabte til mig: „Hvad bliver
der af den katholske Kirkes Hellighed, naar de saakaldte Kjættere bedre end

Katholikerne følger de Forskrifter, Kristi Evangelium indeholder? Min
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som en Nar og en Si jætter, og de fleste Katholiker fulgte Præ-siernes Exempel.
Biskopens Vrede kjendte ingen Grcenser. Et Par Dageefter beordrede han mig til sit Palads, for at jeg skulde gjoreRede for, hvad han kaldte min „forunderlige Opforsel". Da

vi var alene, sagde han:
„Hvorledes kan Te saa snart have glemt, at jeg forbodDem at oprette denne latterlige Afholdsforening? Hvis det

blot var Dem selv, denne protestantiske Komedie kom til at gaand over, skulde jeg ikke sige noget, men kun beklage Dem; men
nu rammer det hele vor hellige Kirke. Pastor Demars sagdeforleden Dag til mig, at De ender med at blive Protestant,
og at dette var det forste Skridt. Ser De ikke, at det kun er

Protestanter, som roser Dem? Skammer De Dem ikke ved at
modtage Kjcetteres Ros? Dette vil tage en Ende med Forster-delse. Jeg nægter ikke, at min forste Tanke var at lyse Dem
i Ban; naar jeg ikke har gjort det, er det, fordi jeg haaber,Te vil gjore om igjen, hvad De har gjort. De maa oplosedette anti-katholske Selskab og love ikke at indfore flere af disse
Reformer, der smager altfor meget af Kjætteri, til at Deres
Biskop kan taale dem".

Jeg svarede: „Deres Hoicervcvrdighed kan ikke have glemt,
at det var mod min Vilje, jeg udnævntes til Præst i Beanport,
og De har kun at sige et Ord, saa ftal jeg uden Knurren tagemin Afsked. Men sker det, saa vil jeg ogsaa have Lov til at
kundgjore for hele Verden, at min Forgjænger i Beanport i
de 23 Aar, han var Præst her, aldrig blev klandret af sin
Biskop, fordi han tillod Menigheden at vælte sig i Drukken-
skabens Pol, medens jeg derimod blev forhaanet og udstodt,
fordi jeg havde været et Middel i Guds Haand til at trække
den op af det Lastens Dyb, hvori den var nedsunket".

Biskopen følte strax, at Grunden ikke var sikker under ham.Han skjonte, at hans Trusler ingen Virkning havde paa mig,
og at det slet ikke var min Agt at gjore om igjen, hvad jeg

præstelige Værdighed, som jeg dengang holdt ligesaa meget paa, som en-
hver katholst Præst gjor, havde faaet et haardt Stod ved denne Prote-slants Besog; jeg kunde ikke rive hans Ord ud af mit Hjerte, og de pd-mygede mig saa, at jeg hele Dage ikke kunde faa Ro. Han var en megetbekjendt Mand i Canada og de Forenede Stater, og han var Udgiveraf to af de bedste religiose Blade i Amerika: »The Montreal Witness«
ug »The New-York Witness«; hans Navn var John Dougall. Jegvidste ikke dengang, at det Stod, denne venlige Haand gav mig, var et
af de storste Beviser paa Guds Barmhjertighed mod mig; men nu ved
jeg det; thi hvad jeg oplevede den Dag, gjorde, at jeg senere havde lettere
for at indse, at hvor meget end den katholfle Kirke pukker paa sin Hellig-hed, saa er den dog et bedragerifl Skin.
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havde gjort. Efter en hoitidelig Taushed sagde han: „Kan
De ikke indse, at den hoitidelige Ed, De har faaet disse stakkels
Drankere til at aflcrgge, er urimelig og nklog? De kommer jo
til at bryde den ved forste Lejlighed".

„Det har jeg ingen Frygt for", svarede jeg, „thi dette er

Herrens Vcerk; var det mit, knude vi have Grnnd til at frygte".
Vi blev afbrndt i vor Samtale af Biskopens Sekretcer,

som kom for at melde, at en Herre onskede at faa Biskopen i
Tale saa hnrtigt som mnligt; det blev mig derfor betydet, at

jeg knnde fjerne mig, og jeg fik Indtryk af, at Biskopen ligesaa
gjerne vilde flippe fra mig, som jeg fra ham.

I den Tid, som nu fulgte, maatte jeg altid doie mange
Idmygelser af Prcesterne, naar jeg var sammen med dem. Der-
for sogte jeg at undgaa deres Selflab saa meget som mnligt.
Men Gud holdt mig 'skadeslos ved den Glcede, jeg følte, naar

jeg saa den mcrrkvcerdige Forandring, som var foregaaet i Bean-
port. De syv Vcertshnse maatte snart lnkkes, Slagsmaal og Op-
toier ophorte, og Fred, Arbejdsomhed og Velstand raadede overalt.

For at udtrykke deres Olæbe og deres Taknemmelighed
mod Gud, fordi han havde ladet denne Sag fremmes blandt
dem, beslnttede Indbyggerne i Beauport til Minde herom at

reise et varigt Monument i Form af en Obelisk, der endnu kan
ses midtveis mellem Quebec og Montmorency-Fossene. Den
27de September 1841 indviedes dette Monument i Overvcerelse
af en nhyre Folkemcengde.

Saasnart det var lykkedes mig at drive Drukkenskabs-
Djcevelen ud fra min Menighed i Beauport, ansaa jeg det for
at vcere min forste Pligt at sorge for Bornenes Undervisning,
som under mine Forgjcengere var bleven saa forsomt, at der i
hele Byen ikke fandtes en eneste Skole, der fortjente dette Navn.

Den 25de August 1842 indviede vi det syvende Skolehus
i Beauports Menighed, og Bornene skulde fra nu af faa saa
god Undervisning, som det i den Tid var muligt at skaffe dem
i noget Landdistrikt i Canada. Denne Menighed, som forst
havde forekommet mig som en Afgrund, i hvilken jeg maatte

gaa tilgrunde, forekom mig nu at vcere et jordisk Paradis, og
mit inderligste Onste var, at jeg aldrig skulde behove at flytte.
Men en Dag standsede Biskopen af Quebecs Vogn udenfor
Porten; hans Undersekretcer steg ud og kom ind i Haven til
mig med et Brev. Dets Indhold var.

„Kjcere Chiniquy!
Hans Hoicervcerdighed Biskop Signaie og jeg onsker

at tale med Dem om et scerdeles vigtigt Anliggende. Vi
sender vor Vogn for at fore Dem til Quebec.

Deres hengivne Flav. Tnrgeon".
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En Time senere sad jeg sammen med de to Biskoper, og
Biskop Turgeon sagdes

„Chiniquy, er ikke Kamouraska Deres Fodested?"
„Jo, Deres Hoicvrvcvrdighed".
„Synes De om Kamouraska, og interesserer De Dem for

dets Velfcvrd?"
„Ja vist synes jeg om Kamouraska, og ikke alene fordi det

er mit Fodested; efter min Mening er det, med sine vakre Om-
givelser, sin rene Luft og sin venlige, intelligente Befolkning et
af de triveligste Steder i hele Canada".

„Men, Deres Hoicvrvcvrdighed! Jeg haaber, det ikke er
Deres Hensigt at forflytte mig fra min kjcvre Menighed i
Beauport?"

„Det er ikke vor Mening", sagde Biftopen, „at bruge
vor Myndighed for at bryde de hellige Baand, som binder Dem
til Beauport; men jeg vil for Deres Samvittighed fremlcegge
de Grunde, der gjor, at vi gjerne vil se Dem som Prcvst for
denne vigtige Menighed".

I over en Time søgte nu de to Bifloper at vcekke min
Medlidenhed med de stakkels Kamouraska-Beboere, som var ned-
sunkne i Drukkenskab og andre Laster, og bevcvge mig til at
rcvkke dem en hjcvlpende Haand. Og saa venlig talte de til
mig, og saa godt forstod de at apellere til mit Hjertelag, at
jeg tilstdst, rigtignok under mange Taarer, men med oprigtig
Vilje, lovede at give Afkald paa det stille, fredelige Liv, jeg
forte, for igjen at styrte mig i endelos Kamp og Strid.

Min Menighed i Beauport gjorde alt, hvad de kunde, for
at faa Biskoperne til at forandre deres Beslutning. Men
Offeret maatte gjores; anden Sondag i September holdt jeg
min Afskedsprcvdiken under Menighedens lydelige Graad og
Klage, og den 17de i samme Maaned var jeg paa Veien til
Kamouraska.

Da jeg kom til Kirken og ikke havde lang Vei igjen til
Prcestegaarden, tog jeg Affted med min Kufl og gik ind i Kirken,
hvor jeg tilbragte en Time i Bon og Taarer. Der ude paa
Kirkegaarden laa min elstede Moder begravet, hvis milde Ansigt
altid stod levende for mig. Foran mig var Alteret, hvor jeg
forste Gang havde nydt den hellige Nadver, og til venstre havde
jeg Pra'dikestolen, hvorfra jeg stnlde optage Kampen mod Guds
Fjender.

Af min inderste Sjcvl bad jeg til Gud og den hellige
Jomfru Maria, og efter Bonnen følte jeg mig saa styrket, at
jeg var som et andet Menneske.

Menigheden havde hort, at deres nye Prcvst ikke kunde
prcedike om andet end Brcendevin og Drukkenstab, og de syntes,
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bet i Lcengben maatte blive kjedeligt aldrig at hore om noget
andet, især da de var ganske bestemte paa at vedblive at drikke.

Næste Sondag var Kirken fuldpakket. Jeg valgte til Text:
„Som Faderen har elsket mig, saa har jeg elsket Eder". Jeg
talte til dem om, hvorledes Jesus viser sig at være vor bedste
Ven, og stor var deres Forundring, da de horte mig prcedike
en hel Time uden at sige et eneste Ord om Ol og Brændevin.

Et Par Dage efter min Ankomst til Kamouraska fik jeg
Brev fra de omkringboende Proester, hvori de sagde, at de

haabede, jeg ikke vilde danne nogen Afholdsforening i mine nye

Menigheder, „thi", sagde de, „Drukkenskab var ikke saa almin-

delig her som i Quebee og Omegn". Jeg svarede dem hoflig,
at saa længe jeg flnlde forestaa min nye Menighed, vilde jeg,
som jeg hidtil havde gjort, prove at skjotte mine egne Afseerer
selv, og jeg haabede, mine Naboer vilde gjore det samme.

Næste Sondag var der endnu flere Folk i Kirken end for.
Jeg havde hort, at Kjobmændene havde deres Fartoier færbige
for næste Dag at sende dem efter den sædvanlige Vinterforsy-
ning af Rum. For jeg begyndte min Prædiken, sagde jeg
derfor meget alvorlig: „Mine Venner, da jeg har hort, at

Kjobmændene imorgen agter at reise til Quebee for at kjobe
Rum, vil jeg som deres bedste Ven raade dem til ikke at gjore
det, og som Kristi Udsending forbyder jeg dem at fore en eneste
Draabe af denne Gift til Kamouraska. Hvis de ikke vil blive

ruinerede, gjor de bedst i at lytte til mit Raad; thi de kommer
ikke til at sælge en eneste Draabe deraf efter næste Sondag.
Den Dag vil jeg nemlig vise Eder, at Rum, Brændevin og

Ol ikke er andet end en afskyelig Gift". Dernæst prædikede
jeg over Frelserens Ord: „Derfor være og I rede; thi I ved

hverken Dag eller Time, da Mennestens Son kommer". Skjont
Menigheden syntes at være vel tilfreds med Prædikenen, var

de fleste dog opbragt over den Advarsel, jeg havde givet Kjob-
mændene, og efter Gudstjenesten samlede de sig omkring dem

og bad dem ikke bryde sig om, hvad jeg havde sagt. „Hvis
vor nye Præst tror, han kan trække os efter Næsen, som han
har gjort med Drankerne i Beauport", sagde de, „saa tager
han feil. Jstedenfor at kjobe hundrede Tons Rum, som I

gjorde ifjor Hvst, stal I denne Gang kjobe dobbelt saa meget,
og saa skal vi drikke Præstens Skaal. Vi har havt god Host
iaar, og derfor vil vi nu have en glad Vinter".

Kirken i Kamouraska havde sandsynligvis aldrig indenfor
sine Mure set saa stor en Folkemængde som anden Sondag i

Oktober 1842, da Skarer af Nysgjerrige var strommede til

for at hore min forste Afholdsprædiken og glæde sig over mine,
som de haabede, frugteslose Forsog paa at danne en Afholds-
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forening. Lcenge for Gudstjenesten begyndte, og desuden heleden foregaaende Uge, havde Menigheden travlt med at love
hverandre, at de ikke stulde opgive Brugen af stcerke Drikke ogikke slutte sig til nogen Afholdsforening. Men hvad formaarMenneskers Beslutning imod Guds Raad? Jeg var neppekommen halvvejs i min Prcediken, for Storsteparten havde glenitderes Lofter.

Fra den forste Dag, jeg kom til Kamouraska, havde jegnoie fat mig ind i al den Elendighed, Brugen af berusendeDrikke havde paafort Menigheden. Jeg havde faaet vide, at iLobet af de tyve sidste Aar var tolv Mcend druknet og otte
frosfet ihjel, efterladende tyve Enker og sexti Born i ydersteArmod. Sexti Bonder havde mistet deres Gaarde og havdemaattet flytte andetsteds hen, hvor deres Familier havde maattet
udstaa den storste Nod, og alt dette var Folgen af Drukkenskab.Flere Familier havde pantsat alle deres Ejendele for at betale
Brcendevinsregninger; syv Modre var dode af Delirium tremens;en havde hcengt sig og en druknet sig, og fire Mcend vardrcebte i Slagsmaal.

Da jeg havde regnet op alle disse Fakta, som var almin-
delig kjendte og ikke kunde bencegtes, og havde skildret al den
Nod, saa mange Familier maatte udstaa for DrukkenskabensSkyld, fyldtes Kirken med saadan Graad og Hulken, at jegofte maatte afbryde min Prcediken. For jeg sluttede, bad jegalle dem, som vilde hjcelpe mig med at gjore Ende paa al denne
Elendighed, trcede frem og aflcegge Afholdsloftet ved at kyssedet Krucifix, som jeg holdt i Haanden. Et tusend tre hundred
og ti kom frem og aflagde Eden. Kun femti af hele Forsam-lingen vmgrede sig; men nceste Gang, jeg talte over sammeEmne, meldte ogsaa de sig fom Medlemmer af Foreningen.Allerede samme Dag sendte Kjobmcrndenes Hustruer Budtil deres Mcend i Quebec for at underrette dem om, hvordanSagerne stod, og Folgen var, at ikke et eneste Fad Brcendevinblev kjobt. Kamouraskas gode Exempel fulgtes snart af de
ovrige Menigheder i Distriktet; inden kort Tid blev berusendeDrikke ligesaa lidt brugt i denne Del af Canada som i Beauport
og dens Omegn, og de velsignelsesrige Folger udeblev hellerikke her. En tiltagende Velstand kunde spores overalt, og sam-tidig hermed vaktes Folkets Sans for Oplysning. Da jeg komtil Kamourafla i 1842, stod Menigheden i Gjceld til Kjob-mcrndene for 200,000 Dollars; da jeg i 1846 reiste derfra forat tage til Montreal, havde de ikke alene betalt Renter afdenne Sum. men Gscelhen var formindsket til det halve.
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17ise åapifes.
Aoviciat i Oblaternes Klolter „Mary Immaculate“.

Munkenes Liv. — Ln Munks Hanker om Klolterlivet.

Bed at reise om i de forstjellige Menigheder for at danne

Afholdsforeninger, fik jeg hore om den ene Skandalhistorie
vcerre end den anden fra Prcrsternes Liv; Beviserne var saa
tydelige, at jeg ikke kunde tvivle paa Sandheden af dem, og
jeg følte en brcrndende Skam ved at tilhore et Prcesteskab, der
var saa usselt og elendigt. Jeg vidste, at Orebigten var den

forste, om ikke den eneste Aarsag til alle disse Afskyeligheder,
og jeg ansaa det for at vcere, hvad det virkelig er, en forfcerde-
lig Snare, udlagt for at lokke saavel Skriftefcrdre som Skrifte-
born til Fald. Prcrsternes Colibat-Ed syntes mig at vcrre en

skammelig Maske, anlagt for at skjule en Vederstyggelighed saa
stor, at selv Hedenskabets morkeste Dage ikke kan opvise Magen.
Jeg kjendte ingen Fred i min Sjcrl, og mit Hjerte var opfyldt
af Uro og Bekymring. Jeg mistede ikke alene al Tillid til mig
selv, men ogsaa til de ovrige Prcrster og Biskoperne, ja jeg
kjendte ikke en eneste, paa hvem jeg kunde stole. Skjont min
sfære Menighed i Kamonraska i denne Tid overvceldede niig
med Beviser paa Taknemmelighed, Agtelse og Hengivenhed,
havde mit Arbeide blandt dem mistet sin Tillokkelse for mig;
hvor jeg vendte mine Oine hen, saa jeg Skam og Elendighed,
og jeg onskede intet hellere end at kunne forlade denne usle og
oude Verden.

En Dag, da jeg folte mig rigtig nedtrykt as disse morke
Tanker, fik jeg Besog af Pastor Guigues, der var Forstander
for Oblaterne i Klostret »Mary Immaculate« i Longeuil, ncer

Montreal. Han kom for at tilbringe nogle Dage hos mig for
sin Helbreds Skyld. Jeg talte til ham om disse skammelige
Skandaler og sagde, at alt Mod svigtede mig, naar jeg saa
denne Ugudelighedens Strom med rivende Magt bortskylle al

Hellighed og Renhed.
„Nu er vi alene for Guds Aasyn", sagde jeg til ham, „og

nu vil jeg tilstaa, at jeg foler en usigelig Afsky ved Synet af
den moralske Ruin, vor Kirke allesteds kan opvise. Hvordan
kan jeg haabe selv at blive frelst, naar jeg ser saa mange, som
er stcerkere end mig, gaa tilgrunde?"
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Den cervcerdige Superior svarede mig med en Faders
Venlighed og en Apostels Alvor:

„Jeg forstaar Deres Frygt; den er desvcrrre altfor grundet.
Jeg er Prcest ligesom De og ved kun altfor vel, hvilke frygte-
lige og uberegnelige Farer, der omgiver Prcesterne. Vor hel-
lige Kirke vilde for lcenge siden have vceret et rent Sodoma,
hvis ikke Gud i sin Barmhjertighed havde ladet saa mange af
vore Prcester trcebe ind i vore Klosterordener, som for vor

hellige Kirke er det samme, som Arken var for Noah og hans
Born, et sikkert Tilflugtssted, naar Syndfloden kommer. Kun
de Prcester, som Gud kalder til at blive Medlemmer af en af
disse Ordener, kan fole sig sikre; thi over dem vaager altid en

Superiors faderlige og kjcerlige Oie, og de hellige og strenge
Klosterlove er som stcerke Mure og hoie Taarne, som ingen

. Fjende kan storme".
Med uimodstaaelig Veltalenhed skildrede han for mig den

Sjcelefred, en Prcest foler inden Klostrets Mure; med straalende
Farver forstod han at udmale den Tryghed og Ro man foler
ved at lyde sin Superior og ved at vide, at hans Oie stadig
vaager over en. „Og", tilfoiede han, „det Arbeide Gud kaldte
Dem til at udrette i Quebecs Bispedomme, er nn endt; ncesten
overalt er Afholdsforeninger dannede. I Montreals Bispedomme
kunne derimod Deres lange Erfaring og grundige Studier
komme mange tilgode. Kom derfor til os. I vort Kloster er

vi over tredive Prcester, som med Glcede vil hjcelpe Dem i
Deres vanskelige Arbeide, der er uoverkommeligt for en Mand
alene. Desuden kan De ikke varetage Deres store Menighed i
Kamourafla og paa samme Tid virke for Afholdssagen. Opgiv
den forste, og vedbliv med det sidste. Fat Mod, unge Ven.
Jeg ved, det maa vcere et Offer for Dem at forlade Deres
kjcere Kamourafla; men for nogle Aar siden gav De Afkald
paa det smukke Beauport, og naar det nu gjcelder Canadas
Bedste og Kirkens Vel, saa vil Gnd nok give Dem Kraft til
at bringe Offeret!"

Jeg havde ingen rimelige Grunde at anfore herimod, og
jeg ofrede mit vakre Kamourafla. Den sidste Sondag i Sep-
tember holdt jeg min Affledsprcediken for strax efter at reise til
Longeuil og blive Novice i Klostret »Mary Immaculate«.

Forste Sondag i November 1846 optoges jeg som Ordens-
broder. Aldrig har nogen med storre Alvor og Oprigtighed
end jeg stillet sig under Klosterets hemmelighedsfulde Fane, og
aldrig har nogen havt mere ophoiede Tanker om Klosterlivet.
At leve blandt disse hellige Mcend, som havde aflagt Lofte om

Fattigdom, Lydighed og Kjcerlighed, syntes mig at vcere det
største og bedste, Gud kunde give mig her i Verden. Nu var
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jeg kommen i en rolig Havn, hvor de farlige Storme, som
havde voldt saa mange Skibbrud og ogsaa havde truet mig,
ikke lcenger kunde naa mig. Ordensbrodrenes hellige, ydmyge
og befledne Liv skulde vcrre mig et Exempel og lcere mig at
vandre paa Guds Veie, og i min Superior havde jeg en Fader,
hvis vejledende Haand Dag og Nat flulde beskytte mig som
et Skjold.

Det Fattigdomslofte, jeg havde aflagt, flulde for altid be-
vare mig fra verdslig Omsorg. Jeg flulde nu faa Fode, Klceder
og Husrnm uden at bekymre mig derom; thi min Fader,
Superioren, vilde skaffe mig alt dette, naar jeg kun elskede og
adlod ham. Og flulde jeg end ved at adlyde ham, begaa en

Feil, saa vilde denne Feil ikke regnes mig til Last.
Men ak, hvor kortvarige blev disse Dromme! Da Fader

Guigues ved min Optagelse i Klostret hoitidelig overrakte mig
den latinfle Bog, der indeholdt Klosterreglerne, sagde han, at
det var en hemmelig Bog, der indeholdt Ting, som jeg ikke
maatte omtale for noget Mennefle. Da jeg næste Morgen i
min Celle takkede Gud og Jomfru Maria for al deres Naade,
faldt pludselig den Tanke mig ind: „Har du ikke utallige Gange
hort sige, at den hellige katholfle Kirke absolut fordommer alle
hemmelige Selskaber? Og tilhorer du ikke nu et hemmeligt
Selskab? Hvordan kan det Taushedslofte, dn har aflagt, stemme
med de Forbandelser, Paverne udslynger mod alle hemmelige
Selskaber?" Lcenge provede jeg forgjceves at sinde Rede i disse
Modsigelser, da jeg tilsidst heldigvis erindrede, at jeg ikke var

andet end et Lig, som ikke havde nogen Vilje og ikke maatte

bruge sin Fornuft, men kun adlyde. Og nu gav jeg mig med
stor'ste Opmærksomhed til at læfe igjennem mine Klosterregler.
Inden jeg havde tæft ret meget, forstod jeg, hvorfor det ikke
maatte komme Secular-Prcesterne for Oie; til min store For-
bauselse fandt jeg dem her omtalt med den dybeste Foragt, og
jeg sagde til mig selv: „Hvor vilde ikke Prcesterne blive op-
bragte, hvis de havde en Anelse om, hvad disse franske Frem-
mede holder dem for! Mon Prcesterne vilde modtage dem
som Himmelens Sendebud og i saa hoie Toner prise dem, hvis
de vidste, at det forste, Oblaterne har at tære, det er, at alle
Secnlar-Prcester er nedsunkne i Uscedelighed, Uvidenhed, Verds-
lighed, Dovenskab og Fraadseri, og at de er en Vancere for
Kirken, som sikkert vilde vcere gaaet tilgrunde, om ikke de hellige
Klosterordener havde opretholdt den". Efter Lcesniugen af disse
Regler stod det klart for mig, at det hele Klostervcesen var det

mest farisceiske System, Verden kan opvise.
Naar Oblaterne studerer deres Klosterregler, som er deres

eneste Evangelium, maa de komme paa den Tanke, at de i Hel-
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lighed [toar hatt over de stakkels Secular-Prcester og alle andre
syndige Mennesker. Oblaterne alene er Kristne, de alene er

frelste; ellers er hele Verden fordamt. Oblaterne er Jordens
Salt og Verdens Lys. Jeg tænkte ved mig selv: „Var det
sor at opnaa denne farisæiske Fuldkommenhed, at jeg forlod mit
kjære Kamouraska og opgav den hæderlige Stilling, Gud der
havde givet mig?"

Men naar jeg saa paa den anden Side tcenkte paa de
uhorte Skandaler, Præsterne havde »æret Aarsag til næsten i
hver Menighed, jeg havde besagt, saa maatte jeg indramme, at
det var rimeligt, Oblaterne havde smaa Tanker om Secular-
Præsterne, og jeg sagde til mig selv: „Hvis nu Oblaterne
virkelig farer et helligt Liv, er det da en Forbrydelse, om de
ser, at der er stor Forstjel paa dem og paa Kirkens Præster?
Og er jeg kommen hid for at damme disse hellige Mænd?
Nei, jeg er kommen for at fare et kristeligt Liv, og jeg lover
mig selv ikke at lytte til min Forstand, men blive et viljelast
Redstab i min Superiors Haand". Og for mer og mer at
opnaa dette, bad jeg af hele min Sjæls Styrke Gud og Jomfru
Maria om Hjælp.

Den farste Uge gik alt godt, naar nndtages, at jeg en Dag
blev alvorlig stræmt ved Middagen. Vi havde spist Suppen
og sad og harte meget opmærksomt paa Forelæsningen af en

Helgenhistorie, da jeg pludselig salte et fast Greb om mine Ben.
Jeg satte i et Skrig, flap Gaffel og Kniv og sprang op. Alle
de andre brast i Latter, og jeg spurgte! „Hvad skal dette be>
tyde? Hvem greb om mine Fadder?" Fader Guigues vilde
forklare mig det; men det var ikke saa let en Sag; thi hver
Gang han aabnede Munden for at sige noget, brast baade han
og de andre i en ubetvingelig Latter. Tilsidst fik han sagt:
„Det var Pater Lagier, som vilde kysse Deres Fadder!" Og
nn kom Pater Lagier krybende frem, svedende og forpustet;
han lo, saa han ikke kunde reise sig. For at opfylde Klostrets
Forskrifter om Idmyghed, var han kraben under Bordet for at
kysse alles Fadder.

Siden var jeg daglig Vidne til lignende Optrin, og jeg
forsagte sorgsames at dave min Forstands Rast, som sagde mig,
at dette ikke var andet end en djævelst Karikatur af kristelig
Idmyghed.

To Gange om Ugen gik jeg til min Skriftefader, Pater
Allard, som var Forstander for Novicerne, og for ham klagede
jeg ofte over, at jeg ikke knude vinde Bugt med min oprorste
Fornuft. Men han vidste altid at opmuntre mig og trastede
mig med, at sent eller tidlig flulde jeg faa erfare den fuld-
komne indre Fred, som er lovet enhver ydmyg Munk, naar han
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er kommen saa langt, at han kan betragte sig selv som en dod

Ting i sine Overordnedes Hcender. Aline oprigtige Bestrcebelser
efter at forsone mig med Klosterreglerne stnlde imidlertid snart
saa et nyt Stod.

Jeg havde lcest i Reglerne, at en sand Munk noie maa

vogte paa dem, han omgaas, og hemmelig underrette sin Snperior
om de Synder og Feil, han opdager hos dem. Forste Gang,
jeg Icefte denne underlige Forskrift, var jeg saa optaget af andre

Ting, at jeg ikke fcestede mig synderlig ved den. Men anden

Gang, jeg la'ste den, folte jeg Skammens Rodme stige op i
mine Kinder, og jeg sagde: „Vi er altsaa en Bande Spioner?"
Det varede ikke lcenge, for jeg saa de sørgelige Virkninger af denne

farlige Forskrift. En af Klosterbrodrene, hvem jeg var oprigtig
hengiven for hans mange gode Egenskabers Skyld, og som ofte
havde givet mig Beviser paa sit Venskab, sagde en Dag til mig:

„For Guds Skyld, Chiniquy, sig mig, om det er Dem,
som har klaget paa mig til Superioren; jeg skal have beklaget
mig over Fader Guigues' Opforsel mod mig".

„Nei, seere Ven", sagde jeg, „af to Grunde har jeg aldrig
sagt noget saadant. For det forste har De i min Ncervcerelse
aldrig sagt et Ord, som kunde saa mig til at tro, at De havde
saadanne Tanker om vor gode Superior; og selv om De havde
sagt mig noget saadant, vilde jeg hellere miste Tungen end blive
en Spion".

„Det glceder mig at hore det", sagde han; „en af Kloster-
brodrene sagde, det var Dem, som havde anklaget mig, skjont
jeg er ganske uskyldig; men jeg havde ondt for at tro det".

Og grcedende tilfoiede han: „Hvor jeg angrer paa, at jeg for-
lod min Menighed for at blive Munk! Disse Klosterregler,
som vi har svoret at folge, gjor dette Kloster og formodentlig
alle andre ogsaa til et rent Helvede. Naar De har vceret her
en Tid, vil De se, hvorledes dette Spioneri opbygger en Mur
imellem os og forstyrrer det gode Forhold, der ellers kunde finde
Sted mellem os"

„Jeg er ganske af Deres Mening", svarede jeg. „Nu
sorstaar jeg, hvorfor Klosterbrodrenes Samtale og Omgangstone
er saa tvungen og ufri, og hvorfor ingen vover at udtale sine
Meninger om alvorlige Emner".

„Der gives naturligvis nogle af Brodrene", vedblev min
Ven, „der som De og jeg heller vilde miste Livet end blive
Spioner; men Storstedelen af dem og iscer de franske Pra'ster,
som nylig er komne hid, kan ikke hore os sige ti Ord, for de
otte stal raporteres til Superioren som upassende og ukristelige.
Jeg siger ikke, at det altid er af Ondskab, de giver saadanne
falske Beretninger; men de fleste af dem er trangsynte og uvidende

6Chiniquy: ^katholicismen.
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og forståar ikke Halvparten af, hvad de horer. For hver mindste
Ting lober de til Superioren, som opmuntrer Spioneriet som
det bedste Middel til at gjore os til dode Vcesener. Da vi
aldrig faar at vide, hvem vore Anklagere er, mister vi al Til-
lid og dermed al Kjcerlighed til hverandre; derfor er dette
Spion-System en Forbandelse og et Helvede for vore Klostre".

Skjont jeg dybt beklagede dette Spionen, forsogte jeg dog
at faa mig selv til at tro, at ligesaa lidt som de morte Pletter
paa Solen formindsker dens Skjonhed og Glans, ligesaa lidt
burde denne morte Side ved Klosterlivet forringe mine hoie
Tanker derom, og jeg vedblev derfor at betragte Oblaternes
Munkeorden som det Sted, hvor jeg kunde finde Beskyttelse mod
de Storme, som raser i Verden. Jeg havde imidlertid ikke
lcenge vceret i Klostret, for jeg atter blev Vidne til et as de
Skibbrud, der saa ofte havde faaet mig til at skjcelve. En Dag,
da vi sad ved Frokosten, bankede det pludselig paa Porten.
Det var Forstanderen for Seminariet St. Snlpice, som kom
for at indtage fin Frokost sammen med os og hvile en Stund
i vort Kloster; han var nemlig paa Reise til Frankrig. Denne
ulykkelige Mand gik for at vcere en stor Taler, og han var en

af de vakreste Mcrnd i Montreal; men han havde levet et saa
udsvcevende Liv med sine kvindelige Skrifteborn og med Non-
nerne, at Biskop Bourget ikke turde andet end sende ham til-
bage til Frankrig. Fader Guigues benyttede denne Begivenhed
til at vise, hvor stor Grund vi havde til at takke Gud, som
havde samlet os inden Klostrets Mure, hvor ingen Fjende kunde
trcenge ind. Men ak, snart skulde vi erfare, at Menneskets
Hjerte overalt er lige svagt og syndefuldt.

. Ikke lcenge efter at Forstanderen i St. Snlpiee havde be°
sogt os, fik vi en ny Husholderfle i Klostret. Hun var Enke,
havde et fordelagtigt Udseende og vindende Vcesen og var om-

kring 40 Aar gammel. Hun havde ikke vceret fire Maaneder
i Klostret, for hun forelskede sig i sin Skriftefader, en af de
frommeste franske Oblater, og en vakker Dag viste det sig, at
de havde overtraadt et af Guds hellige Bud. Prcesten fik sin
Straf, og hun blev afskediget; men Skammen hvilte tungt paa
os alle. Fra denne Dag forsvandt den ene efter den anden af
de Illusioner, jeg havde gjort mig om Klosterlivets Fred, og
jeg saa, at Oblaterne ikke var bedre end andre Mennesker. Forst
havde jeg set alt i lysende Farver; men nu var mine Oine
aabnede, og jeg saa alt i naturligt Lys.

Om Vaaren 1847. blev jeg alvorlig syg, og Doktoren
. randede mig til at lcegge mig ind paa Hospitalet i Montreal,
c Her . gjorde jeg Bekjendtskab med en gammel, meget snaksom

. Nonne; hun var en af Forstanderskerne paa Hospitalet, og
%[ ;
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hendes Familienavn var Urtubise. Hun var endnu meget op-
bragt over to Klosterbrodres Opforsel, som under Foregivende
af Sygdom nylig var komne til Hospitalet for at faa Anled-
ning til at forfore de unge Nonner, som var Sygeplejersker
der. Hun fortalte, at hun havde jaget dem paa Porten og
forbudt dem nogensinde oftere at vise sig paa Hospitalet. Efter
at hun havde berettet mig flere lignende Historier, spurgte jeg
hende, om hun havde kjeudt Maria Monk, da hun var Nonne
der i Klostret, og hvad hun syntes om hendes Bog: „Kloster-
Affloringer). — „Jo, hende kjendte jeg godt", sagde hun;
hun var hos os i sex Maaneder. Jeg læste hendes Bog; og
om ikke alt, hvad hun siger, er aldeles korrekt, saa er der ial-
fald saa megen Sandhed i den, at hvis Folk kjendte til Halv-
parten deraf, vilde det vcrre nok til, at de rev ned hvert eneste
Kloster".

Ester at Soster Urtubise havde meddelt mig disse sorgelige
Hemmeligheder, vilde jeg nodig gjore mit Ophold paa Hospitalet
lcengere end hoisi nodvendigt, og skjont jeg endnu ikke var fuld-
stcendig helbredet, tog jeg strax tilbage til Klostret i Longeuil.
Dagen for var to Klosterbrodre komne tilbage fra en Missions-
reise blandt Tommerfloderne og Skovhuggerne ved Ottawa og
dens Bifloder. Jeg glcvdede mig til at hore interessante Be-
retninger om deres Reise og Ophold i Skovene og haabede,
dette skulde lede mine Tanker bort fra de uhyggelige Emner,
jeg i det sidste havde vceret sysselsat med. Men kun en af
Brodrene var at faa i Tale, og hvad han havde at berette var

lidet interessant, og han saa trist og nedtrykt ud. Den anden
ftk strax ved sin Tilbagekomst Befaling til at gaa til sin Celle
og holde sig der i ti Dage, i hvilken Tid det ikke tillodes ham
at tale med nogen. En gammel Klosterbroder fortalte mig
Grunden dertil, dog forst efter at jeg havde lovet ham ikke at

sige det til Superioren. „Den stakkels Pater D.", sagde han,
„har paa Reisen forfort et af sine Skrifteborn. Hun var gift
med en Mand, i hvis Hus Missioncererne altid nyder den
største Gjcestfrihed. Hendes Mand opdagede hendes Utroskab
og var ncer ved at drcvbe hende. Han jagede de to Kloster-
brodre ud af sit Hus og flrev et frygteligt Brev til Superioren".

„Hcender den Slags Ting ofte blandt Oblaterne?"
spurgte jeg.

. Den gamle Munks Oine fyldtes med Taarer, og han sagde
med et dybt Suk: „Gud give, jeg kunde sige, at dette var forste
Gang, en Oblat-Broder har gjort sig skyldig i en saadan For-
brydelse. Men De ved jo selv, hvordan det gik med vor Hus-

) Bogen er uvkommet paa norsk under Titlen: „Klosterlivet affsøret".
6



84

holderske for ikke længe siden, og De kjender ogsaa til Pater
Telmonts Liv med Nonnerne i Ottawa".

„Hvis det forholder sig saa", sagde jeg, „hvori bestaar da
Kloster-Geistlighedens Fortrin for Secular-Geistligheden?"

„Den eneste Forskjel, jeg ved", svarede han, „er, at Mun-
kene mer end Kirkens Præster hengiver sig til et lastefnldt Liv.
Mnnkene er ved Klostermnrene skilt fra Verden, og derfor er

de mer ndsatte for Fristelse end Præsterne, der har en mægtig
Bestyttelse i den stadige Omgang med Slægtninge og Menighed,
og soler, at alles Oine er rettede paa dem. Der er visselig
mer Hykleri blandt Mnnkene end blandt Kirkens Præster. En-
hver Forsamling, den være stor eller liden, en By, en Landsby,
en Menighed, en Familie, enhver Forsamling, hvis Medlemmer
virker i fuldt Dagslys, er en gnddommelig Organisation, der
styrker Samfundet og gjor det saa rent og helligt, som det kan
blive her paa Jorden. Natnrligvis findes der svære Fristelser
og store Fald ogsaa der; men Fristelserne er ikke saa nover-

vindelige og Faldene ikke saa uoprettelige som i disse morke
Hnler og Fængsler, der kaldes Klostre og er opbyggede af
Satan, for at Morkets Gjerninger der skal knnne trives. Naar
en Præst og en Kvinde i et vel organiseret Samfnnd falder,
saa paafores derved hele Familier, Slægtninge og Venner, Skam,
og derfor bliver baade Præster og Kvinder der mere forsigtige.
Men hvad har en Munk og en Nonne at frygte bag Klostrets
tykke Mure? I det hoieste paalægges der dem en latterlig
Bodsovelse, der ikke paa nogen Maade hindrer, at de fremtnrer
i Lasten. Nei, i Klostret glemmer Menneskene, at de er skabte
i Gnds Billede; de taber Agtelsen for sig selv og for andre
og dermed den bedste Bestyttelse mod Fristelsen. Hvad Slags
Selvagtelse kan man vel vente hos en dod Ting?

Opskræmt af al den Vederstyggelighed og alle de Farer,
jeg saa omkring mig, havde jeg troet at finde Bestyttelse inden-
for Klostrets Mnre; men neppe var jeg kommen der, for jeg
saa disse Mnre vakle som en drukken Mand, og Gnds Rost
talte til mig.og sagde: „Kom nd i Solens fulde Lys! Stol ikke
paa Mnre, byggede af Menneskehænder; de er kun Stov. Kom
ud og stil dig under Kristi Fane; hans Evangelium stal bestytte
dig!" Jeg adlod denne Rost. Den 1ste November 1847
fliltes jeg under mange Taarer fra Klosterbrodrene; thi blandt
dem havde jeg fundet mange ædle Mennesker, der var en bedre
Skjæbne værd, og hvor gjerne flnlde jeg ikke have givet mit
Liv for at kunne stjænke dem den Frihed og det Lys, Gud
i sin Barmhjertighed havde givet mig; men det stod ikke i
min Magt.
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Wilkop Wourget faar vide, lfvorfor jeg har forladt Mlaterne.
Lfterat hele Montreals Bispedomme vindes for Afholdssagen,
giver Bilkopen mig officielt Titelen „Canadas Mfholdsapostel".

At Gud lod mig tilbringe disse elleve Maaneder blandt
Oblaterne i »Mary Immaculate«, var en af hans største Vel-

gjerninger mod mig. Jeg havde, for jeg kom til Klostret, faa
hole Tanker om Klosterlivets Renhed og Hellighed, at jeg felv
maatte opholde mig blandt dem, for jeg kunde fe det i et andet
Lys. Dette, at Protestanterne ikke havde Klostre, syntes mig
at vcere det bedste Bevis for, at de var som dode Grene, der
var afskaarne fra det sande Vintrce og derfor maatte gaa til-

grunde. Men ved at fende mig til Klostret sonderbrod Gud
de stcerkeste Baand, fom bandt mig til min Kirke; og uagtet
jeg endnu et Par Aar forfogte at tro paa min Kirkes Hellighed,
saa havde dog mit Ophold i Klostret betydelig forringet min

LErbodighed og Agtelse for den.

Lcenge for jeg forlod Oblaterne, havde mange ansete Prcester
i Montreals Bispedomme sagt mig, at hvis jeg med Fremgang
vilde arbeide for Afholdssagen, maatte jeg arbeide paa egen
Haand og ikke staa under nogen Munkeorden. En af dem, fom
talte faa, var Pastor Brassard i Longeuil, som i lang Tid

havde vceret min Velgjorer og Ven. Ingen havde havt storre
Tanker om Oblat-Ordenen, da den forst kom til Canada, end

han; men deres Kloster laa hans Prcestegaard faa ncer, at han
ikke lcenge kunde beholde disse Tanker. Haus skarve Intelligens
og retskafne Karakter opdagede snart, at ikke alt er Guld, som
glimrer.

Lcenge inden jeg forlod Oblaterne, sagde Brassard til mig:
„Oblaterne er ikke de Mcend, De holder dem for. Jeg har
taget meget feil af dem, og det .kommer til at gaa Dem ligesaa.
De kommer ikke lcenge til at holde ud blandt dem; derfor til-

byder jeg Dem paa Forhaand et Fristed i mit Hus, faasnart
Deres Samvittighed byder Dem at forlade Klostret".

Af denne venlige Indbydelse benyttede jeg mig Aftenen den

1ste November 1847. Den folgende Uge tilbragte jeg med at

saa istand en Indberetning til Biskop Bourget for at forklare
ham, hvorfor jeg havde forladt Oblaterne, et Skridt, jeg vidste,
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han var meget misfornoiet med; thi han havde selv indfort
disse Munke fra Frankrig, og de var hans Indlinge. Da jeg
for elleve Maaneder siden meldte mig ind i Klostret, skulde han
netop reise til Rom og udtrykte da sin Glcede over, at jeg
sluttede mig til Oblaterne. Jeg havde imidlertid saa gode
Grunde for at forlade dem, og den Indberetning jeg holdt paa
med, indeholdt saa mange uimodsigelige Fakta, at jeg var

sikker paa, det ikke alene vilde lykkes mig at formilde Biskopen,
men ogsaa vinde hans Agtelse i hoiere Grad end for. Og
jeg blev ikke skuffet.

Et Par Dage efter besogte jeg Bistopen, som tog meget
koldt imod mig og sagdes „Det raske Skridt, De har taget,
har forbavset og bedrovet mig. Skammer De Dem ikke ved
at vise Deres Venner, at De har saa liden Stadighed? Nu
bar De gjort Dem latterlig baade i mine og Folkets Oine, og
der er allerede daarlige Rygter i Omlob om Dem; der siges,
at Superioren har vcrret nodt til at jage Dem fra Klostret for
Deres Gjenstridighed og Egensindighed".

„Deres Hoicrrvcerdighed", svarede jeg, „tillad mig at sige,
at da jeg tog det alvorlige Skridt at forlade Klostret, var jeg
ikke bange for, hvad Verden vilde sige om mig. Mit eneste
Onske er at faa min Sjcel frelst og vie min Gud og mit Folk
Resten af mit Liv paa en bedre Maade end jeg hidtil har
gjort. Det Rygte, De taler om, som siger, at jeg skulde vcvre

bleven jaget fra Oblaternes Kloster, foruroliger mig ikke det

mindste; thi det savner al Grund. Ligefra den forste Dag,
jeg kom der, og til den Dag, jeg gik derfra, viste alle Klostrets
Medlemmer, saavel Superioren som Klosterbrodrene, mig de

oprigtigste Beviser paa Venskab og Agtelse. Hvis De havde
set Brodrenes Taarer, da jeg sagde Farvel til dem, vilde De
have forstaaet, at bedre Venner kunde jeg aldrig have havt.
Vcer saa god at læfe dette Dokument; det vil vise Dem, at

jeg ikke har tabt mit gode Rygte i Klostret". Og jeg viste
ham folgende Brev, som Superioren havde givet mig ved

Afrejsen:

„Jeg, Undertegnede, Forstander for Novicerne i Obla-
ternes Kloster »Mary Immaculate« ved Longeuil, bevidner
herved, at Chiniqnys Opforsel i den Tid, han har vceret
i vort Kloster, har svaret til de gode Skndsmaal, han
ellers overalt har faaet, og at han nu, naar han forlader
os, ikke mindre end for fortjener sine Embedsbrodres
Tillid. Desuden onsker vi at afgive vort Vidnesbyrd om

hans ihcerdige Arbeide i Afholdssagens Tjeneste. Det er

vor Mening, at de grundige Studier, Chiniquy her i
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Longeuils Stilhed har gjort med Hensyn til dette vigtige
Hverv, vil blive ham til betydelig Stotte og sikre hans
Arbeide god Fremgang.

T. F. Allard,
Forstander for Novicerne i »Mary Immaculate«.

Under Lcesningen af dette Dokument forsvandt lidt efter
lidt det haarde Udtryk i Biskopens Ansigt, og da han leverede

mig det tilbage, sagde han med udsogt Venligheds „Gud vcrre

lovet, at jeg finder Dem lige vcerdig til min Agtelse og Tillid

nu, som da De traadte ind i Klostret. Men vil De nu ikke

forklare mig den virkelige Aarsag til, at De saa hurtig forlod
Oblaterne?"

„Deres Hoicervcrrdighed skal faa vide Aarsagen; men De
ved, der gives Ting af saa delikat Natur, at man nodig vil
lade dem komme over fine Lceber, og da endel af det, jeg har
at berette, er af saadan Natur, har jeg nedskrevet det paa
dette Papir, som jeg beder Dem lcese". Og jeg rakte ham min
Indberetning paa omtrent 30 Sider.

Da Biskopen meget noie havde gjennemlcest en fem, sex
Sider, sagde han: „Er De sikker paa, at alt, hvad De har
skrevet, er Sandhed?"

„Ja, Deres Hoicervcrrdighed; det er ligesaa sandt, som at

jeg staar her".
Da blev Biskopen bleg; han bed sig i Lceben, drog et

dybt Suk og sagde: „Er det Deres Mening at aabenbare

disse sorgelige Mysterier, eller kan vi haabe, De vil beholde
dem skjult?"

„Deres Hoicervcerdighed", svarede jeg, „hvis De og Obla-
terne behandler mig, som jeg kan vente at blive behandlet,
siden jeg er en ærlig katholsk Prcest, og jeg faar beholde den

Stilling som jeg har Ret til at indtage i Kirken, da byder min
Samvittighed mig at skjule dette. Men skulde jeg blive mis-
handlet og forfulgt, enten af Oblaterne eller fra en anden Kant,
da maa jeg lade Verden vide de virkelige Aarsager, hvorfor
jeg har forladt Klostret; De vil forstaa, at naar det gjcrlder
Selvforsvar, maa jeg drage alt frem for Dagens Lys".

„Efter at have givet Dem det hcederlige Vidnesbyrd, De

viste mig, kan Oblaterne hverken sige eller gjore noget imod

Dem", svarede Biskopen.
„Nei, det er sandt, at jeg ikke har noget at frygte af

Oblaterne", svarede jeg; „men det er ikke de eneste, som kunde

tvinge mig til at forsvare mig. De kjender en anden, som har
min Fremtid i sin Haand".

„Jeg forstaar", sagde Biskopen med et elskvcerdigt Smil
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men jeg kan forsikre Dem, at De aldrig behover at frygte
noget fra den Kant. Jeg vilde have foretrukket at fe Dem
virke som Medlem af denne Munkeorden, men kanske De har
Ret, naar De tror, at De vil kunne udrette mere for Afholds-
sagen, naar De gaar ud blandt Folket fom sendt af Gnd,
istedenfor af en Superior, og ialfald kan det tamkes, at mange
vil finde, at dette er for Dem mere vcerdigt. Jeg er glad ved
at kunne sige Dem, at jeg har talt om Tem til hans Hellighed;
han har bedet mig give Dem en Medaillon med hans Portran
og desuden et pragtfuldt Krucifix. Hans Hellighed giver 300
Dages Aflad til hver, som ved at kysse dette Krucifix vil af-
lagge Afholds-Eden. Vent et øjeblik", sagde Biskopen, „og
De skal faa begge Dele".

Da Biskopen kom tilbage og rakte mig disse to umiskjende-
lige Tegn paa Pavens venlige Sindelag mod mig, var min
Glade og Taknemmelighed stor. St. Petri Efterfolger og
Kristi Stedfortrader havde sendt mig disse Gaver, og da Bi-
skopen rakte mig dem, talte han til mig saa venlig, som om

jeg havde varet hans egen Son. Han gav mig Magt til at
pradike og hore Skrifte i hele hans Bispedomme, og da jeg
skulde gaa, lagde han Handerne paa min Hoved og bad Gud
velsigne mig og mit Arbeide.

Af Taknemmelighed mod Pastor Bassard besluttede jeg, at
i hans Menighed ved Montreal skulde den forste store Strid
mod Guds og Folkets Fjende udkjampes, og den forste Uge i
Advent begyndte jeg mit Arbeide der. Men jo narmere Dagen
kom, da jeg skulde drage Svardet mod denne Goliath, des
vanskeligere syntes min Stilling mig, og des ivrigere anraabte
jeg ham om Hjcelp, som alene kan give Lys og Kraft.

Jeg havde bestemt aldrig paa noget Sted at holde nogen
Afholdsforelasning nden forst noiagtig at have undersogt:

1) Hvor mange Dodsfald og Ulykkestilfalde Brugen af
berusende Drikke havde foraarsaget paa vedkommende Sted.

2) Hvor mange Enker og Born de afdode Drankere havde
efterladt sig.

3) Hvor mange rige Familier der var blevne ruinerede,
og hvor mange fattige, der var blevne endnu fattigere af samme
Grund.

4) Hvor mange Penge der i de sidste tyve Aar omtrentlig
var givet ud for berusende Drikke.

I tre Dage talte jeg saa for fuldt Hus to Gange om

Dagen. Min Text var: „Se ikke til Vinen, hvor rod den er,
hvorledes den perler i Ba'geret, hvor glat den gaar ned! Til-
sidst skal den bide som en Slange og hugge som en Hugorm".
(Ordspr. 23, 31—32).
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Den forste Dag viste jeg Alkoholens fordcrrvelige Virk-
ninger paa Lunger, Hjerne, Lever, Nerver, Muskler og Blod,
ja paa hele Menneskets Livsvirksomhed.

Anden Dag viste jeg, hvorledes Alkohol er Fcedres, Modres
og Borns uforsonligste og grummeste Fjende, hvorledes Unge
og Gamle, Rige og Fattige, Bonder, Kjobmcend, Haandvcerkere,
ja hele Menigheder og Byer og Lande trælser under dens Aag.

Og den tredje Dag viste jeg, at berusende Drikke er Sjcvlens
og Forstandens Fjende, og derfor Kristi og Kirkens Fjende.

Det varede ikke lcenge, inden jeg saa, at min Prcediken
gjorde dybt Indtryk paa Forsamlingen. For jeg sluttede, viste
jeg dem det Krucifix, som Paven havde velsignet og selv sendt
mig, og talte om, hvad Kristns havde lidt paa Korset for de

Synder, som berusende Drikke er Aarsag i. Og da jeg nu

haabede, at jeg ved Guds Hjcelp havde overvundet al Modstand
og ryddet alle Hindringer af Veien, sluttede jeg min Tale med
en inderlig Bon til Gud oni at give os Naade til for bestandig
at aflægge Brugen af berusende Drikke, og derpaa bad jeg hver
af Forsamlingen i deres Hjerter at gjentage ester mig det hoi-
tidelige Afholdslofte: „Dyrebare Frelser, Jesus Kristns, du

som dode paa Korset for at borttage mine Synder og fresse
min skyldige Sjcel, for din Herligheds Skyld og mit Folks og
mit Lands Vel samt til mit eget Bedste lover jeg, at jeg med
din Hjcelp aldrig vil nyde eller give andre at nyde berusende
Drikke, undtagen efter Lcegers Forordning."

Og Gud velsignede sin ringe Tjener; thi Resultatet blev
over Forventning. To tuseud tre hundrede af Longeuils Borgere
aflagde Afholdseden. Jstedenfor at lade dem undertegne denne,
bad jeg dem ftabfæfte den ved at komme frem til Alteret og
kysse Pavens Krucifix, som jeg holdt i Haanden.

Det forste, Storstedelen af mine Tilhorere gjorde, da de
kom hjem fra Kirken, var at flaa ud hver eneste Draabe Vin

og Brcendevin, de havde i deres Hus, og inden Ugen var omme,
fik jeg en Mcengde Anmodninger fra omkringliggende Menig-
heder om at komme og holde Afholdsforelcesninger for dem.

I fire Aar holdt jeg 1800 Forelcesninger i 200 Menigheder
og havde overalt samme Fremgang, idet over to hundrede Tusend
meldte sig ind i Afholdsforeningen. Brcenderier, Bryggerier
og Vcertshnse stcengtes, og Eierne maatte vcelge sig andre Livs-
erhverv. Paa enkelte Steder hcendte det, at Kjobmcendene
Aftenen for min Afrejse lod fore alle deres Vin- og Brcende-
vinsfade til Torvet, hvor de stabledes op i en Pyramide og
tcendtes Ild paa. Det var i Regelen mig, som anmodedes om

at gjore dette sidste. Naar saa Folkemcrngden, som var strommet
sammen for at se dette uscedvanlige Skuespil, blev Vidne til
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deres Fjendes Undergang, pieiede de at istemme lydelige Jubel-
raab, og naar Baalet var kommet rigtig i Brand, blev Bunden
paa det sidste Fad Rum slaaet ind og dets Indhold tomt i
Ilden. Tilsidst steg jeg op paa det tomme Fad og holdt en

Afskedstale til den forsamlede Mcengde.
Men hvad der foruroligede mig og betog mig noget af

'Kater Wniquy,
Canadas Afholds-Apostel,

Efter et INaleri, taget 1546 af Hamel.

Glceden, var de overdrevne LEresbevisninger og den ufortjente
Ros, fom nu fra alle Kanter strommede ind paa mig; thi jeg
folte, at jeg ikke fortjente det. Forst maatte jeg modtage en

Hyldning fra Prcester og Indbyggere i Longeuil og tilgrænsende
Menigheder, ved hvilken Anledning der overraktes mig mit
Portrcrt, malet af Hamel. Endnu vcerre blev det i Slutningen
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af Mai 1849, da Dommeren Mondelet, udsendt af Montreals

Bistop og Prcester og Menigheder og ledsaget af 15,000 Men-

nester kom for at overrcekke mig en Guldmedalje og en Gave

paa 400 Pund Sterling.
Men den storste Overraskelse havde Gud i Beredskab til

mig i Slutningen af Juni 1850. 40,000 Afholdsmand havde
udset mig til at fremlcegge for Parlamentet en Ansogning om,
at Værtshusholderne herefter skulde gjores ansvarlige for den

Skade, berusende Drikke afstedkom i Drankeres Familier, til

hvem de havde solgt deres giftige Varer. Underhuset udncevnte
en Komite, bestaaende af ti Mcend til at hjastpe mig med at

opsætte en saadan Lov, og stor var min Glcede, da den gik
igjennem. Jeg var selv tilstede, da min Indlingsplan saaledes
gik i Opfyldelse. Men hvor forbavset blev jeg ikke, da en af
Parlamentsmedlemmerne, Dewitt, reiste sig og foreslog, at Par-
lamentet skulde give mig et Taknemmelighedsbevis i Form af
en stor Pengegave. Efter ham sremtraadte Ministeren Lafontaine
og endnu et halvt Dusin andre, og alle skildrede de i over-

drevne Udtryk, hvad jeg havde udrettet for Canada. Disse
Taler varede i omtrent to Timer, og derefter vedtoges enstemmig,
at Parlamentet som et offentligt Bevis paa Folkets Taknemme-

lighed skulde give mig 500 Pund.
Kort for havde Biskopen af Montreal, Bonrget, officielt

givet mig Titelen „Canadas Asholds-Apostel" i folgende Doku-
ment paa Latin:

Jgnatius Bonrget, ved den hellige apostoliske Stols Naade

og Barmhjertighed Biskop af Montreal.

„Alle, som læser dette Brev, underretter vi om, at

„Asholds-Apostelen" Charles Chiniquy er Prcest i vort

Bispedomme, at vi kjender ham meget godt og med Rette

anser ham for at fore et rosvcerdigt Liv, som det sommer
sig hans gejstlige Stilling. Ved Guds Naade har han,
saavidt os bekjendt, aldrig paadraget sig nogen Dadel af
vor Kirke.

Vi anmoder alle, Erkebistoper, Biskoper og andre geist-
lige Embedsmcend, med hvem han maatte komme i Beroring,
om at de for Kristi Skyld modtager ham med Venlighed
og Kjcerlighed og, saa oste han begjcerer det, tillader ham
at feire det hellige Messe-Offer og udove andre kirkelige
Handlinger. Selv er vi rede til at tilstaa ham baade disse
og andre endnu storre Privilegier. Til Bevis herpaa har
vi ladet dette Brev undertegne med vort Navn og Segl i
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St. James' Palads i Aaret et tusende otte hundrede og
femti, den sjette Dag i Juni Maaned.

+ Jgnatius, Biskop af Marianopolis.
Efter Ordre af den cervcerdige Biskop af Mariano-

polis, D. D. I. O. Pare, Sekretcer".

Jeg kan ikke beskrive, hvor jeg folie mig ydmyget og skam-
fuld ved al denne ufortjente Ros og disse offentlige ÄEres-
bevisninger; jeg vidste jo, at ZEren ikke tilkom mig. Hver
Gang, jeg havde «æret Gjenstand for saadan Hyldest, pleiede
jeg at tilbringe en Del af Natten med Bon til Gud og Jomfru
Maria om HMp, for at mit Hjerte ikke skulde fordcerves af
Hovmod over al denne verdslige ZEre. Derefter pleiede jeg at
læfe Kristi Lidelseshistorie, lige fra hans Indtog i Jerusalem
til hans Dod paa Korset, og jawnlig gjentog jeg for mig selv
folgende Vers af det nye Testamente: „Hvad gavner det
Mennesket, om han vinder den ganske Verden, men tager Skade
paa sin Sjcel?"

1 9 it c å a |i i f c s.

Win Wrcrdiken om Jomfru Waria. — Wilkop Wrince's
Lykonfkninger. — Win forste alvorlige Tvivl om den lmiljolllie

Kirke. — Kirkefcedrenes modfatte Weningcr om

Wariadyrketfen.

Den 15. August 1850 prcedikede jeg i Kathedralen i Mon-
treal, om hvilken Magt Jomfru Maria har i Himlen, naar

hun beder for Syndere. Jeg var Jomfru Maria oprigtig hen-
given; intet syntes mig naturligere end at bede til hende og
stole paa hendes Beskyttelse. Hensigten med min Prcediken var
at vise, at Jesus ikke kan afslaa de Bonner, som hans Moder
forelægger ham, og at hver Gang nogen har bedet hende nd-
virke noget hos sin Son, saa har han opfyldt hendes Begjcering.
Min Prcediken var naturligvis mere sentimental end skriftmcessig,
som Tilfceldet altid er med de katholste Prcesters Prædikener;
men jeg troede selv oprigtig paa, hvad jeg prcedikede.
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„Hvem af Eder, kjære Brodre", sagde jeg til mine Til-
horere, „kan afslaa en eisset Moders Bonner? Hvem af Eder
vil nægte at gjore, hvad hun med Taarer beder Eder om, saa-
sandt det staar i Eders Magt? Hvis min elskede Moder levede,
vilde jeg heller lade min hoire Haand hugge af, end sige nei
til, hvad hun bad mig om.

Disse Folelser vilde Gud indskrive i hvert Menneskes Hjerte,
da han paa Sinai Bjerg under Lynild og Torden gav Moses
sine Love, og disse samme Folelser onflede Jesus at vække i
vore Sjcele, da han udgjod sit Blod paa Golgatha. Selv
opfyldte Jesus til Fuldkommenhed Budet om sonlig Lydighed
og LErbodighed; skjont han var Gud og Menneske, siger Evan-
geltet om ham, hvor der er Tale om Joseph og Maria: „Han
var dem underdanig". Og staar der ikke fremdeles skrevet:
„Jesus Kristus er igaar og idag deu samme, ja til evig Tid?"
Han er ikke forandret. Han er endnu Marias Son, som han
var, da han var 12 Aar gammel. Og derfor siger vor hellige
Kirke os, at vi kan have ubegrcrnset Tillid til Jomfru Alarias
Forbonner.

En anden Grund, hvorfor vi bor gaa til Jomfru Maria
for at faa, hvad vi beder om, er, at vi er Syndere, Oprorere,
i Guds Oine. Jesus Kristus er vor Frelser. Ja, men han
er ogsaa vor Gud, retfcerdig og hellig. Han hader vore Synder
med et uudslukkeligt Had. Hvis vi elskede ham, som vi skulde,
og tjente ham tro, da kunde vi ikke alene haabe, men endog
vcere forvissede om at blive bonhorte. Men nu har vi glemt
ham og fortornet ham; vi har traadt hans Love under Fodder;
vi har oæret med om at nagle ham til Korset; vi har gjennem-
boret hans Hjerte med Spydet og har udgydt hans Blod.
Hvordan skulle vi saa kunne vove at træde frem for hans Aasyn?
Maa vi ikke frygte for at nærme os denne Love af Juda
Stamme, som vi har naglet til Korset?

Hvor findes vel en Oprorer, som ikke skjælver, naar han
stilles Ansigt til Ansigt med den mægtige Fyrste, mod hvem
han har draget sit Sværd? Hvad gjor han, naar han onster
at erholde Tilgivelse! Mon han selv træder frem for den vrede
Majestæt? Nei, han ser sig om for at finde en eller anden
indflydelsesrig Person, der kan udvirke hans Tilgivelse. Og
hvis han finder en saadan, overgiver han ham sit Bonskrift, og
ved dennes Formidling tilstaas der Oproreren Naade, hvad
han aldrig vilde have opnaaet, om han selv havde vovet at
vise sig.

Derfor har vor hellige Kirke gjennem Kristi ufeilbare Stat-
holder, Pave Gregor XVI., sagt os, at „Maria er Synderes
eneste Haab".
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Vi er alle syndige Oprørere, og mod Jesus, Kongernes'
Konge har vi tusende Gange reist os. Hau har derfor god Grund
til at afslaa vore Bønner, hvis vi selv vover at trcede frem
for ham. Men ved hans hoire Haand sidder hans guddomme-
lige Moder. Hun er ogsaa eders Moder. Thi det var ikke

alene til Johannes, men ogsaa til hver af os, at Jesus sagde:
„Se din Moder".

Jesus har aldrig ncegtet Himmelens Dronning noget af
det, hun beder om; det kan han ikke. Lad os derfor gaa til

hende og bede hende tale vor Sag, og hun vil gjøre det."

Jeg troede dengang, som alle katholske Prcester, at disse
Sofismer var Kristi sande Religion. Min Prcediken gjorde
øjensynlig et dybt Indtryk. Biskop Prince, som befandt sig
blandt Tilhorerne, takkede og lykønskede mig med den gode
Virkning, den vilde have paa Menigheden; og jeg selv troede

oprigtig, at alt, hvad jeg havde sagt, var sandt og ret. Da

Aftenen kom, og jeg skulde gaa tilsengs i mit hyggelige lille

Vcerelse i Biskopens Palads, tog jeg min Bibel og bad Gud

velsigne sit Ord, saa jeg maatte forstaa det og faa Nytte deraf.
Derpaa slog jeg op og læste det 12te Kapitel hos Mathceus,
og mcerkvcerdigt nok, da jeg kom til det 46de Vers, folte jeg
mig saa underlig betagen, som om jeg for første Gang betraadte

ukjendt Grund. Skjønt jeg havde læst dette og de folgende
Vers mange Gange for, forekom de mig saa nye, som om jeg
aldrig havde set dem, og mine Tanker stod en Stund ncesten
stille. Derpaa gav jeg mig til langsomt og med stor Op-
mcvrksomhed og IErbodighed at lcese om, hvorledes Maria kom

til det hellige Sted, hvor Jesns, Frelseren, stod midt iblandt

Folket og uddelte Livsens Brod til dem.

Hvor lykkelig maatte hun ikke v«re nu, da hun ncermede

sig det Sted, hvor hun skulde træffe haml Hvilket glcedeligt
Mode vilde det ikke blive! Nu skulde hans Kjcerlighed og

Mrbodighed opveie alle de Anstrengelser, hun havde udstaaet
undervejs. Mit Hjerte bankede af Lcengsel efter at faa vcere

Vidne til dette Mode og hore, hvad Jesus vilde sige til sin
Moder. Og jeg læste langsomt for rigtig at indprente mig
hvert Ord: „Men der han endnu talte til Folket, se, da stod
hans Moder og hans Brødre udenfor og begjcrrede at tale

med ham. Da sagde en til ham: Se din Moder og dine

Brødre staa udenfor og begjare at tale med dig. Men han
svarede og sagde til den, som sagde ham det: Hvem er min

Moder, og hvem er mine Brødre? Og han rakte sin Haand
nd over sine Disciple og sagde: Se min Moder og mine Brødre.

Thi hvo, som gjor min Faders Vilje, som er i Himlene, han
er min Broder og Søster og Moder".
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Jeg var neppe fcerdig med det sidste Vers, for store Sved-
draaber randt ned af min Pande, og mit Hjerte begyndte at

slaa saa voldsomt, at jeg hvert Oieblik ventede at besvime. Da
horte jeg en Rost, min Samvittigheds Rost sige til mig: „For-
staar du ikke, at du idag fra Prcedikestolen har loiet, naar du
sagde, at Jesus aldrig havde afslaaet Marias Bon? Skammer
du dig ikke ved at fore dig selv og dine uvidende Landsmcend
bag Lyset ved saadanne dumme Logne?"

Lceser, lces om igjen disse Ord, og dn vil forstaa, at Jesus
altid sagde „Nei" til Marias Bonner, undtagen da han var

Barn. Han bebreidede hende altid, naar hun i fleres Ncer-
vcerelse bad ham om noget. Og nu kom hun her i Folkets
Paasyn for at bede ham om det naturligste, en Moder kan
bede sin Son om, og han svarede hende med en Bebreidelse.
Er det af Mangel paa Agtelse og Kjcerlighed til Maria, at

han talte saa? Nei, aldrig har en Son elsket sin Moder, som
han gjorde. Men det var en alvorlig Protest mod den guds-
bespottelige Mariadyrkelse, som den oves i den katholske Kirke.

Denne Rost bragte hele min Krop til at skjcelve og gjorde
mig aldeles forvirret; et Oieblik frygtede jeg for, at jeg var

besat af en ond Aand.
„Min Gudi" raabte jeg, „hav Barmhjertighed med mig;

kom mig til Hjcelp, frels mig fra mine Fjenders Haand I"
Og hurtig som Lynet kom Svaret: „Det er ikke Satans

Rost, dn horer; det er mig, din Frelser og Gud, som taler
til dig. Lces, hvad Marcus, Lucas og Johannes siger dig, om

hvorledes jeg modtog min Moders Bonner fra den Dag, jeg
begyndte offentlig at Icere og prcrdike som Guds Son og Verdens
Frelser".

Nolende efterkom jeg Opfordringen; med skjcelvende Haand
tog jeg Bibelen, slog op det 3dje Kapitel hos Marcus og be-
gyndte at lcese ved det 31te Vers: „Da kom hans Brodre og
Moder, og de stod udenfor, sendte Bud til ham og lod ham
kalde. Og Folket sad omkring ham; men de sagde til ham:
Se, din Moder og dine Brodre sporge efter dig udenfor. Og
han svarede dem og sagde: Hvem er min Moder eller mine
Brodre? Og han saa rundt omkring paa dem, som sad om

ham, og sagde: Se min Moder og mine Brodre! Thi hvo,
som gjor Guds Vilje, denne er min Broder og min Soster og
Moder".

Lcesningen af dette virkede paa mig, som naar et Svcerd
stodes igjennem en, der allerede er dodelig saaret; jeg folte mig
som lammet. Imidlertid vedblev samme Rost at lyde i mine
Oren: „Ser du ikke, at du har sagt en Usandhed, hver Gang
du har sagt, at Jesus altid opfyldte sin Moders Bonner?"
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Sænge vidste jeg ikke, hvorledes jeg skulde mode disse Tanker,
som saa ubarmhjertig vilde tiliutetgjore den Tro og den Agtelse,
jeg hidtil havde nceret for min Kirke. Efter over en halv
Times forgjceves Kamp faldt det mig endelig ind, at Lukas

havde beskrevet dette Mode mellem Maria og Jesus paa en

anden Maade. Jeg aabnede derfor atter den hellige Bog og
læste det ottende Kapitel hos Lukas. Men hvorledes skal jeg
udtrykke min Angst, da jeg fandt, at Bebreidelsen til Maria

her var fremstillet paa en endnu alvorligere Maade end hos de
to andre Evangelister: „Men hans Moder og Brodre kom til

ham og knude ikke faa ham i Tale for Folket. Og det blev

ham tilkendegivet af nogle, som sagde: Din Moder og dine
Brodre staa udenfor og ville se dig. Men han svarede og sagde

, til dem: Min Moder og mine Brodre er disse, som hore Guds
Ord og gjore det" (Lue. 8, 19—21).

Det syntes mig, som om disse Evangelister sagde til mig:
„Hvor vover du med din frafaldne Kirke at lære, at Jesus
altid har opfyldt Marias Bonner, naar vi efter Guds Befaling
forkynder, at hver Gang hun i Folkets Ncvrvcerelse bad ham
om noget, ester at han havde begyndt at prcedike og virke som
Guds Son og Verdens Frelser, svarede han hende med en

Bebreidelse?"
Hvad kunde jeg svare? Skja'lvende fra Hoved til Fod

kastede jeg mig paa mine Knce og anraabte Jomfru Maria om

Hjcelp og om at bede for mig, saa jeg ikke skulde give efter
for denne Fristelse og miste min Tro paa hende. Men jo
mere jeg bad, des hoiere lod den samme Rost, som sagde:
„Hvor vover du at sige, at Jesus horte Marias Bonner, naar

vi paa Guds Befaling lcrrer det modsatte?"
Min Angst blev ftørre og storre og jeg raabte: „O, min

Gud! Se til mig i din Barmhjertighed; styrk min Tro paa
din hellige Kirke! Den kan ikke tage feil; den kan ikke vcrre

en frafalden Kirke!" Men jeg raabte forgjceves om Hjcelp.
Denne Kamp under Taarer og Bon varede fra Klokken ti om

Aftenen til henved tre om Morgenen, da det faldt mig ind, at

Jesus paa sin Bloders Bon forvandlede Vand til Vin; denne
Tanke gav mig nogen Trost; nu haabede jeg at kunne over-

bevise mig om, at i dette Tilscelde havde Jesus adlydt sin
hellige Moders Bon. Jeg aabnede ivrig min Bibel og læste:
„Og paa ben tredje Dag holdtes et Bryllup i Kana i Galilcea,
og Jesu Moder var der. Men ogsaa Jesu og hans Disciple
var budne til Bryllupet. Og da der manglede Vin, sagde
Jesu Moder til ham: De have ikke Vin. Jesus sagde til hende:
Kvinde, hvad har jeg med dig at gjore? Min Time er endnu
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ikke fommen. Hans Moder sagde til Tjenerne: Hvad han siger \

Eder, det gjorer! (Joh. 2, 1—5).
Lige til denne Tid havde jeg altid, ifølge ben katholske

Kirkes Sære, troet, at denne Text viser, at Jesns gjorde sit
forste Mirakel paa sin Moders Begjcering. Men nn var det,
font om Evangelisterne vilde sige: „Hvor kan dn være saa blind,
at dn ikke ser, at langtfra at opfylde Marias Bon benytter
Kristns dette forste Mirakel til at protestere mod hendes For-
midling? Maria faar en alvorlig Paamindelse om aldrig at
bede ham om noget, og til os retter han en Formaning om

aldrig at stole paa hendes Formidling. Maria ynkedes over

de stakkels Folk, som ikke havde Raad til at skaffe Gjæsterne
Vin, og hnn beder sin Son give dem, hvad de behovede. Men
hvordan svarer han paa hendes Bon? Han giver hende en

alvorlig Bebrejdelse. Jstedenfor at sige: „Ja, Moder, jeg stal
gjore som dn vil", siger han: „Kvinde, hvad har jeg med dig
at gjore?" hvilket tydelig vil sige: „Kvinde, dn har ikke med
denne Sag at gjore. Jeg vil ikke, at dn stal underrette mig
om Brudgommens Nod. Det var efter mit eget Onske, jeg
kom her for at hjælpe dem og vise dem min guddommelige
Magt. Jeg vil ikke, at du skal stille dig mellem Menneskehedens
Nod og mig. Verden skal ikke tro, at dn har nogen Magt
eller Indflydelse over mig, eller at du har mere Medlidenhed
med Menneskene, end jeg har. Til mig og til mig alene maa

Adams faldne Born komme for at blive frelste. Hvad har dn
med mit Frelserværk at gjore? Intet, slet Intet. Jeg ved,
hvad jeg har at gjore, og det er min Faders Vilje og ikke din!"

Dette er just, hvad Jesns mente med den Tilrettevisning,
han gav Maria. Han vilve banlyse alle Tanker om, at hun
nogensinde stulde være Midler mellem Jesns og Mennestene.
Og dette forstod Maria godt, da hun sagde til Tjenerne:
„Hvad han siger Eder, det gjorer!" Det var som om hun
vilde sige: Kom aldrig til mig, men gaa til ham. Der er

ikke noget andet Navn under Himmelen, ved hvilket det bor os
at vorde frelste."

Disse Tanker jagede som en Stormvind gjennem min Sjæl.
Hver Sætning var som et Lynglimt i en mork Nat. Lige til
Dagen brod frem, kjæmpede jeg mod Gud, der nn i min Sjæl
vilde udrydde al den Logn og alt det Bedrageri, den katholske
Kirke havde indviklet mig i. Min Forstand var næsten over-

bevist; men mit stolte og oprorske Sind vilde endnu ikke boie sig.
Da jeg om Morgenen kom ned til Frokostbordet, mærkede

Biflopen strax, at der var noget i Veien med mig og spurgte:
,,Er De syg? De ser nd, som om De stulde have grædt hele
Natten?"

Chiniqui?: Hatholicismen. 7
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„Ja, Deres Hoicervcerdighed tager ikke feil; jeg har grcedt
hele Natten".

„Men hvad skal det betyde!" raabte Biskopen. „Vil De

sige mig Gründen til Deres Sorg?"
„Ja, men det maa ske i Enrum", svarede jeg.
Biskop Prince havde vceret min personlige Ven fra den

Tid, jeg studerede ved Nicolet Seminarium, hvor han var

Professor i Rhetorik. Han pleiede ofte at skrifte for mig og
interesserede sig meget for Afholdssagen. Da vi var alene,
sagde jeg: „Deres Hoicervcerdighed, jeg takker Dem, fordi De
tillader ulig at lette mit Hjerte for Dem ved at aabenbare Dem
Grunden til min Sorg. Denne Nat har vceret en af de frygte-
ligste i mit Liv; jeg har vceret plaget af svcere Anfcegtelser.
Deres Hoicervcerdigbed husker de venlige Ord, De igaar hen-
vendte til mig om min Prcediken, men inat forvandledes Gaars-
dagens Tilfredshed til den dybeste Sorg. De lykonskede mig
med den Maade, hvorpaa jeg havde vist, at Jesns altid havde
opfyldt Marias Bonner. Men inat er det gaaet op for inig,
at dette er en bespottende Logn, og den hellige Skrift selv har
ncesten overbevist mig om, at ikke alene De og jeg, men hele
vor hellige Kirke gjor sig skyldig i Logn, naar de forkynder
Lceren om Mariadyrkelseu som en evangelisk Sandhed.

Den stakkels Biskop blev yderst forstrcekket over denne lige-
fremme Tale og svarede hurtig: „Jeg haaber, De ikke har
givet efter for disse Fristelser og har til Hensigt at blive Prote-
ftant, som saa mange af Deres Fjender hvisker sig imellem".

„Jeg haaber, Deres Hoicervcerdighed, at jeg med Guds

Hjcelp skal vedblive at vcere vor hellige Kirkes trofaste og lydige
Prcest saa lcenge jeg lever. Alligevel maa jeg tilstaa, at min
Tro igaar Aftes fik et alvorligt Stod; men jeg haaber, at De,
som min Biskop, vil kunne oplyse mig. Jeg har aldrig trcengt
mere til Raad og Hjcelp end idag. Deres Hoicervcerdighed
gratulerede mig, fordi jeg havde sagt, at Kristus altid havde
opfyldt Marias Bonner. Men hvordan kan vi faa dette til
at stemme med denne Bibeltext?" Og jeg rakte ham Mathceus
Evangelium, pegte paa de fem sidste Vers i tolvte Kapitel og
bad ham lcese dem hoit.

Han gjorde det og sagde: „Hvad onsker De saa?"
„At 'faa vide, Deres Hoicervcerdighed, hvorledes vi kan

sige, at Jesus altid opfyldte sin Moders Bonner, naar denne

Evangelist siger os, at saa aldrig var Tilfceldet, efterat han
begyndte sin Virksomhed som Verdens Frelser. Er det ikke at

forkynde en bespottelig Logn, naar vi fremscetter en Lcere, som
ligefrem strider mod Evangeliet?"

Biskopen stod som forstenet. Tilfidst fremstammede han et
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uforstandigt Svar, gjorde Undskyldninger, fordi han ikke havde
Tid til at blive lcengere, og idet han rakte Haanden nd for at

sige Farvel, sagde han: „De vil finde Svar paa Deres Spsrgs-
maal og Tvivl hos Kirkesardrene".

„Kan De laane mig Kirkefcedrene, Deres Hoicervcerdighed?"
Han svarede: „Nei, jeg har dem ikke."
Dette Biskopens sidste Svar rystede min Tro i dens Grund-

volde, og jeg følte den bitreste Sorg. I det oprigtige Haab,
at Kirkefadrenes Forklaringer vilde kunne jage min Tvivl paa
Flugt, begav jeg mig strax til den stsrste Boghandler i Montreal,
og han skaffede mig fra Frankrige en udmcerket Udgave af Kirke-
fcedrene. Med den yderste Opmcerkfomhed studerede jeg nn

hver Side, hvor jeg fandt noget om Mariadyrkelfen og den

Lcere, at Jesus aldrig afslog hendes Bonner.
Hvem kan skildre min Skam og Bedrovelfe, da jeg fandt,

at Kirkefcedrene i de sex forste Aarhnndreder aldrig hyldede
Mariadyrkelfen, og at alt, hvad jeg hidtil havde læst derom

hos milte Theologer og i andre asketiske Boger, ikke var andet
end den mest uforskammede Logn, der var tildigtet Kirkefcedrenes
Vcerker hundrede Aar efter deres Dod?)

Da jeg havde opbaget, hvorledes min Kirke havde for-
falsket Kirkefcedrene, horte jeg i de lange sovnlose Ncetter, jeg
tilbragte under Bon og Studier, en Rost, fom sagde til mig:
„Gaa nd fra Babylon!"

Men hvor skulde jeg gaa hen? Hvor kunde jeg udenfor
den katholske Kirke finde den Frelse, fom kun fandtes indenfor
dens Mure? Og jeg sagde til mig felv: „Visselig findes der

Vildfarelser i min tjære Kirke. Äarhundreders Skov er faldet
paa dens dyre Klenodiers skinnende Guld; men vilde jeg ikke

finde endnu storre Vildfarelser blandt disse Hundreder af pro-
testantiske Sekter, fom forbander hverandre og strides nied hver-
andre for hele Verdens Oine?"

Mit Begreb om de evangeliske Samfund, der sammenfattes
under Navnet Protestanter, var faa forvirret, at det var umuligt

) Skulde jeg beskrive al den Sjcelekval, jeg solle, naar jeg læste
Kirkefcedrene og sammenlignede deres Skrifter med min Kirkes Lcere, kunde
jeg fylde hele Bind. Naar jeg fordybede mig i dette Studium, var det
i det Haab, at jeg hos dem skulde finde Lcegedom for de Saar, der var

tilfoiet min Tro og min Tillid til den katholske Kirke. Men ak, det var

forgjcrves; Saarcne blev kun storre og Smerterne ulideligere. Gregor

den store, en af Roms lcerdeste Paver, skriver: „Jeg siger med fuld Over-
bevisning, at hvo der kalder sig overstc Biskop eller onfler at kaldes saa,
han sutter sig i sit Hovmod hoicre end de ovrige, og dette Hovmod leder
ham i Vildfarelser; thi et saadant ugudeligt Menneske onfler som en Gud
at staa over alle andre Mennesker. Derfor, hvo som onskcr at kaldes
overste Biskop, han ophoier sig selv fremfor de ovrige Biskoper".
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for mig at finde den Samstemmighed, som jeg syntes maatte
vcere absolut nodvendig for Kristi Kirke. Den Time var endnu
ikke kommen, men den ncermede sig, da min tjære Frelser skulde
lade mig forstaa sine ophsiede Ord: „Jeg er Vintrceet, I er

Grenene!"
Nogen Tid senere betragtede jeg en Vinranke, som jeg selv

havde plantet i min Have, og jeg blev da opmcerksom paa, at
ikke en eneste Gren lignede en anden. Nogle var meget store,
nogle smaa, nogle lange, nogle korte, enkelte strakte sig opad,
medens andre bojede sig nedad, nogle skjod ret op som en Pil,
medens andre krogede sig som Lynild, nogle vendte sig mod
ost, nogle mod vest, nogle mod nord og nogle mod syd. Men
stjont Grenene var saa forstjellige fra hinanden, bar de dog
alle udmcerket Frugt.

2 0 ile Kapitel.
Brev fra Aiskop Wandeveld i Klficago om at tage hele Missts-
slppi-Aaten i Besiddelse. — Mit Aetog i Klficago War 1851. —

Westens Wr«rier. — Tilbagekomst tit Kanada.

Den 15. December 1850 modtog jeg folgende Brev:

„Som De ved, horer baade Illinois og hele Missis-
sippidalen til de frngtbareste Egne i Verden; i en noer

Fremtid vil ikke alene de Forenede Stater, men hele Verden
herfra hente sin største Kornforsyning. Disse Egne vi!
komme til at betragtes som den store Republiks Hjerte og
Aarer; har man forst taget dem i Besidoelse, kan man

gjore Regning paa at blive hele Republikens Styrer. Nn
er det vor Hensigt i al Stilhed at bemcegtige os disse
uhyre Strcekninger i vor hellige Kirkes Navn og for at

udvide dens Magt. Vor Plan for at naa dette Maal er

meget let at udfore. Hvert Aar gaar der en stadig voxende
Emigrantstrom af Katholiker fra Europa og Canada til
de Forenede Stater. Hidtil har disse Katholiker spredt sig
blandt den protestantiske Befolkning, og altfor ofte har de
derved lidt Skibbrud paa deres Tro.

..
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Hvis vi nu kunde bevcege hele Emigrantstrommen til
at nedscvtte sig i disse frugtbare Stater, Illinois, Missouri,
Iowa og Kansas, hvor Jorden er at faa for ncesten intet,
faa kunde vi haabe, at den katholfle Kirkes Tilhcengere her
snart vilde lobe op til en ti L tyve Millioner, og hvis
disse Mcengder var enige, vilde de snart kunne tilrive sig
en saadan Magt, at hele Styrelsen kom til at hvile i
deres Hcrnder.

Nu anmoder vi Dem om at stille Dem i Spidsen
for Udvandringen baade fra Canada, Frankrig og Belgien.
De stal hindre Emigranterne i at nedscrtte sig blandt
Protestanterne ved at bevcege dem til at folge Dem til
Illinois, og der vil De snart staa i Spidsen for en Be-
folkning, som i Antal, Rigdom og Magt vil fordanse
Verden. Den almcegtige Gud har forunderlig velsignet
Deres Arbeide i Canada i den hellige Afholdssag. Men
nu, da dette Arbeide er gjort, anviser den samme Gud
Dem et andet ligesaa stort og cedelt Hverv. Ved at be-

nytte Deres store Indflydelse blandt Deres Landsmcend,
vil De let kunne bevcege dem til at reise hid til Illinois,
og her vil De kunne danne et katholfl Samfund, som ved
fin Mcengde, fin Enighed og sin Rigdom vil fornye og
gjenoplive vor Kirkes fordums Glans.

Vi har allerede i Bourbonnais en smuk Koloni af
franske Canadensere. De lcenges efter at se og hore Dem.
Kom og hjcelp os, saa at denne endnu lille Koloni ved en

ny Tilstromning af fransttalende Katholiker fra Europa
og Amerika kan voxe sig stor og indtage hele Jllinois's
Territorium. Jeg skal anmode Paven om at udncevne
Deni til min Medbiskop, og De vil snart blive min Efter-
folger; thi jeg foler mig allerede for svag til alene at
bcere Byrderne i mit store Bispedomme. Tcenk nu noie
over, hvad jeg her foreslaar Dem og send mig Deres Svar.
Men vcer af den Godhed at lade mit Forslag blive en

Sag mellem Dem og mig, indtil vi har bragt vor Plan
til Udforelse.

Deres hengivne
Oliver Vandeveld, Biskop i Chicago".

Jeg svarede ham, at Biskoperne i Boston, Buffalo og
Detroit allerede havde anmodet mig om at stille mig i Spidsen
for den fransk-canadiske Emigration for at styre dens Kurs mod
de rige Landstrcekninger i Vesten. Jeg sagde, at jeg ligesom
han troede, at det var det bedste Middel til at hindre mine
Landsmcend fra at falde i Protestanternes Hcender. Jeg sagde
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ham, at jeg vilde anse det som en stor Mre, om det maatte

forundes mig at tilbringe Resten af mit Liv med at udvide
min hellige Kirkes Magt og Indflydelse, og lovede, at jeg i

Juni Maaned vilde gjore ham min Opvartning i Chicago paa
Veien til Kolonien i Bourbonnais. Naar jeg saa med egne
Oine havde set Illinois og hele Mississippidalen, vilde det

falde mig lettere at give et afgjorende Svar.
Uden at ncevne noget om Biskop Vandevelds Plan, beslut-

tede jeg mig til at reise og kom til Chicago den 15. Juni.
Byen havde dengang et ganske andet Udseende end nu. En
Del Gader, jeg maatte passere for at komme til Biskopens
Bolig var ncesten ufremkommelige, og mange Steder var der

lagt Planker over Gaderne, forat Folk ikke skulde drukne i Sand

og Ler. Indbyggerantallet oversteg dengang ikke 30,000, og
den eneste Jernbane, soni fandtes paa disse Kanter, var ikke
mere end 40 engelske Mile lang og gik kun til Aurora.

Jeg kunde nceppe tro mine egne Oine, da jeg traadte ind
i det usle Hus, som gik nnder Navn af „Biskopens Palads".
Gulvet i Spisestuen stod nnder Band, saa det var meget vanske-
ligt at anbringe mine Fodder paa en rimelig Plads, da vi spiste
til Middag. Men Biskopens Venlighed og Jmodekommenhed
gjorde, at jeg folte mig lykkeligere i denne usle Bolig end jeg
senere gjorde i hans stolte Efterfolgers, O'Regan's hvide
Marmorpalads.

Jeg blev i Chicago en Uge. Hver Aften holdt jeg Afholds-
forelæsninger, og om Dagen lyttede jeg til Biskopens Planer
om at gjore den katholske Kirke til Herskerinde over hele Missis-
sippidalen. Jeg vilde gjerne have givet min sidste Blodsdraabe
for at kunne skaffe min Kirke Magt og Anseelse i kommende
Tider og folte mig nn lykkelig og takneinmelig, fordi Gud

havde valgt mig til at hjcelpe Paven og hans Biskoper med at

bringe en saa storartet Plan til Udforelse.
Fra Chicago rejste jeg i tre Dage over de store Prcerier

til Bourbonnais, hvor jeg blev i tre Uger og undersogte Landet

lige fra Kankakee-Floden til Mississippi, og da jeg i Juli
Maaned kom tilbage til Chicago, blev det aftalt med Biskopen,
at jeg fluide komme igjen om Hosten og hjcelpe ham med hans
Planer. Min Afrejse fra Canada skulde dog holdes hemmelig
lige til det sidste paa Grund af den Modstand, jeg sandsynligvis
vilde mode hos min Biskop. Det eneste, jeg havde at gjore,
naar jeg kom tilbage til Canada, var at henlede Emigranternes
Opmærksomhed paa Illinois. I den Hensigt skrev jeg et Brev,
som ikke alene optoges i canadiske Aviser, men ogsaa i mange

belgiske og franske.
Da jeg var kommen tilbage til Quebec, gjorde jeg Biflop
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Bourget, som dengang opholdt sig nogle Dage der i Byen,
min Opvartning for at give ham en kort Beretning om min
Reise. Da jeg traadte ind i hans Vcerelse, fandt jeg ham
sysselsat med at laste mit Brev.

„Er det muligt, Chiniquy", sagde han, „at De har kunnet
scette Deres Navn under et saa skjcendigt Opraab? Forstaar
De ikke, at dette Brev vil give Udvandringen forøget Vcext og
forvandle Canadas frngtbareste Egne til Orkener?"

„Deres Hoicervcerdighed maa ganske have misforstaaet mit
Brev", svarede jeg, „og hvis De læser det om igjeu, vil De

se, at den reneste Patriotisme og Kjcerlighed til vor Kirke har
-dikteret hver Linje".

Biskopens ærgerlige Svar viste tydeligt, at jeg gjorde bedst
i at befri ham for min Ncervcerelse, og efterat jeg havde bedet
om hans Velsignelse, forlod jeg ham saa hurtig, jeg kunde.

Sidst i August kom jeg tilbage til Longeuil og fortalte
min gode Ven Brassard om min sidste Samtale med Biskop
Bourget. „Jeg kan ikke sige Dem, hvorledes jeg har faaet det
at vide", sagde han, „men jeg er ganske sikker paa, at der er

en Plan igjcere for at øbelægge Dem. Det gjælber om at til-

intetgjore Deres Popularitet, saa at ingen skal fristes til at

folge Dem til Illinois. Thi skjont De har holdt Deres Af-
reise saa hemmelig som muligt, ved alle og enhver, at det er

Dem, Bistoperne har udset til at lede Udvandringen".
„Er det Deres Mening at sige, at Biskopen af Montreal

og hans Pra'ster skulde ville gjore sig skyldige i noget saa
skjcendigt?" spurgte jeg.

„Ja, det er just min Mening", gjentog Brassard. „Bi-
skopen har ved Deres Hjcelp indfort mange Reformer i sit
Bispedomme, og De har skilt Dem saa godt fra dette Arbeide,
at Deres Popularitet nu er bleven for stor. Derfor vil Deres

Fjender gjerne blive af med Dem, og nu skal intet Middel
skyes for at naa dette Maal. Vcer derfor paa Deres Post;
thi De har mcegtige Fjender!"

Et Par Timer ester denne Samtale fik jeg Bud om, at

Bourget, Biskopen af Montreal, onskede at tale med mig, og
nceste Morgen gik jeg til ham. Han modtog mig meget venlig,
som om han ganske havde glemt sin Vrede fra forrige Gang,
sagde nogle Ord om Afholdssagens Fremgang og spurgte saa-
„Er De ikke Fru Cheniers Skriftefader?"

„Jo", svarede jeg, „det har jeg vceret, lige siden hun kom
til Longeuil".

„Jeg formoder, De ved, at hendes eneste Barn er Nonne
i Congregations-Klostret. Kunde De ikke bevcege Fru Chenier
til ogsaa at blive Nonne?" spurgte Viskopen.
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„Jeg forstaar ikke, hvorfor jeg skulde raade Fru Chenier
til at forlade sit vakre Sted, hvor huu foler sig saa lykkelig,
for at sta'uge sig iude i eu Klostercelle", svarede jeg.

„Men hun er endnu ung og vakker og kan bukke under for
de Farer og Fristelser, som omgiver hende", svarede Biskopeu.

„Det er sandt, at Fru Chenier endnu er ung og ser godt
ud", sagde jeg, „og Rygtet siger, at hun er rig; men fluide
jeg give hende et godt Raad til at undgaa de Fristelser, De
taler om, vilde jeg for tilraade hende at gifte sig. En god
ZEgtefcrlle vilde vcere en bedre Beskyttelse mod alle Farer end
et skummelt Kloster".

„De taler som en Protestant", sagde Biskopen opbragt.
„Vi har lagt Mcerke til, at skjont en hel Del unge Damer
skrifter for Dem, er aldrig en af disse bleven Nonne; og dog
er Kyflhedsloftet den sikreste Vei til Hellighed!"

„Jeg beklager, at jeg ikke kan vcrre af Deres Hoicervcerdig-
heds Mening", svarede jeg. „Det Middel, De der ncevner mod
Synd, er en forholdsvis ny Opfindelse. Men Gud selv giver
os et andet Raad, naar han siger: „Det er ikke godt, at

Mennesket er alene; jeg vil give ham en Medhjcelp, som kan
vcrre hos ham". Og den samme Gnd siger gjennem sin Apostel
Paulus: „For at undgaa Skjorlevnet have hver Mand sin
Hustru og hver Kvinde sin Mand". Desuden ved jeg altfor
vel, hvorledes Storstedelen af Nonnerne holder deres Kystheds-
lofte og jeg kan derfor ikke tro, at denne nye Opfindelse er

bedre end den gamle, Gnd selv har givet os", tilfoiede jeg.
„Dette er Protestantisme, Chiniquy, den reneste Protestan-

tisme!" raabte Biskopen vred.
„Det er ikke Protestantisme; det er Guds egne Ord. Men

jeg onsker ikke at vcrre opsa'tsig mod Dem, og kan De give
mig en eneste rimelig Grund, hvorfor jeg skulde forsøge at be-
vcrge Fru Chenier til at gaa i Kloster, stal jeg gjore det forste
Gang, hun kommer til Skrifte".

Nu blev Bistopen blidere stemt og sagde: „For det forste
vilde Fru Chenier opnaa et stort aandeligt Gode ved at aflcrgge
Kyflhedsloftet og leve i Fattigdom i et Kloster. For det andet
er hun rig, og vi trcrnger til Penge. Gik hun i Kloster, vilde
vi snart komme i Besiddelse af hendes Formue, da hendes eneste
Barn allerede er Nonne i Congregationsklostret".

„Deres Hoicervcrrdighed har allerede hort, hvad jeg har
at sige om Deres forste Grund", svarede jeg. „Saavel Non-
nernes egne Beretninger som deres Skriftefcrdres har overtydet
mig om, at i et kristeligt Hjem trives Dyd og Renhed bedre
end i de morke Nonnefcengsler, hvor Storstedelen af Nonnerne
forbander de Lcenker, de er bundne med, og som de ikke lcenger
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kan bryde. Og hvad Deres anden Grund angaar, saa strider
den mod min Samvittighed, og den kan derfor ikke overbevise
mig. Det er ikke for at berove Folk deres lovlige Gods, at

jeg er bleven Prcest. Jeg ved, at Fru Chenier har fattige
Slcegtninge, fom godt kan trcenge, hvad hun efterlader dem".

„Mener De hermed at ville sige, at Deres Biskop er en

Tyv?" raabte Bistopen vred.
„Paa ingen Maade, Deres Hoicervcerdighed. De fom Biflop

ser sandsynligvis en hel Del Ting i et ganske andet Lys, end

jeg i min ringe Stilling kan se dem. Men ligesom Deres Hsi-
cervcerdighed er nodt til at folge sin Samvittigheds Rost i alle
Ting, saa maa jeg ogsaa folge min".

„Det er ikke forste Gang, De glemmer den Underdanighed,
De stylder Deres Overordnede", svarede Biflopen strengt, „men
jeg vil onste, det maa blive den sidste. Det eneste jeg nu paa-
lægger Dem, er at holde denne Samtale hemmelig".

„Det vil vcere mere i min egen Interesse end i Deres at

holde den hemmelig", svarede jeg. „Og jeg haaber, at hverken
Deres Hoicervcerdighed eller den almcegtige Gud, som alene har
hart os, nogensinde vil tvinge mig til at aabenbare den".

Da jeg ud paa Eftermiddagen kom tilbage til Brassard,
spurgte han, hvad nyt Biskopen havde havt at sige mig.

„Han har bedet mig holde vor Samtale hemmelig", svarede
jeg, „ellers stulde De have faaet hore en krydret men temmelig
usmagelig Historie".

Brassard lo og sagde: „Jasaa, en Hemmelighed? Da har
dog Biflopen ofte nok talt baade med mig og andre om denne
Hemmelighed og bedet os overtale Dem til at bevcege Fru
Chenier til at gaa i Kloster. Og andet var det ikke, han vilde
tale med Dem om".

„Er det ikke en forfcerdelig Skam, Brassard", sagde jeg,
„at vore Nonneklostre skal vcere Snarer til at odelcegge saa-
mange intet anende Familier? Jeg ved, at Biflopen og hans
Smigrere vil hade og sorfolge mig, fordi jeg modscetter mig
dem, men jeg er stolt af denne Forfolgelse. Sandhedens og
Evangeliets Gud vil staa paa min Side, og da frygter jeg
dem ikke".

Brassard svarede: „Jeg kan ikke dadle Dem, fordi De i
dette Tilfcelde er uenig med Biskopen. Jeg sagde ham paa
Forhaand, hvordan det vilde gaa; thi jeg kjendte Deres Tanker
om Nonnerne Og skjont jeg ikke gaar saa vidt som De, er

jeg dog af den Mening, at Klostrene til alle Tider har vceret

Hovedaarsagen til de Ulykker som har rammet Kirken. Det er

bedroveligt at se, hvor let vore stakkels Nonner giver efter for
deres altfor svage Skriftefcrdres syndige Onfler. Hvem stulde
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have troet, at Fader Allard f. Ex. skulde vcrre saa farlig for
de unge Nonner, at mange af dem skulde tabe deres Hjerte for
hans Skyld? Har De hort, hvorledes de unge Mcend i Lands-
byen, der var forargede over, at han tilbragte Storstedelen af
Natten hos Nonnerne, famlede sig paa Broen en Aften og
pryglede ham grundig?"

Klokken slog nu tolv, og det var Tid at gaa tilsengs;
men inden vi skiltes, sagde Brassard: „Min kjcere Chiniquy,
jeg er bange, Bifkopen og hans Raadgivere aldrig vil glemme,
at De har vristet det Bytte, de nu faa la>nge har lcrngedes efter,
ud af deres Klor. De tilgiver Dem aldrig, at De saa ufor-
fmrdet har sagt dem Deres Mening".

„Jeg frygter dem ikke", sagde jeg, „men fætter min For-
trostning til Gud. Det er for hans Wre, jeg strider!"

2 1 tf c å a |i i t e s.

Maner om at tilintctgjore mig. —

Jeg faar Kjcrlp hos Jetuiterne og seirer over mine Äsender. —

Mshopcn giver mig (Oprejsning.

En Dag i September 185!, da jeg horte Skrifte i en

Kirke i Montreal, kom der en vakker, ung Pige for at bekjende
fine Synder. Hendes Rekjendelfer viste, at hun var dybere
funken, end jeg kunde tcenke mig det muligt, og stjont jeg to

Gange forbod hende at gjore det, ncvvnte hun Navnene paa
flere Pra'ster, som havde deltaget i hendes Orgier. Den Maade,
hvorpaa hun fortalte om alle disse Vederstyggeligheder, var

faa cynisk og fræs, at jeg strax faldt paa den Tanke, at hun
var udsendt for at odelcrgge mig. Jeg afbrod hende derfor og
sagde: „Den Maade hvorpaa De bekjender Deres Synder, viser,
at De ikke er kommen her for at faa Tilgivelse af Gnd, men

for at odelmgge mig. Det skal ikke lykkes Dem. Jeg forbyder
Dem nogensinde oftere at strifte for mig; flnlde jeg faa se Dem

her tgien, lader jeg Dem jage ud af Kirken".
Hun sagde noget, som jeg ikke forstod; men af hendes
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Stemme og Gebcerder fljonte jeg, at hun var yderst opbragt.
Jeg saa hende derpaa sige nogle Ord til en Kusk, som ogsaa
var i Kirken for at skrifte, hvorpaa hun fjernede sig.

Da jeg om Aftenen kom hjem, sagde jeg til Brassard, at

jeg troede, den unge Pige var kommen til Kirken for om muligt
at skade mig.

„Ja, sagde jeg Dem ikke for nogen Tid siden", svarede
han, „at der var en Plan igjcere for at odelcegge Dem? Biskop
Bourget har ikke for ingenting Ord for at vcere det mest hcevn-
gjerrige Menneske i Canada".

Nogen Tid efter fik jeg Brev fra Biskop Bourget, hvori
han meddelte mig, at han havde frataget mig alle prcestelige
Rettigheder og lyst mig i Ban. Jeg havde nemlig gjort mig
skyldig i en Forbrydelse, som han ikke vilde ncevne, ligesaalidt
som den Person, med hvem Forbrydelsen var begaaet.

Jeg viste Brevet til Brassard og sagde: „Deres Spaadom
gaar i Opfyldelse. Men hvad synes De om en Biskop, som
banlyser en Prcrst uden at lade ham vide Grunden og uden at

sige ham, hvem hans Anklagere er? Strider ikke saadant mod
Kirkens Love?"

„Vistnok strider det mod Kirkens Love", svarede Brassard,
„og dog hcender det hver Uge, at Biskoperne dommer Prcester
uden at lade dem vide hvorfor og uden at opgive deres An-

klagere".
„Da vil jeg ikke tillade Biskopen at behandle mig paa en

saadan Maade", svarede jeg. „Hvis han vover at trcede Guds

og Evangeliets Love under Fodder for at bringe mig i For-
dcrrvelse, saa stal jeg lære ham en Lektie, som han aldrig skal
glemme. Gud fle Lov, at det ikke er Inkvisitionens blodige
Kors, men den britifle Loves Fane, der vaier fra Canadas
Taarne for at beskytte Liv og Mre. Jeg er uskyldig, og Gud
ved det. Han skal hjcelpe mig. Nu gaar jeg til Biflopen."

To Timer senere bankede jeg paa Biskopens Dor. Han
tog meget koldt, men hofligt imod mig.

„Deres Hoicervcerdighed ved", sagde jeg, „hvorfor jeg er

kommen. Jeg har faaet et Brev sra Dem, hvori De be-

skylder mig for en Forbrydelse uden at ncevne, hvad det er,
eller hvem der har anklaget mig. Jeg kommer nu for i Guds
og Jesu Kristi Navn at bede Dem lade mig vide, hvorfor jeg
er anklaget, for at jeg kan bevise Dem og mine Anklagere min

Uskyldighed".
„Jeg kan ikke opfylde Deres Onske", svarede Biskopen.
Da flog jeg op i mit nye Testamente, 1 Tim. 5, 19 og

læste: „Antag ikke noget Klagemaal mod nogen af de ZEldste
uden efter to eller tre Vidners Udsagn!" Derpaa sagde jeg:
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„Jeg haaber, det ikke er Deres Hoiærværdigheds Mening at

handle mod Kristi Bud, som er beseglet med hans Blod".
„Jeg tager ingen Bibel-Lektioner af Dem!" raabte Bistopen

ude af sig selv af Vrede, „og jeg har intet Svar at give Dem
paa Deres uforskammede Sporgsmaal. De er lyst i Ban, og
jeg har intet mere at gjore med Dem".

Nu forst forstod jeg Brassards Sindelag imod mig, og jeg
indsaa tilfalde min sorgelige Stilling. Skjont jeg vidste, hvor
nretfcrrdig og tyrannist Biskopen var, gjaldt han dog blandt Folket
for at være en ren Helgen. Paa hans Befaling vilde nu alles
s2ren og Hjerter vende sig fra mig. Jeg folte mig, som om

jeg var blcven styrtet ned i en Afgrund, hvorfra det var umuligt
at undflippe. Hvad hjalp det, at jeg var usiyldig, naar hele
Verden vilde tro, at jeg var skyldig!

Biskopen havde med et faaet travlt med at skrive Breve
og syntes ikke længere at tage nogen Notits af min Nærværelse.
Saaledes hengik flere Minuter, men da holdt jeg det ikke mere

ud. Jeg faldt paa Knæ for Biskopen, greb hans Hænder og
sagde med graadkvalt Stemme: „Deres Hoiærværdighed! I vor

Herres Jesu Kristi Navn og for Guds Ansigt sværger jeg, at

jeg ikke har gjort noget, som kunde bringe en saadan Dom over

mig. Lad mig kun stilles Ansigt til Ansigt med mine Anklagere,
og jeg skal bevise min Uskyldighed".

„De er styldig! Gaa Deres Bei!" raabte Bistopen, idet

han trak sine Hænder tilbage, som om jeg havde besmittet dem,
og sprang op fra Stolen.

Hvor mange Gange jeg har takket Gud, fordi jeg i det
Dieblik ikke havde eu Dolk, thi isaafald vilde jeg have stodt
den i Biskopens Hjerte. Mærkværdigt nok bragte denne Mands

djævelske Oudstab mig mit Mod igjen. Jeg folte mig snart
igjen stærk nok til at trodse Stormen og folte i mig noget af
den Kjæmpekraft, som Gud ofte meddeler den Fortrykte i

Tyranners Nærværelse. Jeg kunde nu atter haabe paa Gud,
som kjeudte min Uskyldighed og min Modstanders Haardhed,
og uden at sige et Ord mere forlod jeg Værelset og siyndte
mig tilbage til Longeuil. Brassard brast i Graad, da han fik
hore om Bistopens Opforsel mod mig.

„Ja, De er domt, stont De er uflyldig", sagde han. „Det
bedste Bevis paa Deres Ustyldighed er, at han saa standhaftig
nægter at nævne Deres Anklagere. Men De vil aldrig kunne
staa Dem mod saa mægtig en Modstander!"

„Kjære Brassard, der tager De feil!" sagde jeg; „jeg har
aldrig været sikrere paa at gaa af med Seiren end netop nu.

Kunde jeg bare faa vide, hvem mine Anklagere er, fluide jeg
tvinge denne Tyran til at tage sin Dom i sig igjen og det
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snarere, end han har gjort Regning paal Jeg havde forsi
tænft at reise til Chicago, hvor Biflop Vandeveld nu venter
mig; men nu er jeg fast bestemt paa ikke at reise, for Biflopen
har taget siu uretfærdige Dom tilbage. Jeg gaar mt til Jesuiter-
Seminariet. Der vil jeg tilbringe en Uge i Stilhed og Bon.
Ingen er saa dygtige til at opdage skjulte Ting som Jesuiterne.
Jeg haaber de vil hjcrlpe migi"

Klokken sex om Eftermiddagen sad jeg i et af Jesuiter-
Seminariets hyggelige Vcerelser og talte med dets cervcerdige
Direktor, Schneider. Jeg fortalte ham, hvorledes Biskop Bonrget,
dengang jeg forlod Oblaterne, tiltrods for den Fordom, han
havde havt mod mig, kraftig havde understottet mit Arbeide i
Afholdssagen, men hvorledes disse venlige Folelser havde for-
vandlet sig til det bitreste Had fra den Dag, jeg havde ncegtet
at overtale Fru Chenier til at blive Nonne. Jeg fortalte ham
ogsaa om min Mistanke til den ulykkelige, unge Pige, som
kom til mig i Skriftestolen. „Og nu", tilfoiede jeg, „vil jeg
bede Dem hjcrlpe mig med at tvinge Biflopen til at tage sin
Dom tilbage. Gjor han det ikke, er jeg fast bestemt paa at
aabenbare det hele og i hele Folkets Paasyn tvinge ham til at
ncevne mine Anklagere".

„Gjor De det", sagde Direktoren, „er jeg bange for, at
De ikke alene vil tilfoie Biflopen af Montreal, men ogsaa hele
vor hellige Kirke en ubodelig Skade".

„Vor Kirke vil lide ubodelig Skade, hvis den taaler en

saadan Opforsel af en af sine Viskoper", sagde jeg, „men det
er umuligt!"

„Deri har De Ret", svarede Jesuiten. „Vor Kirke kan
ikke billige en saadan Haudlemaade. Over hundrede Gange har
den fordomt lignende Uretfcerdighed hos andre Biskoper. Det
forste, vi har at gjore, er at faa Rede paa, hvem Deres An-
klagere er. Min Mening er, at denne Pige, som kom til Dem
r Skriftestolen, ved mere om Deres Fjenders Planer, end Bi-
skopen onsker, vi skal faa vide. Det er Skade, at De ikke fik
hendes Navn og Adresse. Jeg skal gjore, hvad der staar i
min Magt for at overbevise Biskopen om, at det ikke alene er

i hans egen Interesse, men ogsaa i vor hellige Kirkes, at han
hurtigst muligt tilbagekalder Dommen".

Den tredie Dag, jeg var i Seminariet, kom Pater Schneider
til mig tidligere end scedvanligt og sagde: „Endelig er det nu

lykkedes . mig efter meget Besvcrr at faa Rede paa den Kufl,
som den unge Pige henvendte sig til i Kirken. Hvis De ikke
har noget imod det, vil jeg sende Bud efter ham; han kjender
kanske Pigen og kan faa hende overtalt til at komme hid".

To Timer efter indfandt Kuflen sig. Jeg gjenkjendte i
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ham et Medlem af vor Afholdsforening; han havde for vcrret

en Dranker, men fyntes nu at vcere bleven et andet Menneske.
Jeg spurgte ham, om han kjendte Navnet paa den Pige fom i

Kirken havde tiltalt ham, da hun forlod Skriftestolen.
„Ja, jeg kjender hende godt", svarede han, „og hun har

et meget daarligt Rygte, skjont hun tilhorer en agtvcerdig
Familie".

„Tror De, De kunde bevcege hende til at komme hid, naar

De sagde hende, at en Pra'st paa Jefniter-Seminariet onskede
at tale med hende?"

„Intet er lettere", svarede han. Om to Timer vil hun
vcere her, hvis jeg trceffer hende hjemme".

Klokken tre bankede Kusken igjen paa Doren og sagde: „Nu
er hun her. Hun har ikke mindste Anelse om, at det er Dem,
som onsker at tale med hende. Hun sagde, at De var i Constant
og holdt Forelæsninger. Hun synes at vcere meget forbitret
paa Dem og beklager sig over, hvor uhoflig De var, da hun
vilde skrifte for Dem".

„Sagde hun virkelig det?" spurgte jeg.
„Ja, hun sagde det for at forklare mig sin Ophidselse, da

hun kom fra Skriftestolen. Hun bad mig dengang kjore hende
hjem. Hun var rent rasende og sagde, De skulde komme til at

nndgjcelde for Deres Opforsel. De gjor bedst i at vcere paa
Deres Post. Hun er en af de vcerste Piger i Montreal og

har en farlig Tunge".
Jeg var nu ganske sikker paa, at hun var leiet af Biskopen

for at odelcegge mig, for at han kunde saa et Paaskud til at

handle som han havde gjort. Jeg hentede Schneider, for at

han kunde bevidne min Uskyldighed, og derpaa blev Pigen fort
ind til os.

Hun var ncer falden om paa Gulvet af Forskrcekkelse, da

hun fik se mig. Jeg tiltalte hende venlig og hentede et Glas

fristt Vand til hende. Da hun var kommen sig, sagde jeg:
„De har anklaget mig for Biskopen og sagt, jeg har gjort mig
skyldig i en stor Forbrydelse. Derfor har Biskopen lyst mig i

Ban. De alene kan gjore den Skade god igjen. I denne

Prcests Ncervcerelse beder jeg Dem sige, om jeg er skyldig eller

ustyldig i den Forbrydelse, De har anklaget mig for. Men

tal Sandhed! Den alvidende Gud horer hvert Ord, som ud-

gaar af Deres Mund".
Den stakkels Pige brast i Graad; med Lommetorklcrdet for

Oinene sagde hun med sijcrlvende Stemme:
„De er uskyldig!"
„Svar mig paa endnu et Sporgsmaal", sagde jeg. „Var
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det ikke for at friste mig til Synd, De kom til mig i Skrifte-
stolen, og ikke for at bekjende Deres Synder?

„Jo, det var for at friste Dem", svarede hun.
„Tal fremdeles Sandhed, og den barmhjertige Gud vil

tilgive Dem. Var det ikke for at hcevne Dem, fordi jeg havde
irettesat Dem, at De gik til Biskopen med den falske Anklage?"

„Jol"
Pater Schneider havde imidlertid skrevet ned disse Sporgs-

maal og Svar og derpaa taget fire Afskrifter, alle undertegnede
med hans Navn. Jeg lod dernceft den unge Pige svcerge nied
Haanden paa Biblen, at hun havde talt Sandhed, hvorpaa jeg
gav hende nogle Formaninger og lod hende gaa.

„Her ser vi, at Gud ikke slaar Haanden af dem, som fætter
sit Haab til ham", sagde jeg til Schneider.

„Ja, nu er Deres Uskyldighed bevist", sagde han. „Men
sig mig var det ikke nok at udfcerdige et Exemplar af disse
Sporgsmaal og Svar? Hvorfor bad De mig strive sire?"

„Det skal jeg sige Dem", svarede jeg. „Et skal Biskvpen
have; et beholder De; Brassard stal have et, og selv vil jeg
ogsaa have et. Jeg tror nemlig Biskopen istand til at kunne
odelægge det ene, jeg sender ham; men er han dum nok til det,
kan jeg gjore ham det broget nok med de vorige tre".

„Det har De ganske Ret i", svarede Schneider. „Det
eneste, De nu har at gjore, er at sende dette til Biskopen med
et bestemt Forlangende om, at han tager sin Dom tilbage.
Resten kan De overlade til mig. Nu er Striden endt, og De
har vundet en fuldstcendig Seier. Biskopen vil uden Tvivl
gjore alt muligt for saa snart som muligt at faa Dem til at

glemme denne morke Side i hans Liv".
Den kloge Jesuit havde Ret. Da jeg nogen Tid efter ind-

fandt mig hos Biskop Bourget for at sige Farvel, for jeg reiste
til de Forenede Stater, modtog han mig med den største Ven-
lighed og Hoflighed som nogensinde er bleven mig vist af en

Biskop. „Min tjære Chiniquy", sagde han, „De kan stole paa
mit Venskab, og jeg vil altid være Dem taknemmelig for, hvad
De har udrettet i mit Bispedomme".

„Det glæder mig at erfare, at min Biskop nærer saa ven-

lige Folelser lige overfor mig", svarede jeg, „og jeg saa gjerne,
at Deres Velærværdighed gav mig et flriftlig Bevis herpaa".

„Med storste Fornoielse", svarede han, hvorpaa han strax
greb en Pen og strev folgende:

Montreal, den 13. Oktober 1851.

Hr. Pastor C. Chiniquy!
De har anmodet mig om Tilladelse til at forlade mit

Bispedomme for at tilbyde Biskopen af Chicago Deres
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Tjenester. Da De endnu tilhorer Quebecs Bispedomme,
finder jeg, at De heller bor henvende Dem til Bistopen
af Quebec. Hvad mig angaar, kan jeg ikke andet end
takke Dem for alt hvad De har udrettet blandt os, og jeg
nedkalder Himmelens rigeste Velsignelse over Dem. De
vil altid staa mit Hjerte nrer, og jeg haaber, jeg en Dag
maa faa Anledning til at vise Dem, hvilke taknemmelige
Folelser jeg nrerer for Dem.

Deres ydmyge Tjener
(Bourget) Jgnatins, Biskop af Montreal".

Efterat han med den mest udsogte Venlighed havde rakt

mig Brevet, faldt jeg paa Kure for ham og sagde: „Deres
Hojrervrerdighedl For jeg forlader Canada, beder jeg om Deres

Velsignelse!"
Han velsignede mig, trykkede mig til sit Bryst med en

Faders Omhed og sagde: „Den almregtige Gud vrere med Dem,
hvor De gaar, til Deres Dages Ende!"

2 2 is e Kapitel.
Hl ister Mads til min Koloni. — Wqgger det forste Kapel. —

Mresternes Misundelse. — Koloniens store Kremgang. —

Morsten i Mourbonnais jages bort fra fin Menighed.

Jeg ankom til Chicago den 29. Oktober 1851 og tilbragte
de forste sex Dage hos Biskop Vandeveld for notere at sætte
mig ind i hans Kolonisationsplaner. Han gav mig den mest
udstrakte Myndighed, en Biskop kan give en Prrest, og hans
vrerdifulde Raad kom mig senere til megen Nytte.

Der medgik tre Dage for at komme til Bourbonnais over

Prrerierne. Disse dannede dengang uhyre Qdemarker med nresten
usremkommelige Veie. Mange af Farmerne derude havde paa
deres Prrests, Courjeaults, Opfordring reist lange Veie for at

mode mig. Da jeg havde hvilet ud nogle Dage i deres nye
Koloni, forklarede jeg Pastor Conrjeault, at Biskopen havde
udsendt mig for at grunde et Samfund af katholske Emigranter,
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BIN muligt i saa stor Skala, at vi kunde regjere hele Illinois,
vg at jeg nu vilde begive mig lcenger syd sor at udse en Plads
til Kolonien. Men til min uendelige Sorg fyldtes ved denne

Meddelelse den ulykkelige Prcests Hjerte med Misundelse og
Had. Det samme havde næret Tilfældet med Pastor Lebel i

Chicago. Jeg havde ventet mig noget ganske andet af disse to

Præster, for hvem jeg hidtil havde næret den oprigtigste Agtelse.
Saalænge de havde staaet i den Tro, at jeg kom til Vesten for
at uge Tilstromningen af Emigranter til deres smaa Menig-
heder, havde de vist mig den største Velvilje; men fra det Die-
blik, de horte det gjaldt om at grundlægge en stor Koloni i

selve Hjertet af Illinois var de begge enige om at lægge mig
de störst mulige Hindringer iveien. Havde jeg kunnet ane en

saadan Modstand netop fra den Kant, hvorfra jeg havde haabet
at faa mest Slotte i mit Kolonisationsarbeide, havde jeg aldrig
forladt Canada. Men nu var det sor sent at vende tilbage.
Jeg var saa heldig at overtale sex af de mest formaaende Kolo-

nister i Bourbonnais til at folge mig paa min Reise over

Prærierne, der laa som et uendeligt Hav foran mig, og hjælpe
mig med at finde den bedste Plads til min vordende Koloni.
Dette lykkedes os over Forventning, hvad Regeringens Jngeniorer
ogsaa senere har stadfæstet, idet de har udtalt, at St. Anne

har den sundeste Beliggenhed i hele Illinois.
Inden et Par Uger var gaaede, efterat jeg havde udvalgt

dette Sted, var allerede femti Familier fra Canada flyttede
derhen og havde opslaaet deres Telte omkring mit. Dette var

Begyndelsen til St. Anne.
Vi var nu i Slutningen af November, og skjont Veiret

var mildt, maatte vi ingen Tid spilde, men gjore, hvad vi

kunde, for at skaffe alle disse Familier solidere Tag over Hovedet,
saa ikke Vinterens Kulde skulde sprede Sygdom og Rod blandt
dem. De fleste af disse Emigranter var fattige og uvidende

Folk, som ikke havde nogen Ide om de utrolige Vanskeligheder,
der maa overvindes, naar der skal grundes en ny Koloni. Fra
forst af havde vi kun to smaa Huse til at bo i. I tre Maa-
neder maatte vi ligge i Boffelhnder paa det bare Gulv med
vore Frakker til Hovedpude.

Da jeg den 31. December optog en Fortegnelse over mine

Emigranter, fandt jeg, at Kolonien talte to hundrede, hvoraf
Halvparten var Born. Derefter forestillede jeg dem, at hvis
de, hver Familie for sig, vilde forsoge at bygge sig Hytter,
vilde neppe nogen as dem blive færdige inden Vinteren kom

paa; men hvis de alle slog sig sammen om at hjælpe hverandre,
-kunde vi haabe.at faa opfort et tilstrækkeligt Antal smaa men

solide Huse paa forholdsvis kort Tid. Læseren kan knapt fore-
8Lhiniquy: Jkatfjoiicismen.
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stille sig, hvor hurtig de forste 40 smaa Huse blev fcerdige,
Mcrndene arbeidede med eu Lyst og Iver, fom jeg maatte be-
undre, og Kvinderne tilberedte vore fcelles Maaltider. Hver
Dag var jeg med et Par Venner ude paa Jagt og bragte hjem
en Moengde Raphons, Vildcender, Vildgjces, Raadyr o. a.

Da jeg fandt, at et tilstrcekkeligt Antal Huse var blevne
opforte, sammenkaldte jeg en Dag alle mine Emigranter og
sagde til dem: „Mine Venner! Ved Guds Barmhjertighed er
det nu lykkedes Eder at skaffe Eder Beskyttelse mod Vinterens
Storme, men der staar endnu noget tilbage. Vi maa nodven-
digvis have opfort en toetages Bygning, hvis overste Etage
skal benyttes til Skole for eders Born og til Kirke om Son-
dagen, medens nederste Etage stal vcere min Bolig. Det er

ganske nodvendigt at skaffe Bornene en Skole, og vor Koloni
er allerede saa stor, at vi ikke kan holde vore Gndstjenester i
et almindeligt lidet Hus som hidtil".

Mit Forslag blev enstemmig antaget, og allerede ncrste Dag
begav 72 Mcend sig til Skoven for at scelde Trceer. Dette
var den 16. Januar 1852, og tre Maaneder efter, den 17.
April, var den vakre Bygning fcerdig og blev indviet af Biskop
Vandeveld.

Imidlertid var Tilstromningen af Emigranter saa stor, «1
vor Koloni nu talte 500 voxne Mennesker. Kapellet, som vi
fra forst af havde troet skulde blive for stort, maatte derfor
snart forlcenges, og om Vaaren maatte vi ogsaa udvide Grcrn-
ferne for vor Koloni; thi da ankom over 100 nye Familier
fra Canada.

„Jeg maa bede Dem folge mig til Bourbonnais", sagde
Biskop Vandevelv til mig, en halv Times Tid efterat han
havde indviet Kapellet.

To Timer senere standsede Hestene udenfor Pastor Conrjeanlts
Hus. Flere af Bourbonnais' mest ansete Indbyggere var bndne
til Middag i Prcrstegaarden.

Klokken var bleven tre om Eftermiddagen, og vi skiltes ad
for at læfe vore Bonner, hvad der tog os omtrent en Time.
Jeg var netop bleven fcerdig dermed og gik en Tur i Haven,
da jeg saa Courjeault komme gaaende mod mig fra Kirken.
Da han kom ncermere, havde han et saa forflrcemt og fortvivlet
Udtryk, at han ncesten ikke var til at kjende igjen; han sukkede
og stonnede og forte i et vcek Haanden op til Panden; og da
han vilde til at tale, kunde han ikke faa Ordene frem for Graad.

„Chiniquy", sagde han, „jeg har en mork Hemmelighed at
betro Dem. I mere end et Aar har jeg levet med Kirke-
betjentens Datter som om hun havde vceret min Hustru. Nn
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har hun sagt mig, at hun inden faa Dage vil blive Moder,
og hun forlanger, at jeg skal skaffe hende 500 Dollars, ellers
truer hun med at aabenbare det for Biskopen og Menigheden.
Hvad stal jeg gjore? Undertiden ser jeg ingen anden Udvei
end at kaste mig i Floden for at gjore Ende paa mit usle Liv.
Tror De, Bistopen kan tilgive mig ogsaa denne Synd?"

„Dette er i Sandhed en stor Ulykke", svarede jeg, „og det
eneste Raad jeg kan give Dem, er, at De gaar til Biskopen og
uden Omsvob siger ham alt".

Grcedende reiste han sig fra Bcenken og gik for at finde
Biflopen. Jeg blev siddende som sorstenet, af hvad jeg havde hort.

En halv Time senere kom Biflopen til mig: „Chiniquy",
udbrod han, „hvilken Skandale! Hvilken Bancere for Kirken!
Denne Courjeault maa jo Hære en ren Djævel. Hvad skal jeg
gjore med ham? Og hvordan skal jeg forhindre, at Skandalen
bliver kjendt?"

„Deres Hoiærværdighed", svarede jeg, „jeg foler det som
et stort Ansvar at raade Dem i denne vanstelige Sag. Er
Deres Hoiærværdighed fuldt forvisset om, at Courjeault angrer,
hvad han har gjort, og at Menigheden intet aner, saa finder
jeg det bedst, at De beholder ham her og sender Pigen til
Canada", svarede jeg, „stjont ogsaa denne Maade at ordne
Sagen paa kan have sine sørgelige Folger".

Skjont det nn var sent paa Aftenen og jeg for havde be-
stemt at blive Natten over i Bourbonnais, reiste jeg dog nu,
saa hurtig jeg kunde, tilbage til St. Anne. Bourbonnais syntes
mig at være som et brændende Hus, jeg ikke hurtig nok kunde
redde mig ud af.

En Uges Tid var nu alt roligt; men saa en Mandag kom

fire Mænd fra Bourbonnais for at fortælle mig, hvad de nu

havde foretaget, og for at bede mig ikke slaa Haanden af dem
i denne Provelsens Tid. Strax efter at jeg havde forladt
dem, havde de sammenkaldt et Mode og der vedtaget folgende
Beslutninger:

1) De vilde og kunde ikke længer beholde Courjeault som
Præst;

2) Der skulde ikke tilfoies ham nogen personlig For-
nærmelse;

8) Naar han næste Sondag skulde begynde sin Prædiken,
vilde de alle paa en Gang forlade Kirken for derved
at lade ham forstaa, at de ikke længer vilde have ham
til Præst;

4) De vilde underrette Biskopen om, hvad de havde fore-
taget sig, og anmode ham om at tillade mig at bestyre
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Menigheden i Bourbonnais, indtil en anden Prcest
kunde blive udncevnt.

Mcerkeligt nok fik Courjeault intet at vide om dette Mode
og anede derfor ei, hvad der forestod ham. Nceste Sondag var

Veiret vakkert og Kirken fuld af Mennesker. Da Profiten havde
forrettet Messen, gik han som sædvanligt op paa Prcrdikestolen
for at begynde sin Prcediken; men paa et givet Vink reiste hele
Menigheden sig og skyndte sig ud af Kirken, som om der havde
vceret Jldlos. Den stakkels Prcest, som ikke havde anet Uraad,
blev yderst bestyrtet ved at se sig alene; han gjenvandt dog
snart sin Aandsncervcerelse og ilede ud for at overtale sin Menig-
hed til at standse og hore ham.

„Jeg ser, at dette er Guds Straf over mig", sagde han,
„og jeg fortjener det; jeg bebreider Eder ikke, at I ikke vil have
mig til Prcest. Eders Onste skal blive opfyldt. Jeg reifer
herfra og kommer aldrig mer tilbage. Tilgiv mig min Synd og
bed for mig".

Efter disse Ord paafnlgte en dyb Taushed, ikke en Stemme

hcevede sig. Hver gik til sit; men mange var dybt grebne, og
enkelte kunde ikke holde sine Taarer tilbage.

Courjeault forlod Bourbonnais samme Nat; men hans
Opforsel havde betydningsfulde Folger; thi ved Guds Naade
blev denne Prcests Misgjerninger et Middel til at aabne manges
Oine. Den ene efter den anden kom til mig og spurgte, om

Kristus virkelig havde forordnet Colibatet. „Jeg skal give Eder
det nye Testamente", svarede jeg, „saa kan I selv se, hvad der
i den hellige Bog siges derom".

Jeg strev strax til en Boghandler i Montreal og bad ham
sende mig en stor Kasse med Ny-Testamenter. Det varede ikke
lcenge, inden mine Kolonister forstod, at Jesus ikke alene aldrig
havde forbudt sine Apostler og Profiter at gifte sig, men end-
ogsaa havde givet dem Frihed til at have Hustruer og leve

sammen med dem ifolge Pauli Vidnesbyrd: „Have vi ikke Ret
til at fore en Soster omkring som Hustru, ligesom de andre
Apostler og Herrens Brodre og Kefas?" (1 Kor. 9, 5). De
læste om igjen og om igjen disse Kristi Ord: „Dersom I blive
i mit Ord, er I i Sandhed mine Disciple, og I stulle erkjende
Sandheden og Sandheden skal frigjore Eder. Dersom da
Sonnen faar frigjort Eder, stulle I vcere virkelig fri". (Joh.
8, 31, 32, 36).

Disse Lofter om Frihed, som Kristus giver dem, der
lceser og folger hans Ord, fyldte deres Hjerter med usigelig
Glcede. De forstod snart, at Paven og hans Bistoper selv
havde tilvendt sig deres store Magt, og at de Lcenker, hvor-
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under de sukkede, hindrede dem i at opnaa samme Velstand,
Oplysning og Frihed som deres heldigere stillede Brodre,
Protestanterne.

Det fulde Dagslys var endnu ikke trcengt frem til dem;
men det var ikke langt borte.

2Z>le Kapitel.
Kirken opkrcendes. — Biskop Windeveld indgiver lin

Ujfkedsanlogning. — Acn nye Biskops §>pfsrsel mod mig og

Emigranterne.

Den 20. Mai 1852 fik jeg Brev fra Biskop Vandeveld,
hvori han blandt andet siger: „Pastor Courjeault har nu faaet
sin fortjente Straf; men jeg er bange for, at De har en anden

og farligere Fjende i Pastor Lebel. Han har nylig i canadiste
Aviser ladet indrykke et Brev, fom er fuldt af de skammeligste
Logne mod Dem. Lebel fortjener at blive sendt tilbage til
Canada til Straf for, at han udspreder saadanne Usandheder;
men Deres Landsmcend traniger en fransktalende Prcest, og
derfor er jeg bange for, at vi er nodt til at beholde ham.
Imidlertid har jeg ladet ham vide, at hvis han engang til
kommer med ufandfcrrdige Historier, vil han blive straffet efter
Fortjeneste".

I Lobet af de nceste sex Maaneder kom over 500 nye
Familier fra Frankrig, Belgien og Canada, og denne Tilvcext
til vor Koloni glcedede mig meget. Men Glceden blev ikke
ublandet; thi jeg fik hore, at Courjeault var kommen tilbage
fra Frankrig, hvor han kun havde tilbragt en Maaned. Han
vovede ikke at vise sig i Bourbonnais, men tog Bolig nogle
faa Mil borte ved Gramsen til Jndiana, og herfra strev han
til mig og truede mig med, at hvis jeg vedblev at forestaa
Embedet i Bourbonnais, vilde der blive fat Ild paa den smukke,
men ufuldendte Kirke dersteds, og jeg kunde ikke lcenger vcere

sikker for mit Liv.
Dette Brev sendte jeg strax til Biskopen og bad ham om
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Raad. Han svarede, at han troede Courjeault istand til at

opfylde sine Trusler, og tilfoiede: „Skjont jeg endnu ingen
klare Beviser har, er jeg bange for, at Lebel og Courjeault
tilsammen har fattet den djcevelste Plan at brcende Kirken."

Jeg strev til Biskopen: „Det eneste jeg nn kan gjore,
er at paasiynde Kirkens Fuldendelse saa meget som muligt; forst
naar den er fcerdig, vil jeg kunne faa den assureret. En ny
Indsamling i Menigheden har indbragt 400 Dollars; dertil
har jeg lagt 300 Dollars af mine egne Penge, og for denne
Sum haaber jeg, vi skal kunne faa Kirken fcerdig".

I de næste to Maaneder arbejdedes der nu baade Nat og
Dag, og den 1. Mai 1853 var Kirken fcerdig. Dette var en

Lordag, og det var umuligt for mig at faa den assureret for
Mandag. Sondag var en herlig Dag med straalende Solskin;
Trceerne og Blomsterne i vore Haver og Skove udsendte sin
Vellugt, Fuglene sang i den rene Luft, og alt syntes at tyde
paa, at det skulde blive en herlig Sabbatsdag.

Da jeg efter Gudstjenesten var kommen hjemog havde sat
mig ved Middagsbordet, kom to Smaagutter lobende til Prceste-
gaarden og raabte: „Brand! Brand!"

Jeg styrtede ud og saa Ild og Rog trcenge frem af Kirkens
Tag og Vcegge. Med frygtelig Hurtighed greb Ilden om sig;
vore Slukningsforsog var til ingen Nytte, og inden to Timer
var hele Bygningen nedbrcendt. Der syntes ikke at vcvre ringeste
Tvivl om, at dette var Mordbrand. Blandt de mange Til
reisende, som var komne for at se Kirken, havde Smaagutterne
lagt Mcerke til to Mcend, som havde staaet længe og talt

sammen og siden forladt Kirken senere end de andre; men ellers
vidste ingen noget at berette.

Klokken 6 om Eftermiddagen var ncesten hele Menigheden
samlet paa Brandstedet. Jeg talte da til dem og bad dem ikke
tabe Modet. „Dette er en tung Provelse", sagde jeg, „men
just naar Provelsen kommer, gjcelder det at vise, at vi er Mcend,
som ikke saa let lader os strcemme. Jstedenfor at sukke og
klage, vil vi strax stride til Arbeide igjen og opfore en Kirke,
som Ilden ikke saa let stal kunne fortære. Vi vil denne Gang
bygge den af Sten, og den stal staa der som et uimodsigeligt
Bevis paa vor Tro, vor Offervillighed og vort Mod".

Inden en Time var der indsamlet 4000 Dollars i Kon-
tanter, og tager jeg med, hvad der lovedes af Arbejdstid, Tommer,
Sten og andet Materiale, kan jeg sætte det samlede Belob til
9000 Dollars.

Et Par Dage efter kom Biflop Vandeveld fra Chicago for
at raadfore sig med mig om, hvad der var at gjore. Alt syntes
at tyde paa, at Courjeault og Lebel havde foranlediget Branden,
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og hvad mig angaar, havde jeg ikke lcenger nogen Tvivl derom,
da jeg fik hore, at Conrjeault kort efter var traadt ind i et

Trappistkloster.
Biskopens uventede Besog glcedede mig forst meget; thi jeg

tcenkte, han vilde kunne sige mig nogle opmuntrende Ord; men

min Sorg blev stor, da han sagde: „Jeg maa meddele Dem

noget, som jeg endnu ikke har betroet nogen anden. Jeg kan
Ikke lcenger vedblive at vcere Biskop i Illinois. Jeg tor ikke
lcenger paatage mig Ansvaret ved en saa hoi Stilling; thi jeg
har ikke Evne til at opfylde de Pligter, min Kirke paalcegger
mig. Prcesterne i mit Bispedomme lever et saadant Liv, at

hvis jeg skulde folge de givne Forskrifter, maatte jeg afscette
dem alle med Undtagelse af Dem og et Par andre. Enten er

de Drankere eller det, som vcerre er; mange af dem har Born
med deres Soskendeborn, og to af dem med deres egne Sostre.
Jeg tror ikke, der er ti af dem, som tror paa Gud. Religionen
er for dem kun en könnende Komedie.

Biskopen syntes at vcere oprigtig bedrovet, og jeg vilde

gjerne gjort et Forsog paa at forjage hans morke Tanker og
bringe ham til at fatte en anden Beslutning. Men da det
allerede var bleven sent paa Nat, befluttede jeg at opscette
hermed til om Morgenen, saameget mer, som jeg selv var bleven

altfor modlos af, hvad jeg havde hort, til at kunne troste en

anden. Men ak! na'ste Dag skulde blive en af de tungeste i
mit Liv!

Ved Frokosttid na'ste Morgen, da jeg gik for at vakte
Biskopen, fandt jeg ham til min store Forfardelse drukken. For
han lagde sig, havde han bedet min Husholderske give ham den

Vinflaske, jeg brugte naar jeg feirede Messen. Det var en stor
Flaske, som tog over en Liter; den var nasten fuld, da han
fik den, og om Morgenen fandt jeg den tom.

Jeg havde rigtignok hort sige, at Biskop Vandeveld, lige-
som de fleste Biskoper og Praster i de Forenede Stater skulde
vare glad i starke Drikke; men jeg havde aldrig troet det; thi
ved Bordet og altid, naar jeg var tilstede, var han meget
maadeholden. Jeg kan ikke beskrive, hvilken Sorg jeg folte ved
denne Opdagelse. Jeg havde hidtil havt saa store Tanker om

ham for hans Begavelses og mange Kundflabers Skyld; dertil
var han varmhjertet og from som faa, og jeg havde altid sat
stor Pris paa, at han skjcrnkede mig sin fulde Tillid. Kirkens

Odelceggelse ved Mordbrand havde forekommet mig som en stor
Ulykke; men at se min Biflop i en saadan Tilstand var endnu
vcerre. Jeg havde Midler til at gjenopfore Kirken; men min
Tillid til Biskopen kunde jeg aldrig faa igjen. O, hvilke bitre
Kvaler led jeg ikke den Dag; men siden har jeg mangen Gang
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takket Gud ogsaa for disse Provelser; thi uden dem vilde jeg
aldrig have forstaaet, at jeg var en Slave af Rom, og vilde
aldrig have faaet Magt til at bryde de Lcenker, fom bandt
mig til den katholste Kirke.

Resten af Dagen, fom jeg maatte tilbringe i Biskopens
Selskab, forholdt jeg mig faa taus fom muligt. Han selv var

meget forlegen, da han spurgte, hvad jeg syntes om hans Plan.
Jeg svarede, at jeg ikke kunde andet end billige hans Beslutning;
jeg for min Part vilde jo heller leve blandt vilde Dyr i
Skovene end blandt Prcester og Bifloper, som var Drankere og
Gudsfornægtere.

Nogle Maaneder efter horte jeg, at Paven havde udncevnt
ham til Biskop i Natchez i Louisiana; Biskop O'Regan blev
hans Efterfolger i Chicago.

Den ll. December 1854 er en Dag, som har prceget sig
i min Erindring; thi da gjorde jeg Biskop O'Regan for forste
Gang min Opvartning, og han gjorde et saa ubehageligt Ind-
tryk paa mig, at jeg aldrig kan glemme det. Hans Ansigt
var frastodende; Frcekhed, Tyranni og Stolthed stod at lcese i
hans Trcek. Som Skik og Brug er, faldt jeg paa Kine for
ham og bad om hans Velsignelse, efterat jeg forst havde sagt
mit Navn og kysset hans Haand. „Jasaa, saa De er Pater
Chiniquy?" sagde han. „Det var jo morsomt at faa se Dem,
skjont De har ventet længe med at aflcegge mig Deres Besog."

Jeg indsaa snart, at nu da Kolonien var bleven saa stor,
vilde det vcere mig umuligt paa samme Tid at forestaa Menig-
heden i Bonrbonnais. Med Biskopens Tilladelse frasagde jeg
mig derfor denne sidste, og en Prcrst sendtes derhen. Det
varede imidlertid ikke lcenge, for der fortaltes skandalöse Historier
om ham og hans Tjenestepige; Bourbonnais's Borgere gjorde
Indsigelse mod at have en saadan Prcest i sin Midte og tvang
Biskopen til at give ham Afsked. Hans Efterfolger blev den
forncevnte Lebel, som tidligere var bleven bortvist fra Chicago,
fordi han stod i et utilladeligt Forhold til sin Niece. Hans
Drukkenstab og andre Laster gjorde imidlertid, at han snart
ogsaa maatte forlade Bonrbonnais, og i hans Sted blev der
ansat en Mand, som tidligere var bleven forvist fra Belgien
for sin daarlige Opforsels Skyld. Han havde budt Biskop
O'Regan 5000 Dollars, hvis han vilde staffe ham en Menig-
hed, og Biskopen, som gjerne vilde tjene Penge, havde modtaget
Tilbudet og sendt ham til Bonrbonnais. Han kaldte sig
Corthuval.

Strax efter at han var kommen til Bonrbonnais, kom han
sammen med Lebel paa Besog til mig i St. Anne. Jeg modtog
dem saa hoflig, jeg knude, stjont de begge var temmelig drukne.
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Om Eftermiddagen gik de ud paa Jagt, og da de kom hjem
om Aftenen, var de saa omtaagede, at Lebel ikke mcrrkede, han
havde mistet Stovterne; de var blevne siddende i en Myr. Jeg
hjalp dem op i Vognen saa hurtig fom muligt, og de reiste
tilbage til Bourbonnais. Nceste Dag skrev jeg til dem og
forbod dem nogensinde mer at sætte deres Fod i mit Hus.

Faa Dage efter blev jeg ikke lidet forbanset ved fra Bi-
stopen at faa et Brev, som endte med folgende Ord: „Det
gjor mig ondt at hore, at de ikke kommer godt ud af det med
Deres Naboprcester. Dette bor der rettes paa; jeg haaber. De
snart forsoner Dem med dem og herefter lever paa en ven-

skabelig Fod med dem".
Jeg sendte ham folgende Svar: „Jeg ved, at det er min

Pligt at adlyde min Biskop; men naar min Biskop til Naboer
sender mig Prcester, der lever et saa uordentligt Liv som Lebel
og Corthuval, maa min Biskop undskylde, at jeg ikke besoger dem".

Biskopen blev yderst opbragt over dette Brev, og det for-
taltes, at han skulde have fagt: „Jeg skulde give, hvad det

skulde vcere, til den, som kunde skille mig af med den ustyrlige
Chiniquy". Blandt dem, som horte denne Biskopens Udtalelse,,
var en Mand, som i 1854 var indstcevnet for Domstolen i

Jroguois som anklaget for Mened. I den sidste Tid havde
han spekuleret i Landejendomme, og da han var gridsk som en

Hai, havde jeg advaret mine Emigranter mod ham. Dette
kunde han ikke tilgive mig, og han svarede derfor Biskopen:
„Hvis De vil betale Udgifterne, skal jeg paatage mig at faa
Chiniquy kastet i Fcengsel". Hertil svarede Biskopen: „Ingen
Pengesum er for stor, hvis De kan befri mig for en Prcest,.
som skaffer mig mere Bryderi end alle andre tilsammen".

Overensstemmende med Biskopens Onske indstcevnedes jeg.
for Domstolen i Kankakee den 6. Mai 1855; men mine An-
klagere tabte og domtes til at betale Omkostningerne.
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24ise Kapitel.
Jomfru Marias ubesmittede 'Undfangelse.

Den 8. December 1854 sad Pave Pius IX. paa sin Trone,
iført sit prægtige rode og hvide Silke- og Damaskes Skrud og
med den tredobbelte Guldkrone, prydet med Diamanter, paa
Hovedet. Fem hundrede hoie Geistlige omgav ham, og for
bans Fodder knælede mer end 50,000 Mennesker i den prægtige
St. Peters Kirke i Rom. Efter nogle Minuters dyb Stilhed
reiste en Kardinal sig, nærmede sig med hoitidelige Skridt Paven,
faldt paa Knæ for ham og sagde: „Hellige Fader, sig os, om

vi kan tro og lære, at Guds Moder, den hellige Jomfru Maria,
var ubesmittet i sin Undfangelse?"

Paven svarede: „Jeg ved ikke, lad os bede om den Hellig-
aands Lys?"

Kardinalen gik tilbage til sin Plads; Paven og den uover-

sknelige Folkeskare faldt paa Knæ, og Koret istemte: Veni Creator

Spiritus". (Kom Helligaand med Skabermagt.)
Den sidste Tone af den hellige Hymne var neppe hendoet

under Tempelhvælvet, for den samme Kardinal igjen forlod sin
Plads traadte frem for Paven, bolede Knæ for ham og sagde:
„Hellige Fader, sig os, om Guds hellige Moder, den velsignede
Jomfru Maria, blev ubesmittet undfanget af sin Moder?"

Paven svarede igjen: „Jeg ved ikke; lad os bede om den
Helligaands Lys".

Og igjen istemtes: „Veni Creator Spiritus".
Atter paafnlgte en hoitidelig Stilhed, og atter fulgte

Mængdens Oine den purpnrklædte Kardinal, som nu for tredje
Gang nærmede sig Petri Efterfolger, faldt paa Knæ for ham
og sagde: „Hellige Fader, sig os, om vi kan tro, at den vel-

signede Jomfru Maria, Guds Moder, var ubesmittet?"
Som om han pludselig havde faaet en direkte Meddelelse

fra Himmelen, svarede nu Paven: „Ja, vi maa tro, at den
velsignede Jomfru Maria, Guds Moder, var ubesmittet i sin
Undfangelse. Der er ingen Frelse for den, som ikke tror det!"

Og med hoi Rost istemte nu Paven Te Deum. Roms
tre hundrede Kirkeklokker ringede, og Fæstningens Kanoner tord-
nede. Den sidste Akt af den latterligste og skjændigste Komedie,
Verden nogensinde har været Vidne til, var over; Himlens
Dore var for altid lukkede for den, som ikke vilde tro paa den
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mod Bibelen stridende Lcere, at der havde vceret en Evadatter,
som ikke havde arvet Adams syndige Natur, til hvem Herren
sagde i sin Retfcerdighed: „Du er Stov og skal blive til Stov

igjen!" og om hvis Born Sandhedens Gud har sagt: „Der
er ingen retfcerdig, end ikke en; alle have syndet!"

I Kirkens forste Aarhundreder soger vi forgcrves at finde
Spor til denne Vildfarelse. De forste morke Skyer, hvormed
Satan her forsogte at fordunkle Evangeliets Klarhed, viste sig
forst i Slutningen af det 8. og Begyndelsen af det 9. Aar-
hundrede; men denne Vranglcere havde dengang ingen Frem-
gang, og de, som forst fremsatte den, var nogle uvidende Fana-
tikere, hvis Navne man ikke engang kjender.

Det var forst i det tolvte Aarhundrede, at denne Lcere
begyndte offentlig at forkyndes af nogle enfoldige Munke; men

dengang fatte] Tidens lcerdeste Mcend sig derimod. Vi har et

mcerkeligt Brev fra St. Bernhard, hvori han dadler nogle
Munke i Lyon, fordi de prcedikede dette nye Dogme.

Lidt senere tog Petrus Lombardns disse Lyoner-Munkes
Parti og skrev en Bog for at støtte den af dem forkyndte Lcere;
men hans Paastande gjendreves af Thomas af Aquino, som as
den katholske Kirke med Rette ansaas for at vcere den bedste
Theolog paa den Tid.

Senere begyndte Franciskanermnnkene at anvende al deres

Indflydelse for at overbevise Verden om, at Maria var nbe-

smittet i sin Undfangelse; men de modte en kraftig Modstand
hos den ikke mindre ansete Dominikanerorden. I mere end et

Aarhundrede fortes denne Strid, og alle Europas Katholiker
delte sig i to Partier. Jomfru Marias „ubesmittede Und-
fangelse" var det stadige Stridssporgsmaal ikke alene ved Uni-
versiteterne, men blandt Biskoper, Prcester og Nonner; det
disukteredes, angrebes og forsvaredes ikke alene fra Kathedere
og Prcedikestole, men ogsaa paa Gader og Strceder, og naar

de stridende Parter havde udtomt alle de Argumenter, som deres

Opfindsomhed, Lcerdom eller Fanatisme kunde optcenke, hcendte
det ikke sjcelden, at det kom til alvorlige Håndgribeligheder, ja
endog til Blodsudgydelse. For at stanse dette Uvcesen sendte
Europas Fyrster den ene Deputation efter den anden til Rom,
for af Pavens ufeilbare Mund at hore, hvad de skulde tro og
ikke tro i denne Sag.

Filip III. og Filip IV. anstrengte sig af yderste Evne for
at faa Paverne Paul V., Gregor XV. og Alexander VII. til at stanse
Blodsudgydelserne og afvcebne de Stridende ved at erklcere
„Marias ubesmittede Undfangelse" for et katholsk Dogme. Men
deres Anstrengelser mislykkedes. Det eneste Svar, de ufeilbare
Paver kunde give, var, at „dette Dogme ikke var opklaret i
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Bibelen, aldrig var bleven forkyndt hverken af Apostlerne eller

Kirkefredrene, aldrig antaget af den katholske Kirke som en

Trosartikel".
Det eneste Paverne kunde gjore for at bilregge Striden, var

at forbyde begge Partier at kalde hverandre Kjrettere.
Ved Tredentiner-Konciliet famlede Franciskanerne og alle

Tilhrengere af „den ubesmittede Undfangelse" al sin Styrke for
at faa et Paabud, der skillde bekrcefte det nye Dogme; men

da de havde Majoriteten af Bisioperne mod sig, lykkedes det
dem ikke.

Det var forbeholdt den ulykkelige Pius IX. at fore den

katholske Kirke ind i dette sidste Stadium af menuestelig Daar-
ftab. I forrige Aarhundrede havde en Munk ved Navn Pater
Leonard en Drom, under hvilken Jomfru Maria kom til ham
og sagde, at al Strid og alt Kjretteri og al Adfplittelfe ikke
vilde ophore, for en Pave udstedte et Paabud til alle Katholiker
om, at de skulde tro, hun var ubesmittet i sin Undfangelse.
Denne Drom blev nedskreven og trykt og fik under Titelen „En
himmelsk Aabenbarelse" stor Udbredelse. Blandt dem fom troede

paa denne Aabenbarelse, var ogfaa Pius IX. Da han var i

Landflygtighed i Gaeta, havde han felv en Drom om samme
Emne. Den hellige Jomfru kom til ham og sagde, at han
skulde komme tilbage til Rom og skaffe Kirken evig Fred, naar

han havde erkläret „den ubesmittede Undfangelse for et Dogme,
fom alle maatte tro paa for at blive salige. Denne Drom

gjorde et dybt Indtryk paa ham, og han lovede, at han vilde

proklamere det nye Dogme, saasnart han kom tilbage til Rom.
Vi ved, hvorledes han holdt dette Lofte.

Men langt fra at have sikret Kirken evig Fred, har Pius
IX. ved denne Proklamation gjort mer for at rokke Katholikernes
Tro end alle deres Fjender tilsammen. Ved at paatvinge Folk
denne nye Trosartikel paa en Tid, da faa mange ved Lcesning
af svundne Tiders Historie har lært felv at opgjore sig en

Mening, nedrev Pius IX. den stcerkeste Stotte, den katholske
Kirke nogensinde har havt.

Jeg ftal aldrig glemme, med hvilke Folelser jeg modtog
Biskop O'Regans Ordre til at forkynde denne nye Lrere for
min Menighed, fom da kun bestod af Katholiker. Jeg faa jo
nu, at alt, hvad jeg havde lcert om Kirkens Ufeilbarhed og
Uforanderlighed, kun havde ureret tomme Logne. Og det gik
mange som mig. Jeg har fet gamle Prrester, for hvem jeg
udoste mit Hjerte, frelde Taarer ved Tanken paa al den Skade,
som dette nye Dogme vilde tilfoie Kirken.

Erkebiftopen af Paris og flere af de lrerdeste franske Geist-
lige indsendte til Paven en Protest mod dette nye Dogme, for
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det blev proklameret, og forudsagde de fordcervelige Folger, det
vilde drage efter sig; men deres advarende Rost gjorde intet
Indtryk paa den forblindede Pave.

Da Paven om Morgenen den 8. December 1854 to Gange
svarede: „Jeg ved ikke" paa Sporgsmaalet: „Er Jomfru Maria
ubesmittet i fin Undfangelse?" og saa et Minut efter paa det

famme Sporgsmaal svarede: „Ja, den hellige Jomfru var ube-
smittet i sin Undfangelse", opforte han for hele Verdens Vine
den fljcendigste Komedie. Hvad vilde man tamke om et Menneske,
som, naar Dommeren udspurgte det om en Sag, i det ene Vie-
blik sagde, det intet vidste derom, og i det næste, at det vidste
alt? Vilde et saadant Menneske ikke med Rette blive straffet
som Meneder?

Samme lidet misundelsesvcerdige Stilling indtog Pave
Pius IX. den 8. December 1854. I ti Aarhundreder havde
den katholske Kirke erklcrret, at den intet vidste om „Jomfru
Marias Undfangelse", og den gjorde Krav paa at anses som
ufeilbar, ogsaa naar den sagde sig intet at vide.

Den samme Kirke forsikrer os nu gjennem Pave Pius
IX.'s ufeilbare Paabud, at den altid har vidst om og troet paa
Jomfru Marias ubesmittede Undfangelse. Hvilken Dom maa

Kristenheden udtale over saadan en Frcrkhed, og hvilken Straf
vil Sandhedens Gud idomme den, som svarer Ja og Nei paa
samme Sporgsmaal? Faktum er, at Pius IX. ved at prokla-
mere dette Dogme mistede sin Anseelse hos Millioner af sine
Tilhcengere.

Nogle Dage efterat jeg for min Menighed havde oplcest
dette pavelige Paabud, kom en af mine Kolonister til mig og
gjorde mig folgende Sporgsmaal: „Pater Chiniquy, jeg forstod
ikke ganske, hvad De læste op for os sidste Sondag. Siger
Paven os i det Brev, at vi kan finde dette nye Dogme om

„Ubesmittet Undfangelse" i Bibelen, eller at Kirkefcedrette har
lært det, eller at Kirken har troet paa det lige fra Apostlernes
Tid?"

Jeg svarede: „Ja, min Ven; alt det siger Paven os i det
Brev, jeg tæfte op".

„Men, Pastor", vedblev han, „kan De vise mig nogle af
de Steder i Bibelen, som handler om Jomfru Marias ube-
smittede Undfangelse?"

„Det gjor mig ondt at maatte sige Dem", svarede jeg, „at
jeg aldrig i den hellige Skrift har sundet et eneste Ord, som
siger os, at Maria var ubesmittet; men jeg har fundet mange
Ord, og det meget klare Ord, som siger ganske det modsatte,
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f. Ex.: „Formedelst Ens Fald er Fordummelsen kommen over

alle Mennesker" (Rom. 5, 18). Dette lille, men ubonhorlige
„alle", indeslutter ogsaa Jomfru Maria; og fremdeles: „Der
er ikke Forskjel; thi alle have syndet, og dem fattes Guds ZEre"
(Rom. 3, 22, 23). Og i samme Kapitel: „Der er ingen ret-

fcerdig, end ikke en" (Rom. 3, 10). Og saavidt jeg ved, har
Herren ikke Paa noget Sted i Skriften tilbagekaldt dette for-
fcerdelige „end ikke en".

„Hvem af Kirkefcedrene har da lært, at vi maa tro paa
den ubesmittede Undfangelse, hvis vi ikke vil blive evig for-
domte?"

„Kjcere Ven", svarede jeg; „jeg vilde onske, De aldrig havde
forelagt mig disse Sporgsmaal; men siden De beder om at faa
vide Sandheden, skal De faa den at vide. Jeg har noie studeret
Kirkefcedrene, men har endnu ikke fundet en, som var af den

Mening".
„Jeg haaber, De undskylder, at jeg gjor Dem nok et Sporgs-

maal", vedblev han. „Men i de sidste Dage har vi talt meget
om denne nye Troesartikel, og derfor onsker jeg at vide bedre

Bested. Siger ikke Paven i sit Brev, at den katholste Kirke
til alle Tider har troet og lært dette Dogme om den ube-

smittede Undfangelse?"
„Jo, det siger Paven; men i de sidste ni Aarhundreder har

over hundrede Paver erklceret, at Kirken aldrig har troet det.

Flere Paver har endog forbudt os at sige, at det var en Troes-

artikel, og har givet os Frihed til at tro, hvad vi vilde i
denne Sag".

„Men hvis det forholder sig saa med dette nye Dogme,
hvordan kan vi da vide, om det ikke forholder sig paa samme
Maade med de ovrige Kirkens Dogmer om Skriftemaal, Skjcers-
ild o. s. v.?"

„Kja're Ven", svarede jeg, „lad det ikke lykkes Djcevelen
at svcekke Deres Tro. Det er onde Tider, vi lever i. Lad
os bede Gud, at han vil oplyse os".

Dermed gik Manden sin Vej; men hans forfcerdelige Sporgs-
maal — de maatte vcere forfcerdelige for en katholfl Prcest —

og de Svar, jeg havde vceret nodt til at give ham, martrede
min Sjcel. Mit Hjerte bankede og mit Hoved vcerkede, og jeg
knude lcenge ikke bede. Et Lys holdt paa at gaa op for min

Sjcel; men jeg tog det for at vcere en Djcevelens Fristelse.
Guds Rost talte til mig og sagde: „Gaa ud fra Babylon!"
Men jeg kjendte ikke denne Rost og forstod ikke dengang, at

Gud vilde udfri mig af Vildfarelsernes morke Huler. I sin
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uendelige Barmhjertighed slap han mig dog ikke; han var den
ftærfere, for hvem jeg maatte boje mig).

2 5 Æ e å a ji i t e s.

Wrcestemode. — Biskop H'Aegan forbyder mig at udbrede

Biblen blandt mine Kolonister. — Kan faar mig kastet i Acengsest
men jeg frikjendes. — Waaren 1856 fores jeg fom Aange til

Wrbana, men frikjendes igjen. — Abraham Lincoln
forsvarer mig.

Den 1. August 1855 fik jeg gjennem Biskop O'Regans
Sekretcer Anmodning om at deltage i et Prcestemsde, der stulde
afholdes paa Universitetet i Chicago. Det skulde begynde den
28. August og vare i sex Dage. Alle Bispedommets Prcester
blev tilsagte at mode.

Mandag Formiddag havde vi faaet Ordre til at indfinde
os i Universitetets store Sal, hvor Biskoppen vilde tale med
os om en vigtig Sag. Vi vidste paa Forhaand, hvad det var

) Den afdode Cardinal Manning's Efterfolger i England, Cardinal
Vanghan, gjor paa den mest anmassende Maade Propaganda for sin Tro.
Det Maal, han har sat sig og Kirken, er intet mindre end Katholicismens
Gjenindforclse i England. Han har nylig stillet dette Land under „Jom-
fru Marias og Apostlen Petrus's scerlige Beskyttelse" og har i den An-
ledning foranstaltet hoitideligc Ceremonier. I en af de Bonner, Cardi-
nalen henvendte til Jomfru Maria, brugte han folgende absurde Ord:

„O, du Jesu Kristi ubesmittede, jomfruelige Moder og Dronning i
din Sons Rige, vi kncrler ydmygt for dig og tilbyder dig dette jomfrue-
lige Land. Engang var det dit. For det blev plyndret for sin hellige
Tro var alle dets Born dine Born, og over det hele Land «redes du
som dets Beskytterindc og Dronning. Nu helliger vi det igjen til dig,
indvier det til dig som din retmæssige Eiendom."

-His Workmann« for 14. September 1893, hvorfra denne Oplys-
ning er taget, tilfoier:

En saadan ZErgjerrighed har altid vceret et Scrrkjende for den ka-
tholfle Kirke. Den er aldrig tilfreds, for den har tilrevet sig den hoieste
Magt. Det er ikke vanskeligt at toenke sig, hvordan det vilde gaa protc-
stantifle Kristne, hvis den skulde gjenvinde sit gamle Herredomme i Eng-
land. Ndg. Anm.
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•for et Forslag, han vilde gjore os. Vi skulde forpligte os til
at skaffe tilveie de 100,000 Dollars, som udkrcevedes sor til

Biskoppen at bygge et Palads, der var Staten Illinois vcer-

digt. Vi vidste ogsaa, hvilken Daarflab det var at gaa saa
odselt tilvcerks i vort nnge og fattige Bispedomme; men ingen
vovede at hceve sin Rost derimod. Alle lovede at gjore, hvad
de kunde, for at faa samlet den nodvendige Sum, og for at

vise vor gode Vilje, ydede vi strax paa Stedet 7000 Dollars
i Kontanter og Vexler. Derefter gav Biskoppen os sin Vel-

signelse og lod os gaa.
Jeg havde kun fjernet mig et Par Skridt fra Universitetet,

da en irsk Prcest, som jeg ikke kjendte, kom lobende efter mig
og sagde: „Biskop O'Regan onsker at tale med Dem strax".
Fem Minutter senere var jeg alene med Biskopen, som uden
videre Omsvob sagde til mig: „Chiniquy; det er besynderlige
og forunderlige Ting, jeg fra alle Kanter horer om Dem; men

det vcerste af alt er, at De i al Hemmelighed er.Protestant.
Jstedenfor at prcedike vor hellige Kirkes Lcere om den ube-

smittede Undfangelse, Skjcersilden, Skriftemaal osv., tilbringer
De en stor Del as Deres Tid med at uddele Bibler og Ny-
Testamenter blandt Deres Emigranter. Nu onsker jeg at hore
af Deres egen Mund, om det er sandt eller ikke".

Jeg svarede: „En Del af, hvad De der har hort, er sandt,
en Del ikke. Naar der siges, at jeg ikke forkynder vor hellige
Kirkes Lcere om Skjcersild, Skriftemaal, Jomfru Marias ube-

smittede Undfangelse osv., saa er det Bagtalelse. Men det er

sandt, at jeg uddeler Bibler og Ny-Testamenter blandt mine

Emigranter".
„Og istedenfor at skamme Dem herover, synes De at vcere

stolt deraf!" raabte Bistopen vred.
„Jeg forstaar ikke, hvorfor jeg skulde skamme mig over at

uddele Guds Ord; siden det tilkommer mig at prcrdike det hel-
lige Ord for mine Kolonister, maa det ogsaa vcere baade min
Ret og min Pligt at give dem det. Og det er min faste Over-

bevisning, at ingen Prcediken kan vcere saa virksom og kraftig,
som naar Gud selv taler til os gjennem sin hellige Bog".

„Nu indser jeg altfor vel, at det er Sandhed, naar man

siger om Dem, at De er en Protestant i Forklcedning; og det

har De vceret lige siden den Dag, De blev prcesteviet. Altid
paaberaaber De Dem Bibelen. For Dem er Bibelen alt og
den hellige Kirke med sine Paver og Bistoper intet. Naar
vor hellige Kirke har udncevnt Dem til Prcest i dette Bispe-
domme, var det, for at De flulde forkynde dens Lcere, men slet
ikke for at udbrede Bibelen. Og glemmer De det, skal jeg nok
vide at minde Dem derom!"
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Efter denne Trudsel havde jeg ikke andet at gjore end at

gaa min . Vei. Men disse Forfolgelser, som jeg maatte udstaa
for min Bibels Skyld, kunde Gud ste Lov ikke formindfle min

Kjcerlighed og Tillid til Guds Ord. Da jeg kom hjem, tog
jeg den kjcrre, hellige Bog, trykkede den til mit Hjerte og bad
min himmelske Fader give mig Naade til at elske den inderligere
og opfylde dens Bud bedre og bedre for hver Dag, det var

mig forundt at leve her i Verden.
En Maaned var nceppe forloden efter Prcestemodet i

Chicago, for man over hele Illinois kunde hore de fvcereste
Anklager mod vor Biskop. Naar man reiste fra Chicago til

Kairo, kom man ikke igjennem en eneste By, uden at man i de

største Aviser kunde laste, at Biskop O'Regan var en Tyv, en

Meneder og endnu vcerre. „Han har stjaalet den vakre Messe-
dragt, vi kjobte til vor Kirke", sagde de franske Canadensere i

Chicago. „Den Tomt, vi skulde bygge vor Kirke paa, har han
solgt for 40,000 Dollars og puttet Pengene i sin egen Lomme",
sagde Tyskerne. Og alle Katholiker i Illinois sagde: „Hans
Gjerrighed er saa stor, at han endog scrlger de Dodes Ben for
at berige sig".

Biskopen havde i lcrngere Tid havt til Hensigt at afsætte
mig; men da han hverken i mit private eller i mit offentlige
Liv som Prcest kunde finde nogen Grund hertil, havde han an-

modet sin Agent Spink om at faa mig indstcevnet for Dom-

stolen; herpaa kunde saa Biskoppen begrunde min Afscettelse.
Men Biskopen og Spink tabte ogsaa denne Gang, idet

Domstolen frikjendte mig ved Dom af 13. November 1855.

Jeg var fuld af Glcrde over, at jeg havde seiret over mine

Fjender, og holdt netop paa at takke Gud for denne Seir, da
mine to Advokater, Osgood og Paddock, kom til mig og sagde:
„Bor Seir er ikke saa sikker, som vi troede. Spink har under
Eds Aflceggelse erklceret, at han ikke har Tillid til Domstolen
i Kankakee og har faaet Sagen indanket for Domstolen i Urbana.
De loslades nn mod Kaution, men maa indfinde Dem i Ur-
bana den 19. Maj næste Aar".

Jeg var ncerved at besvime, da jeg horte dette. Tanken
paa de nhyre Vanskeligheder, der maatte overvindes, for mine
15 L 20 Vidner kunde indfinde sig paa et Sted, der laa over

100 engelske Mile borte, var nok til at betage mig Modet.
Det syntes, som om Gud havde slaaet Haanden af mig og
overgivet mig til mine Fjender. Men snart skulde jeg erfare, at

han var hos mig ogsaa i denne tunge Stund og var rede til at.

give mig et nyt Bevis paa sin faderlige Omsorg og Kjcerlighed
Da jeg med tungt Hjerte vilde til at forlade Retssalen,

kom en Herre, som jeg aldrig for havde set, hen til mig og sagde:
9Lhimqui?: Fiatholicismen.
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„Jeg har fulgt Deres Sag lige fra Begyndelsen, og jeg
tror, det bliver en mere indviklet Affcere, end De aner. Deres
Forfolger, Spink, er kun et Redskab i Biflopens Hcender. Da
De er den eneste af hans Prcrster, som har vovet at sætte sig
op imod ham, er han fast besluttet paa at blive Dem kvit, og
for at opnaa dette, vil han benytte alle de Midler, der staa til
hans Raadighed. Og ligger De først i Strid med en Biflop,
saa har De alle Bifloper hele Verden over til Fjender; thi vel
hader de andre Bifloper O'Regan, men i en Sag som denne
vil de dog flotte ham. I denne Del af Illinois vil han ikke
kunne faa nogen Domstol til at ertlcere Dem skyldig; dertil er
De altfor godt kjendt. Men paa et fremmed Sted vil Deres
Fjenders falfle Vidner let kunne paavirke Juryen, og da hjcel-
per det lidet at vcere uskyldig. Skjont de Advokater, De hidtil
har havt, er duelige Ma'nd, kommer De til at behove en endnu
dueligere i Urbana. Henvend Dem derfor til Abraham Lincoln
i Springfield. Faar De ham til at forsvare Dem, vil De nok
gaa seirende ud af Kampen".

„Jeg takker Dem meget for Deres Venlighed", svarede jeg;
„men hvem er Abraham Lincoln? Jeg har aldrig hort ham
ncevne for?"

„Abraham Lincoln er den bedste Advokat og det ærligste
Menneske i hele Illinois", svarede han.

Jeg vendte mig til mine Advokater og spurgte dem, om

de havde noget imod, at jeg anmodede Lincoln om at hjcelpe
dem med at forsvare mig i Urbana.

De svarede: „Kan De sikre Dem Lincolns Hjcelp, saa gjor
endelig det. Vi kjender ham godt og ved, at han er den rede-
tigste og dygtigste Advokat, vi har".

Uden at spilde et Oieblik gik vi strax til Telegrafkontoret
og telegraferede til Lincoln for at sporge ham, om han, skjont
jeg var ham ganske fremmed, vilde paatage sig at forsvare min
AEre og mit Liv for Domstolen i Urbana rtæfte Vaar.

Tyve Minuter efter indlob folgende Svar: „Jeg er villig
til at forsvare Deres LEre og Deres Liv. Abraham Lincoln".

Min ukjendte Ven, om hvem jeg blot fik vide, at han var

Katholik, betalte Telegrammet, trykkede min Haand og sagde:
„Gud velsigne Dem, Pater Chiniquy! Bliv ved at stride for
Sandhed og Retfærdighed, saa vil Gud nok hjcelpe Dem!"

Nogle Minuter senere kom Spink til Telegrafkontoret. Og-
saa han telegraferede til Lincoln for at begjcere hans Hja'lp i
Urbana; men det var nu for sent.

Nceste Aar, 1856, ved Paastetid altsaa, kort for jeg skulde
fores som Arrestant til Urbana, havde jeg ikke mer igjen af
den Olje, som i den katholfle Kirke anvendes ved Barnedaab,
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samt naar Doende faar den sidste Nadver. Jeg sendte derfor
min lille Solvkande til Bistopen for at faa den fyldt, men fik
den tom tilbage, tilligemed et meget grovt Brev fra Biflopen,
fordi jeg ikke havde sendt fem Dollars som Betaling for Oljen.
Dette var just, hvad jeg ventede; thi jeg vidste, at han Plejede
at lade Prcesterne betale fem Dollars, hvor de kun fluide have
betalt to h tre Cent.

Dette Brev tog jeg med mig, da jeg den 9. April 1856
begav mig til hans Hoioervcerdighed Erkebistopen af St. Louis,
Kenrick, for at fremfore mine Klagemaal mod Bistopen af Chi-
eago. Hans Hoicervcerdighed meddelte mig, at mange Prcester
fra Chicago Bispedomme havde klaget paa Bistvpen, og han
maatte medgive, at Biskop O'Regans Tyverier og Logne var

almindelig bekjendt; men han vidste ingen Hjcelp derfor. „Det
eneste Raad jeg kan give Dem", sagde han, „er at De striver
til Paven, og saa klart som muligt fremsætter de Grunde, De
har for Deres Klager. Jeg skal ogsaa selv skrive til hans
Hellighed".

Jeg blev imidlertid nodt til at udscette min Skrivelse til
Paven; thi nogle Dage efter at jeg var kommen tilbage til
min Koloni, maatte jeg fremstille mig for Fogden i Kankakee,
som den 19. Maj 1856 skulde fore mig som Arrestant til Fog-
den i Territoriet Champoign.

Det var da, jeg for forste Gang traf sammen med Abra-
ham Lincoln. Han var en stor og kraftig Mand med et godt
og ærligt Ansigt og et saa tiltalende Vcesen, at man strax folte
sig tiltrukket af ham.

Da han trykkede min Haand, sagde han: „De tog fejl,
da De i Telegrammet sagde, at jeg ikke kjendte Dem. Jeg har
hort meget om Deres uforfcerdede Optra'den lige overfor Deres
tyranifle Biskop og om, hvad De har gjort for at beskytte
Deres Landsmcend i Illinois, og igaar fortalte Deres Advoka-
ter mig, at Biflopen nu anvender alle Midler for at blive af
med Dem. Men jeg haaber, det vil blive en let Sag at krydse
hans Planer og beskytte Dem mod hans Intriger".

Derncest spurgte han, hvorledes jeg var kommen paa den
Tanke at bede om hans Hjallp. Jeg fortalte ham da om mit
Mode med den ukjendte Herre, som havde raadet mig til at

henvende mig til Abraham Lincoln, „fordi han var den bedste
Advokat og det hæderligste Menneske i hele Illinois".

Da lo han paa sin ejendommelige Maade og sagde: „De-
res ukjendte Ven vilde have vceret Sandheden ncermere, om

han havde sagt, at Abraham Lincoln var den styggeste Advokat
i hele Illinois.

I sex Dage stod jeg som Anklaget for Domstolen i Urbana,
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og Gud alene ved, hvad jeg led i denne Tid. Men ved at

give mig Abraham Lincoln til Forsvarer og David Davis til
Dommer, havde han givet mig den bedste Beskyttelse, jeg kunde
faa. Abraham Lincoln blev som bekjendt senere de Forenede
Staters hoit cerede Pra'sident 1861 til 1865, og David Davis
valgtes i 1882 til de Forenede Staters Vicepræsident.

Jeg har aldrig hort nogen vcere saa veltalende som Lin-
coln, da han Punkt for Punkt gjendrev mine Anklageres Be-
flyldninger. Efter dette veltalende Forsvar vilde jeg vcere

bleven frikjendt, hvis ikke en af Jurymcendene havde vceret Ka-
tholik. Skjont de elleve andre Jurymcend, som var Protestan-
ter, frikjendte mig, vilde denne irske Katholik have mig domt

skyldig. Da Juryen saaledes ikke kunde komme til Enighed,
kunde ingen Dom afgives; men Spink fik udvirket, at Sagens
Behandling udsattes til Hosten samme Aar, og indtil da maatte

jeg fremdeles vcere Arrestant.
Menneskelig talt vilde jeg have vceret en af de elendigste

Skabninger, dersom jeg ikke havde havt min dyrebare Bibel,
som jeg i denne Provelsernes Tid Dag og Nat fordybede mig
i. Jeg vidste, at alle mine Gjenvordigheder skyldtes min Kjcer-
lighed til Bibelen, som er den fornemste Sandhedens Kilde,
Gud har givet Mennesiene. Det, som kraftig holdt mig oppe,
var Overbevisningen om, at Gud kjendte Aarsagen til min
Elendighed. O, hvor kjcer blev ikke denne Bog mig! Af den
lærte jeg at kjende mine Pligter saavelsom mine Rettigheder,
og den gav mig Mod til at mode mine mange Fjender. Og
Guds Rost lod stadig til mig: „Frygt ikke; jeg er hos dig!"

2 6 rfe åapitet.
fiZWop A'Ftegan bellutter at fjerne mig fra min Koloni. —

Tre Urcrstcr faar det Kverv at lyfe mig i fiZan. — fillin fille-
niglsed fender en fildresfe tit fiZilkoppen. — Jeg fores atter fom
filrreftant til Urbana. — Lebels Ulan for at volde min filmn. —

Isroken filloffat beoifer min Uskyldighed, og jeg frikjendes.

Efter at Bistop O'Regan engang var kommen ud paa Mis-
gjerningernes Skraaplan, blev Klagerne over ham stedse hyppigere.
Ikke fornoiet med at have stjaalet den kostbare Messehagel, som



tilhorte den franfl-ccmadiske Kirke, fattede han nu en Plan, som
satte alle Katholikker i Illinois op mod ham endnu mere end

for. Denne Plan gik nd paa fuldstændig at odelcegge saavel
mine Landsmcends Menighed i Chicago som min Koloni i St.
Anna. Baade den franske Prcest i Chicago og jeg skulde jages
bort fra vore Menigheder.

Til en Begyndelse fkulde Kirkerne stcenges og efter nogen
Tids Forlob scelges til hoistbydende. Begyndelsen stulde gjores
i Chicago.

Ikke længe efter Paaske, i Aaret 1856, blev Pastor Lemaire

afsat og uden ringeste Aarsag jaget bort fra Bispedommet;
mine Laudsmcend befandt sig saaledes pludselig uden Prcrst.
Nogle Dage senere solgtes den Prcestegaard, som Menigheden
havde ladet bygge til deres Prcrst, for 1,200 Dollars, og den
vakre Kirke, som det havde kostet saa mange Opofrelser at faa
opfort, flyttedes et andet Sted hen og udlejedes til irske Ka-

tholiker for 2,000 Dollars om Aaret. Alle disse Penge stak
Biskopeu i sin egen Lomme uden at sporge Menigheden, hvad
den syntes om en saadan Fremgangsmaade.

Skjont jeg var vant til at hore noget af hvert om Bi-
skopen, fcrstede jeg ikke Lid til, hvad Rygtet berettede, saa utro-

ligt forekom det mig, og jeg reiste til Chicago i det Haab, at

det vilde vise sig at vcrre overdrevet. Men desvcrrre, det var

altfor sandt. Den blomstrende franste Menighed existerede ikke

lcrnger.
Da Bistopen fik hore, at jeg var i Chicago, sendte han

Bud efter mig, og da jeg om Eftermiddagen kom til ham, fandt
jeg ham i en meget ophidset Stemning. „Chiniquy", sagde
han, „De havde lovet at benytte Deres Indflydelse lige overfor
Deres Landsmamd; men istedenfor at have forbedret sig, er de
nu mere uforskammede end nogensinde. Det maa vcere Deres

Skyld. Jeg maa derfor sende Dem til et afsides Sted, hvor
De faar saa meget at varetage, at De ikke kan blande Dem op
i mine Affcerer. De stal rejse til Kahokia, og hvis De ikke
inden 15. September har indfundet Dem der, asscetter jeg Dem

og lyser Dem i Ban for paa den Maade at sætte en Stopper
for Deres Intriger".

„Deres Hoicervcerdighed", sagde jeg, „taler om Afscettelse,
men uden at lade mig vide, hvorved jeg har gjort mig styldig
til en saadan Straf, eller hvem mine Anklagere ere. Jeg maa

da sige Dem, at hvis De asscetter mig uden foregaaende Under-

sogelse, bliver jeg nodt til at benytte mig af alle de Midler,
vor hellige Kirke stiller til en Pra'sts Raadighed, hvor det gjcel-
der for ham at forsvare sin A§re og bevise fin Uskyldighed.
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Det bliver derfor til Deres egen Skade, hvis De fcelder en saa-
dan Dom".

Mit rolige Svar ophidsede ham endnu mer. Han flog i
Bordet og sagde: „Deres Trusler flrcemmer mig ikke, og jeg
gjentager, hvad jeg har sagt. Hvis De ikke inden den 15. i næste
Maaned er i Kahokia, afsætter jeg Dem og lyser Dem i Ban".

Vi fik hore, at den 3. September fluide vi lyses i Ban,
og jeg sagde til Menigheden: „Naar I ser Flaget vaie fra
Kirketaarnet, maa I mode talrig frem". Og da Prcesterne kom,
var der samlet over 3000 Mennefler ved Kirken. Nogle Mi-
nuter for havde jeg sagt til dem: „Jeg takker Eder, fordi saa
mange er modt frem; men jeg har en Bon til Eder, og det
er, at I ikke paa nogen Maade forulemper eller forhaaner de
Prcester, Biskopen sender hid for at opfore denne Komedie. De
ere ikke ansvarlige; det er deres Herre og Mester, Biskop O'Regan,
som tvinger dem dertil".

Klokken 2 kom Prcesterne, og hele Forsamlingen jublede og
klappede i Hcenderne, da de fik Oje paa dem. Jeg har aldrig
set mine Emigranter saa muntre og glade, som da en af de
stakkels Prcester med fljcelvende Stemme forsogte at oplafie fol-
gende Dokument, som han spigrede op ad Kirkedoren:

„Hr. Pastor Chiniquy, chidtil Profit i St. Anna i
Chieagos Bispedomme, har jeg af kanonifle Grunde afsat.

Ovenncevnte Pastor Chiniquy har, skjont han har
næret afsat, forrettet Messer og uddelt Sakramentet, hvor-
ved han har gjort sig til Schismatiker.

Eftersom ovenncevnte Chiniquy saaledes har krcenket
Kirkens Love og ikke villet boie sig for dens Autoritet,
lyses han ved dette Dokument i Ban.

Jeg forbyder alle Katholiker at have nogetsomhelst
med ham at gjore, hvad aandelige Ting angaar; hvo der
overtrceder dette Forbud bliver lyst i Ban.

Undertegnet
fi Anthony, Biflop af Chicago.

Den 3. September.

Saasnart Profiterne havde fjernet sig, gik jeg hen for at
betragte det opspigrede Dokument, og fandt da, hvad jeg havde
ventet, at Biflopen ikke selv havde undertegnet det og heller
ikke nogen anden bekjendt Person; folgelig havde det ingen Gyl-
dighed. Af Frygt for, at jeg fluide sagsøge ham, som jeg
havde truet med at gjore, vovede han ikke at paatage sig An-
svaret for sin egen Handling og havde derfor ikke undertegnet
Papiret. Formodentlig var han uvidende om, at han ved ikke
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selv at undertegne Dokumentet eller lade det undertegne af en

af sine Befuldmægtigede felv ipso facto var lyst i Ban. Jeg
fik bagefter hore, at han havde faaet en tolvaars Gut til at

skrive under.
Der stod i Dokumentet, at Biskopen den 19. August af

kanoniste Grunde havde afsat mig; men til vore fire Udsendinge
havde han erklceret, „at Chiniquy var en af hans bedste Prce-
sker, paa hvis moralske Vandel intet kunde udscettes"; folgelig
havde han ingen kanonisk Grund til at lyse mig i Ban. Me-

nigheden forstod godt, at det hele var en elendig Komedie, an-

lagt paa at skille dem fra deres Prcest, og Virkningen blev en

ganske anden end den tilsigtede; aldrig havde Menighedens Hen-
givenhed for mig vceret storre end efter denne uforglemmelige Dag.

Nceste Sondag, da Folk fra alle Kanter af Kolonien var

samlede i Kankakees Raadhus for at forhandle om forstjellige
Anliggender, fattedes enstemmig folgende Beslutning:

„Vi franste Canadensere i Distriktet Kankakee forpligter os

herved til, saavidt det staar i vor Magt, at hjcrlpe Pastor Chi-
niqny under den Forfolgelfe, han er udsat for fra Bistopen af
Chicagos Side".

Denne mine Landsmcends faste Bestutning om at staa mig
bi var mig til stor Opmuntring. Otte Dage senere samledes
de paany og skrev folgende Brev til Biskopen af Chicago, af
hvilket der sendtes Afskrifter til alle Bistoper i de Forenede
Stater, samt til Paven, Pius IX.:

„Til hans Hoicervcerdighed
Anthony O'Regan i Chicago!

Vi undertegnede, tilhorende Menigheden i St. Anna,
finder med Bedrovelse, at De har foragtet den ydmyge
Bon, vi stillede til Dem gjennem vore fire Udsendinge, og
at De nu har til Hensigt at tage fra os vor kjcere Prcest,
som har vceret os til saa stor Hjallp og Stotte. De har
lyst ham i Ban og kaldet ham Schismatiker og har for-
budt os at have noget med ham at gjore i religiose An-
liggender. Men nu erklcerer vi, at skjont vi som gode
Katholiken altid er rede til at lyde Deres Befalinger, naar

de stemme med Kirkens og Evangeliets Bud, vil vi ikke
adlyde dem, hvor de er dikterede af Egennytte og Uret-
fcerdighed. Da vi ved, at Chiniquy er en god og from
Prcest, og at han til Trods for Deres latterlige Dom
endnu er i Besiddelse af sin fulde kirkelige Magt og Myn-
dighed, har vi besluttet at beholde ham som vor Prcest,
og vi beder Dem derfor spare Dem Besvceret med at skaffe
os en anden. Desuden har vi enstemmig besluttet at
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hjcrlpe ham med de nodvendige Midler til at bevise sin
Uskyldighed, og lykkes dette ham ikke her i Amerika, vil
vi sætte ham i Stand til at rejse til Rom.

Efter disse Oplysninger haaber vi, De ikke vil gjore
flere Forsog Paa at fjerne Chiniquy fra vor Koloni, og
ligesaa vist fom det er vort Onske, at vi herefter i Biskopen
af Chicago ikke maa finde en Tyran, men en Fader, lige-
faa sikkert lover vi, at Deres Hoicervcrrdighed da i os skal
finde ikke Oprorere, men lydige og trofaste Kirkens Born".

Dette Brev, der var undertegnet af mer end fem hundrede
Familiefcedre, og optoges i na'sten alle Aviser, lastes over hele
de Forenede Stater; men istedenfor at stemme Biskopen gun-
stigere, havde det en ganske modsat Virkning. For at vise Ver-
den, at han havde havt gode Grunde til at tilintetgjore Me-
nigheden i Chicago og var i sin gode Ret, naar han nu vilde
gjore det samme med St. Anna, lod han udsprede de stjcendigste
og lognagtigste Historier. Disse maatte imodegaas, og jeg lod
derfor indrykke i Aviserne et Brev til Biskopen, hvor jeg gjorde
Rede for alle de Aarsager, jeg havde til at gjore ham Mod-
stand.

Mit Brev til Bistopen havde imidlertid endnu mere opirret
hani imod mig, og han havde allerede udklækket nye Planer for
at odelcegge mig. Det forste han gjorde, var at forsone sig
med Pastor Lebel, som han for nogen Tid siden paa en van-
cerende Maade havde jaget fra sit Bispedomme. Denne havde
senere faaet et meget godt Embede i Bispedommet i Michigan.
Nu indbod Bistopen ham til sit Palads og gjorde meget Vcesen
af ham. Jeg forstod godt, at disse to Mcends Forsoning ikke
spaaede godt for mig, men mit Haab var, nn mere end nogen-
sinde, at den barmhjertige Gud, som hidtil saa naadig havde
beskyttet mig, ogsaa denne Gang vilde staa mig bi. Imidlertid
udspredtes der de besynderligste Rygter om mig; der sagdes, at
Lebel havde saa grove Anklager at fremfore mod mig, at jeg
kunde blive sat fast derfor. ^>nilfe var da de nye Misgjernin-
ger, jeg anklagedes for? Ingen kunde sige det. Men Biskopen
og hans Venner Lebel og Spink jublede og mente, at denne
Gang skulde Chiniquy ikke kunne klare sig.

Endelig kom den Dag, da jeg skulde stilles for Domstolen
i Urbana. Jeg ankom did den 20. Oktober sammen med mine
to Advokater Asgood og Paddock samt tolv Vidner. Et Par
Minnter for min Ankomst var Abraham Lincoln kommen fra
Springfield. Jeg traf ham strax i Selstab med Dommeren
David Davis, den senere Vice-Prcesident for de Forenede
Stater.
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Efter at Juryen var valgt og havde aflagt Eden blev

Pastor Lebel kaldt frem fom forste Vidne og opfordret til at

sige, hvad han havde at udfcrtte paa min Karakter. Det vilde
blive altfor langt her at gjentage hele hans Indlæg, som
varede en Time; han begyndte med at sige, at Chiniquy var et

af de usleste Mennesker, der fandtes, og at alle Slags daarlige
Rygter var i Omlob om ham. En hel Del af disse Rygter
gav han tilbedste, skjont han ikke kunde sværge paa, at de var

sande. Men et vidste han med Sikkerhed var sandt, sagde han,
for det havde han selv undersogt. Han beklagede dybt, at han
var nodt til at aabenbare det; thi det var ikke blot Chiniquys
2Ere, som her stod paa Spil; det gjaldt ogsaa om hans egen
kja>re Sosters, Madame Bossey's Rygte. „Pastor Chiniquy",
sagde han, „har forsogt at begaa den skammeligste Forbrydelse
med min Soster, Madame Bossey. Hun har under Eds Af-
lceggelse berettet mig det hele, og selv vilde hun idag vceret

her tilstede som dette ugudelige Menneskes Anklager, hvis hun
ikke ved alvorlig Sygdom var hindret fra at mode".

Skjont. hvert Ord var den skammeligste Logn, gjorde dog
Beretningen et saa paalideligt og troværdigt Indtryk, at baade

jeg selv, mine Advokater og mine Vidner blev som lynslagne.
Den, som aldrig har faaet udslynget saadan en Bagtalelse mod

sig i en Retssal, fuldpakket af Tilhorere, baade Venner og

Fjender, kan aldrig forestille sig, hvilke Folelser, der rorte sig
i min Sjcel i denne tungeste Stund i mit Liv. Dodsstilhed
herskede i Salen. Alles Ojne rettedes paa mig, og jeg horte
Folk hviske: „Den Usling!" Som giftige Pile trængte disse
Ord ind i mit Hjerte, og stjont jeg var uskyldig, onskede jeg
dog, at Jorden vilde aabne sig og skjule mig i sit morte Dyb.

Imidlertid asbrodes Tavsheden snart af Lincoln, som be-

gyndte at krydsforhore Lebel paa en saadan Maade, at dennes

Vidnesbyrd i manges Oine tabte det meste af sin Vægt. Der-

paa lod han mine tolv Vidner fra Bourbonnais træde frem.
Disse, der for havde været Lebels Sogneborn, aflagde Ed paa,
at han var en Dranker og ryggeslos Person, om hvem de

vidste, at han var yderst opbragt paa mig, fordi jeg havde givet
ham saa mange alvorlige Formaninger, og sagde, at de ikke
troede et Ord af Lebels Vidnesbyrd, selv om han bekræftede
det med Ed.

Klokken ti om Aftenen hævedes Retten for at gjenoptage
Sagen næste Morgen. Jeg og mine to Advokater fulgte Lin-
coln hjem for at raadflaa om, hvad der var at gjore næste
Dag. Jeg var meget modfalden. Aldrig havde Livet forekom-
met mig saa byrdefuldt, og jeg fristedes til at forbande den

Dag, jeg blev fodt. Skjont mine Advokater ikke sagde det.
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kunde jeg dog af deres Ansigtsudtryk se, at ogsaa de var

urolige.
„Min kjcere Chiniquy", sagde Lincoln, „jeg kan ikke ncegte,

at dette ser noget broget ud. Jeg ncerer ikke den ringeste Tvivl
om, at hvert Ord, han sagde, var Logn; men jeg er bange
for, at Juryen tænkte anderledes. Vi maa derfor enten se at
gjendrive hans falske Vidnesbyrd med et andet eller faa ham
til ved sine Svar at bevise, at han har loiet. Dette lykkedes
mig ikke idag; men ialsald har hans Vidnesbyrd tabt noget af
sin Va>gt. Skulde det ikke være Dem muligt at staffe et Vidne,
som var tilstede i Huset den Dag, og som direkte kunde mod-
bevise, hvad deres Fjender anfører mod Dem?"

„Hvorledes skulde jeg vel kunne gjøre det?" spurgte jeg;
„de har jo ikke engang angivet nogen Dato for den foregivne
Forbrydelse".

„Deri har De ret, ganske ret", svarede Lincoln. „Altsaa
kan ikke det nytte. Jeg har aldrig set saa listige Skurke som
disse to Præster. Der er ikke Tvivl om, at Biskopen staar
bag det hele. De husker, hvorledes jeg fik Lebel til at bekjende,
at han nu stod paa en meget venskabelig Fod med Biskopen.
Skjont jeg ikke har opgivet Haabet om at udfri Dem, maa jeg
dog tilstaa, at jeg af flere Grunde frygter, De vil blive er-
klceret skyldig og enten blive idømt strenge Bøder eller sat fast.
Det er sandsynligt, at Lebels Søster imvrgen vil vise sig i
Retten. Hendes Sygdom var rimeligvis kun et Paaskud, for
at hendes Broder imidlertid knude stemme Opinionen til hendes
Fordel. Og indfinder hun sig ikke, maa der sendes en Freds-
dommer til hende for at faa hende til at aflægge Ed paa sit
Vidneshyrd, og vi vil i saa Fald møde flere Vanskeligheder,
end om vi havde med hendes mundtlige Vidnesbyrd at gjore.
Denne Kvinde er tydeligvis et Redskab i sin Broders og Bi-
stopens Hcender og rede til at afla'gge Ed paa hvadsomhelst,
naar de befaler hende det, og jeg ved intet, som er saa vanske-
ligt at modbevise som saadanne kvindelige Vidnesbyrd, især
naar vedkommende Kvinder ikke selv indfinder sig i Retten.
Skal vi imorgen kunne vente en gunstig Dom, maa derfor den
alma'gtige Gud selv tage Sagen i sin Haand; gaa og bed, han
alene kan frelse Dem!

Disse Lincolns Ord gjorde et dybt Indtryk paa mig. Jeg
er ofte siden bleven spurgt, om Lincoln havde nogen Religion.
Ja derom kan jeg ikke nære nogen Tvivl; dertil røbede hans
Ord i denne Stund en altfor stor Fortrøstning til Gud. Det
var mig umuligt at skjule min Angst og Sorg; men i hans
Ansigt læste jeg saa megen Venlighed og Sympathi, at jeg al-
drig skal glemme det. Ude af Stand til at sige et eneste Ord
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forlod jeg ham for at gaa til mit Vcerelse. Klokken var da
ncesten elleve. Jeg laafede Doren og faldt paa Knce for at

bede, men var ikke istand til at faa frem et Ord.
Den forfcerdelige Anklage, som en af min egen Kirkes

Prcester havde udslynget mod mig, gjenlod i mine Oren. Min
ZEre og mit gode Navn var for bestandig odelagt, og næste
Dag fluide Dommen fceldes og alle mine Venner vende mig
Ryggen.

Hvilken frygtelig Nat tilbragte jeg ikke! Der var Oie-
blikke, da det forekom mig ganfle frugteslost at bede; thi jeg
var jo i mine Fjenders Vold, og Gud havde slaaet Haanden
af mig.

Nei, Gud havde ikke slaaet Haanden af mig. Han viste
mig paany fin underfulde Naade.

Klokken tre om Morgenen horte jeg en Banken paa Doren.

Jeg skyndte mig at lukke op; der stod Abraham Lincoln med

glcedestraalende Ansigt.
Jeg kunde nceppe tro mine egne Ome.
„Fat Mod, Chiniquy", sagde han; „nu har vi disse elen-

dige Prcester i vor Magt. Deres djcevelfle Plan er robet, og
hvis de ikke forlader Byen inden det bliver Dag, er jeg bange
for, de bliver lynchet. Gudskelov, nu er De frelst!"

Denne pludselige Overgang fra den dybeste Sorg til den

største Glcede var ncesten for meget for mig; jeg folte det, fom
om jeg fluide kvceles. Jeg greb Lincolns Haand, trykkede den
til mine Lceber og brast i heftig Graad. „Gud velsigne Dem,
min tjære Lincoln!" raabte jeg; „men hvorledes kan det gaa
til, at De bringer mig saadanne Efterretninger?"

„Saasnart Lebel igaar havde afgivet sit Vidnesbyrd, tele-

graferedes der til de største Chicagoaviser, „at Chiniquy sand-
synligvis vilde blive domt, da Lebels Vidnesbyrd ikke syntes
at levne nogen Tvivl om, at han var skyldig". Og Avis-
gutterne raabte paa Gaderne: „Chiniquy skal hcenges!" Blandt
dem, fom kjobte Aviserne, var ogfaa en af Deres Venner ved
Navn Terrien. Da han kom hjem, fortalte han sin Hustru, at
De sandsynligvis vilde blive domt; og da hun horte det, sagde
hun: „Det maa aldrig fle; Chiniquy er uskyldig!"

„Hvordan ved du det", spurgte hendes Mand.

„Jeg var i Ncerheden, da Pastor Lebel lovede sin Soster
160 Acres Land, hvis hun vilde aflægge falsk Ed og anklage
Chiniquy for en Forbrydelse, som hun sagde, hun var vis paa,
han aldrig havde tænft paa at begaa".

„Hvis det forholder sig saa", sagde hendes Mand, „da kan
vi ikke rolig se paa, at Chiniquy bliver domt. Du maa strax
reise med mig til Urbana".
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„Det kan jeg ikke; du ved jo, jeg er for syg til det. Men
Froken Moffat var sammen med mig Vidne til det; hun ved

ligesaa god Besked derom som jeg. Hun maa folge dig til
Urbana".

Terrien og Froken Moffat begav sig strax paa Veien hid
og ankom nu i Nat. Froken Moffat har allerede sgivet mig
en detailleret Beretning om Lebels djcrvelske Plan. Jeg har
bedet hende ikke vise sig for nogen, for Retten er sat imorgen.
Da stal jeg sende Bud efter hende. Og da faar Spink og
hans skjcendige Praffter se til at passe sig. Nu er Seiren vis!
Men vi tramger begge til Hvile. God Nat!"

Efter at jeg forst havde takket Gud for min vidunderlige
Redning, lagde jeg mig til at sove, og styrket og vederkva'get
stod jeg op atæfte Morgen.

Men Lebel havde ikke sovet stort den Nat. Han vidste
fra Skriftestolen, at der i Chicago fandtes to, som havde vceret
Vidne til hans Aftale med Sosteren, og stjont de havde lovet
ikke at aabenbare det for nogen, folte han sig dog ikke sikker.
Da Nattoget var kommet fra Chicago, gik han ned paa Hotellet
for at se efter, hvilke Reisende, der var ankomne, og det forste,
han saa, var Philomene Moffat. En skrcekkelig Anelse gjennem-
for ham: „Kan det vcere muligt, at hun er kommen hid forat
vise hele Verden, at jeg er en Meneder?" tcenkte han.

Han sendte strax Bud til hende for at faa hende i Tale;
men da kom hun netop fra Lincoln.

„Hvordan gaar det til, at De er her?" raabte han. „Hvor-
for er De kommen hid netop i inat?"

„Det stal De faa at vide i Morgen", svarede hun.
„Elendige Menneske, er De kommen hid for at styrte mig

i Ulykke?" raabte han.
„Nei", svarede hun, „De har styrtet Dem selv i Ulykke!

Lincoln ved alt!"
„Min Gud, min Gud!" raabte han og strakte Hamderue

ud mod hende; „hvad stal jeg gjore?" Derpaa ftak han Haan-
den i Lommen, tog frem fin Tegnebog og sagde: „Jeg giver
Dem 100 Dollars, hvis De vil reise tilbage til Chicago med
forste Tog".

„Nei, selv om De bod mig saa meget Guld, som dette Hus
kunde rumme, vilde jeg ikke reise herfra", svarede hun.

Da intet kunde nytte, gik han til Spink og sagde: „Tag
Deres Anklage mod Chiuiquy tilbage; vi er forlorne, han
ved alt!"

Uden at spilde et Oieblik sprang han derncest hen til den
anden Prcrst, underrettede ham i Hast om, hvordan Sagerne
stod og sagde, de maatte forlade Urbana saa hurtig som mu-
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ligt, hvis de et vilde lynches af Folket, som snart vilde faa alt
at vide.

Da Retten næste Morgen var sat, var Salen aldeles fuld-
pakket med Mennefler, og en stor Skare havde desuden samlet
sig udenfor. Spink var ligbleg, da han reiste sig og sagde:
„Jeg maa underrette Domstolen om, at jeg tager min Anklage
mod Pastor Chiniquy tilbage; jeg er nu overbevist om, at han
er uflyldig i den Forbrydelse, han er bleven anklaget for".

Efter at Abraham Lincoln paa mine Vegne havde akcep-
teret denne Oprejsning, holdt han en kort, men ndma-rket Tale,
den bedste jeg nogensinde har hort, om den Grusomhed og
Uretfcerdighed, jeg havde vceret udsat for fra mine Forfolgeres
Side; han skildrede de to Prcesters Nederdrægtighed med saa
stcerke Farver, at det var godt for dem, at de allerede var

flygtet fra Byen; thi man begyndte strax at soge efter dem for
at tage Hcevn for, hvad de havde ladet mig lide.

Hvad Spink angaar, fik han sin fortjente Straf; thi da

han kom til Biskopen for at faa Omkostningerne ved Processen
betalte, svarede Biskopen ganske rolig: „Jeg sagde, jeg skulde
holde Dem skadeslos, hvis De kunde vinde Bugt med Chiniquy,
som De lovede mig. Men nu er det Chiniquy, som har vun-

det over Dem, og derfor faar De ikke en eneste Cent".
I Abraham Lincoln havde jeg lært at kjende ikke alene

den dygtigste Advokat, jeg nogensinde har trusset paa, men og-
saa den oprigtigste og æblefte Ven. Da Processen havde varet
over et Aar og optaget saa meget af hans kostbare Tid, uden
at han endnu havde faaet en Cent, ansaa jeg mig at staa i

betydelig Gjalld til ham. Mine to andre Advokater, som ikke

havde udrettet Halvdelen af hans Arbeide, havde forlangt 1000
Dollars hver, uden at jeg syntes det var for meget. Efter at

jeg havde takket ham for de uvurderlige Tjenester, han havde
gjort mig, bad |eg ham give mig en Regning, idet jeg for-
sikrede ham, at skjont jeg ikke kunde give ham det hele Belob
kontant, vilde jeg dog betale ham til sidste Hvid, naar han
kun vilde vente.

Med det venlige Smil, der var ham eget, svarede han:
„Min tjære Chiniquy; jeg foler mig stolt og hcedret ved at

have kunnet gjore for Dem, hvad jeg har gjort. Men jeg har
gjort det mindre i Egenstab af Advokat end Ven. Skulde jeg
tage imod Penge for det, vilde det odelcrgge den Glcede, jeg
foler over at have udkjcempet Striden. Deres Sag er ene-

staaende; jeg har i min lange Praxis aldrig stodt paa noget
lignende. Jeg har aldrig truffet en Mand, der er bleven saa
grusom forfulgt og har fortjent det saa lidet. Deres Fjender
er Djcevle i Menneskeskikkelser og den Sammensvcrrgelse, de
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havde faaet istand mod Dem, noget af det mest ondskabsfuldt
ndtcenkte, jeg har hort tale om. Men faa er og den Maade,
hvorpaa De i sidste Stund udfriedes af deres Hcrnder ved Fro-
ken Moffats pludselige Optreeden, noget af det mcerkvcerdigste,
jeg har vceret Vidne til. Det minder mig om, hvad min Mo-
der sagde til mig, da jeg var Barn, men som jeg altfor ofte
har glemt: „Gud horer Bonner". Disse min Moders Ord
randt mig i Hu, da jeg sagde til Dem: „Gaa og bed, Gud
alene kan hjcelpe Dem". Men jeg maa tilstaa, at jeg ikke den-
gang havde videre Tro paa, at Deres Bon faa hurtig og paa
en saa vidunderlig Maade vilde blive opfyldt. Lad os nu tale

om, hvad De skylder mig. De er mig intet skyldig. Jeg au-

tager, at De er en ruineret Mand; thi Omkostningerne ved en

faadan Proces maa vcere uhyre. Deres Fjender onsker at
ruinere Dem; men jeg vil ikke vcere dem behjcelpelig hermed;
thi jeg haaber, jeg har Ret til at regne mig blandt Deres op-
rigtigste og mest trofaste Venner?"

„De har Ret", svarede jeg; „De er den oprigtigste og
erdleste Ven, Gud har givet mig, og det er sandt, at jeg er en

ruineret Mand Men De har en stor Familie at forsorge; De
maa og have sat Dem i store Udgifter for at kunne foretage
den lange Reise fra Springsteld og hid to Gange, og Deres

Hotelregninger under Deres Ophold her maa vcere betydelige; det
er derfor ikke billigt, at De intet skal have for Deres Arbejde".

„Nuvel, De skal faa Deres Villie!" sagde han. Derpaa
tog han et Stykke Papir og strev:

Urbana, May 23 — 1857.
Due A. Lincoln

fifty dollars
for value recieved —).

Han rakte mig det og sagde: „Kan De underskrive det?"
Da jeg havde lcest det, sagde jeg: „Men dette maa jo

vcere Deres Spog. Det er jo umuligt, at De kun kan for-
lange femti Dollars for en Tjeneste, som mindst er vcerd to

tusend".
Men han klappede mig paa Skulderen og sagde leende:

„Skriv De under; det er nok! En eller anden Rigmand skal
faa Lov til at betale Resten".

Saa underskrev jeg da og meddeler her Aftryk af Reg-
ningen.

') „Skylder A. Lincoln 50 Dollars for modtagen Hjcrlp".
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Slappelsen, der fulgte efter den Spcending, jeg faa lcenge
havde vceret i, min Velgjorers Venlighed ved at forlange saa
lidet for en faa stor Tjeneste, samt en strcekkelig Forudfolelse af,
at han med sit Liv kunde komme til at bode for, hvad han
havde gjort mod mig, bevirkede, at jeg brast i Graad.

Da Lincoln horte det, vendte han sig om mod mig og
sagde: „Hvorfor grceder De, Chiniquy? De burde jo nu fole
Dem fom den lykkeligste Mand i Verden. De har overvundet
Deres Fjender og feirer den mest glimrende Seier".

„Kjcere Lincoln", svarede jeg; „jeg er naturligvis glad over
at have vundet en saadan Seier; men jeg frygter for, hvad
den kan komme at koste Dem. De saa, at flere Jesuiter fra
Chicago og St. Louis var tilstede i Retssalen. De vare komne
for at hore mig blive domt; men De rev Offeret ud af deres
Klor og vendte Anklagen mod dem selv, idet de viste, hvilken
djcevelsk List og Mangel paa kristelig Kjcerlighed, de havde lagt
for Dagen ved at smede en saa nederdrægtig Plan for at for-
dcerve mig. Dette kan de ikke tilgive Dem, og hvad jeg nu

frygter er, at de kommer til at tage en blodig Hcevn over Dem)".
Han forsogte forst at slaa det hen i Spog, men siden blev

han mere alvorlig og sagde: „Jeg ved, at Jesuiterne aldrig
glemmer og aldrig tilgiver. Men det faar vcere det samme,
naar og hvorledes man dor, naar man kun dor med Bevidst-
heden om at have gjort sin Pligt".

Derpaa skiltes vi ad for denne Gang.
) Den gribende Beretning om. hvorledes disse Chiniquys Ord til

Lincoln gik i Opfyldelse, da denne for anden Gang. valgt til Prcrsident,
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2?(te Kapitel.
cSu Deputation, som sendes af Bifkoperne i Canada indrammer,
at vi har Aet. — Maa Betingelser, der indrommes af de Ae-
puterede famtyliker jeg i at troekke mig ud as Striden. — Ln
af dem bryder sit Lofte og forraader os for selv at ölive antat

som Brast i min Koloni. — Wit sidlte Mode med ham
og Wraslard.

Da jeg 1ste Januar 1855 alene paa mine Krim for Guds
Ansigt fattede den Beflntning at modscrtte mig Biskop O'Regans
Tyranni, var jeg langt fra at forudse, hvilke Folger disse
Stridigheder vilde drage efter sig. Min eneste Hensigt var at

bringe ham til at handle cvrlig, retfcerdig og kristelig mod mine
Kolonister, der med mig havde forladt sit Land og for bestan-
dig sagt Farvel til alt, hvad der var dem fjært i Canada for
at leve i Fred i Illinois fom Kirkens lydige Born, men ikke
for at blive behandlede fom Slaver i Frihedens Land.

Hvis nogen dengang havde sagt mig, at denne Strid vilde
fore til, at jeg fuldstcendig skilte mig fra den katholske Kirke,
vilde jeg sikkert have givet efter. Mit eneste Onske var at rense
Kirken fra de Misbrug, som var voxet op omkring den som et
tæt Ugrces, der truede med at kvmle den. Det syntes mig, som
om det var hver Prcests Pligt at gjore alt, hvad der stod
i hans Magt for at aftvcette den Skjamdsel, fom Biskopernes
Ondskab og Tyrani havde paafort den. Det var mit Haab, at
Gud vilde benytte mig fom et Redskab til at udfore dette Vcerk.

Alligevel havde jeg strax fra Begyndelsen en Anelse om,
at Bistoperne vilde blive mig for mcegtige, og at de for eller
fenere vilde knuse mig. Men jeg haabede, at felv om jeg laa
under i Striden, vilde andre indtage min Plads og fortsætte
Kampen, indtil Seiren var vunden.

Den store Seier, Gud havde ladet mig vinde i Nrbana,
havde styrket min Overbevisning om, at Gud stod paa min
Side, og at han vilde beskytte mig, saa lcenge jeg kjcempede for
Sandhed og Ret. Det syntes mig, som om jeg ikke kunde
tabe, naar jeg kjcempede mod Logn og Overtro, som Bistoperne
overalt i de forenede Stater og Canada havde fat istedetfor
Bibelens og Kirkefcedrenes Lcrre.

Hosten 1856 havde Striden med O'Regan antaget Di-
mensioner, fom hverken jeg eller det katholste Prcestestab i
Amerika nogensinde havde kunnet ane. Baade den politiste og

blev myrdet af Jesuiternes Haandlangere, vil blive optaget i anden Del,
da det der passer bedre ind i Sammenhængen.
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religiose Presse i de Forenede Stater og Canada droftede ivrig
Aarsagerne til Striden og dens mulige Folger.

Fra forst af var Biskoperne forargede over O'Regans Op-
forsel. De faa med Glcede, hvorledes en Prcrst i hans eget
Bispedomme sandsynligvis vilde tvinge ham til at virre mere

forsigtig for ikke at vcekke Forargelse ved saavel sit offentlige
som private Liv. Men paa famme Tid haabede de, at Bi-
stopen ved at lyse mig i Ban, vilde skrannme min Menighed,
saa at de ikke lcengere vilde staa paa min Side. Spink havde
sagt dem, at jeg sikkert vilde tabe Processen i Urbana, og naar

han forst havde faaet mig i Fcengsel, vilde jeg vcere nde af
Stand til at afstedkomme flere Forstyrrelser.

Men hvor forbloffede blev de ikke, da de faa, at min Me-
uighed bare lo af Banlysningen, at jeg vandt min Proces, og
at jeg gik seierrig ud af den Kamp, som ingen Prcrst siden
Luther's og Knox's Dage er stuppen uskadt fra. Nu blev der
forst rigtig Uro i Leiren. Jeg blev erklirret for Oprorer og
Schismatiker, og Biskoperne udslyngede alle som en de vcrrste
Forbandelser over mit Hoved; men for de fuldstcendig vilde
tilintetgjore mig, gjordes der endnu en sidste Anstrcengelse for
at overbevise mig om mine Vildfarelser. Pastor Brassard i
Longeuil og Pastor Desaulnier, Forstander for Seminariet i
St. Hyacinthe, blev udsendte af Biskoperne i Canada for at

forestille mig det usommelige i min Opforsel og beva'ge mig
til at underkaste mig Biskopens Vilje og godkjende Banlys-
uingen.

Biskoperne havde gjort klogt i at vcelge netop disse to

Prcester til sine Udsendinge; thi ingen andre kunde antages at
ove en storre Indflydelse paa mig. Brassard havde ikke alene
vceret min Lcerer ved Seminariet i Nicolet, men han havde og-
saa, som for sagt, hjulpet mig paa mange Maader. Da jeg i
1835 ikke havde Penge nok til at fortsætte mine Studeringer
og stod i Begreb med at fortabe Landet for at soge mig en

Stilling andensteds, rakte han mig en hjcelpende Haand, idet
han sammen med Seminariets Forstander Leprohon tilbod sig
at bestride alle mine Udgifter under Resten af min Studietid.
Han havde siden den Dag elsket mig som fin Son, og jeg havde
set op til ham som til en Fader. Den anden, Desaulnier,
havde vceret min Klassekammerat paa Seminariet fra 1832 til
1839; i al denne Tid havde vi vceret fortrolige Venner, og
dette Venskab havde vedvaret, ogsaa efterat vi havde forladt
Seminariet.

Det var den 24de November 1856, at disse to ankom
til St. Anna. Forst et Par Minuter for deres Ankomst fik
jeg vide, at man ventede dem, og jeg kan ikke beskrive den

Lhiniqui?: Katholicismen. 10
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(Slæbe, jeg følte, ved Tanken paa at skulle se dem igjen. Jeg
stolede saa fast paa deres Oprigtighed og Venflab, og jeg var
vis paa, de snart vilde indse, at vi havde Retten paa vor Side,
og modig tage vort Parti mod vor Undertrykker. Men det
viste sig snart, at jeg havde taget feil. De ansaa nag for en

Oprører og Urostifter, og skjøndt de ikke nærede nogen Uvilje
mod mig, var de alligevel forfærdede over, at jeg vovede at
sætte mig op mod Kirken.

Paa Reisen fra Canada til St. Anna havde mange for-
talt dem, at jeg ikke var den samme, som før, at jeg var ble-
ven stolt og hovmodig og sandsynligvis ikke vilde taale, at de
blandede sig i mine Affærer. De blev derfor meget forbavsede,
da de saa mig ile dem imøde for at ønske dem velkommen.

Jeg udtalte strax det Haab, at Gud havde sendt dem for
at gjøre Ende paa den lange Strid og tilvejebringe en For-
soning. Da jeg tænkte, at de maatte være trætte ester Reisen,
spurgte jeg, om de ikke vilde gaa ind i Gjæsteværelset for at
hvile lidt.

„Gjæsteværelse!" sagde Desaulnier; „Biskopernes Jnstrux
forbyder os at være Gjæst hos Dem, siden De er en banlyst
Mand!"

Da sagde Brassard: „Min kjære Desaulnier! Jeg maa

sige Dem noget, som jeg hidtil har tiet med. Da jeg havde
læst Forbudet mod at være Chiniquy's Gjæst, sagde jeg til Bi-
stopen, at hvis han vilde stille saadanne Betingelser, maatte
han vælge en anden Udsending. Skulde jeg reise til Chiniquy,
maatte jeg have frie Hænder til at handle som Fornuft og
Samvittighed bød mig.

Og nu siger min Samvittighed mig, at vi ikke kan be-
gynde vor Mission med at fornærme en Mand, som giver os
en saa venlig og hjertelig Modtagelse. Folket i Canada har
valgt os til sine Udsendinge, fordi vi er Chiniquys Venner og
derfor bedst skikkede til at udføre dette Hverv. Jeg tager derfor
med Glæde mod hans venlige Indbydelse".

„Og det samme gjør jeg", sagde Desaulnier. „Thi heller
ikke jeg er kommen her for at fornærme min bedste Ven, men

for at redde ham".
Disse hjertelige Ord forhøjede den Glæde, jeg følte ved

at se dem, og jeg sagde: „Hvis I er komne her for at følge
eders Samvittigheds Røst, da vil I maatte medgive, at Menig-
heden og Præsten i St. Anna heller ikke har gjort andet end
at følge sin Samvittighed. Men", tilføjede jeg, „det er nu

ikke Tiden til at forklare eder mine Bevæggrunde. I maa

være trætte og kan trænge til Hvile".
Først efterat vi havde spist til Aften, gav de mig Brevet
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fra Biskopperne i Montreal, London og Toronto, hvori de bod
mig at underkaste mig min Overordnede og tilsagde mig sit op-
rigtigste Venstab, hvis jeg vilde adlyde.

Da sagde Desaulnier: „Kjcere Chiniquy! Folket og Bi-
stoperne i Canada har sendt os, for at vi skulde hjcelpe Dem
op af den bundlose Afgrund, hvori baade De og Deres Me-
nighed er sunket. Vi har bare en Dag at være her, saa der
er ingen Tid at spilde".

Jeg svarede: „Hvis det er, som De siger, at jeg er sunken
i en Afgrund, og De er kommen for at hjcelpe mig op igjen,
vil ingen være Dem mere taknemmelig end jeg. Men det forste.
De har at gjore, er at undersoge, om jeg virkelig befinder mig
i en saadan Afgrund".

„Men er De da ikke banlyst?" raabte Desaulnier. „Og
har De ikke tiltrods for Banlysningen fortsat med at lcese
Messe, prcedike og hore Skrifte? Har De ikke derved gjort
Dem „irregulær" og til Schismatiker og saaledes fuldstændig stilt
Dem fra Kirken? Og da kan kun Paven gjenindsætte Dem i
Deres Embede".

„Nej, min tjære Desaulnier", svarede jeg; „jeg er ikke
mere banlyst, end De er, af den simple Grund, at en Banlys-
ningsdom, som ikke er undertegnet, er aldeles ugyldig. Her er

det Banlysningsdokument, som har voldt saa meget Opstyr.
Undersog det nu selv. Se efter, om det er undertegnet af Bi-
stopen eller nogen anden bekjendt Person". Og dermed rakte
jeg ham Dokumentet.

Efterat han længe noie havde undersogt det uden at sige
et Ord, sagde han endelig:

„Hvis jeg ikke med mine egne Oine havde set det, vilde
jeg ikke have troet, at en Biskop kunde spille en saa skjændig
Komedie. De har i Aviserne flere Gange villet overbevise os

derom; men jeg maa tilstaa, at Deres bedste Venner, og der-
iblandt jeg selv, ikke har villet tro det. Det kunde aldrig falde
mig ind, at en Biskop hele Landet over kunde proklamere, at
De var banlyst, naar han ikke havde andet at støtte sig til,
end denne værdilose Lap Papir. Men hvis han for Alvor
vilde banlyse Dem, hvorfor har han saa ikke selv undertegnet
Dokumentet eller ladet det undertegne af en af sine Besuld-
mægtigede?"

„Det er let at forstaa", svarede jeg, „thi skjont vor Biskop
er en af de største Skurke i Illinois, er hau en endnu sto-rre
Kujon. Jeg havde truet med at bringe ham for Domstolen,
hvis han vovede at afsætte mig eller lyse mig i Ban, og saa
fandt han paa, at den eneste Udvej var ikke at undertegne Do-
kumentet. Thi derved gjorde han det umuligt for mig at sag-
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føge ham; for at kunne gjore det, maatte jeg have hans egen
Understrift. Men hvor stal jeg finde nogen, som vil aflægge
Ed paa, at det er Biskopens Underskrift? Vil De svcerge paa
det, Desaulnier?"

„Nei, det vil jeg ikke", svarede han; „thi jeg er ganske
sikker paa, at det hverken er Bistopen eller hans Sekretcrr, som
har strevet under. Men det er sandt", vedblev han, „for vi
reiste fra Chicago, spurgte vi Bistopen, om han havde fore-
taget nogen Undersøgelse angaaende Deres offentlige og private
Liv, og om han havde fundet Dem skyldig i nogen Forbrydelse.
Da han syntes at blive forvirret, sagde vi ham, at det var i
Egenskab af Folkets og Biskopernes Udsendinge, at vi stillede
dette Sporgsmaal til ham, da det var nødvendigt for os at
kjende Deres Stilling, hvis vi skulde kunne haabe at faa en

Forsoning istand mellem Dem og Bistopen.
Han svarede, at han aldrig havde foretaget nogen Under-

søgelse, stjønt De flere Gange havde bedet ham derom, og det
af den simple Grund, at han var overbevist om, at De var en

af hans bedste Prcester. Det eneste, han havde at ndscette paa
Dem, var Deres Stivsindethed og Deres Mangel paa Lydighed
mod Deres Overordnede, samt at De blandede Dem i Affcerer,
som ikke vedkom Dem. Han paastaar desuden, at De havde
ncrgtet at reise til Kahokia. Men da han sagde dette, stammede
han og blev ganske rød i Ansigtet, saa jeg fik Mistanke om,
at det var Løgn, hvad det ogsaa har vist sig at vcere. Han
gjorde sig desuden styldig i en Løgn til; thi han sagde, at han
selv havde undertegnet Banlysningsdokumentet. Det er ube-
gribeligt, at en Biflop kan opføre sig saaledes. Hvis De reiste
til Rom og viste Paven dette Dokument, vilde De vinde en let
Seir over Biskopen; thi Kirkens Love siger, at en Profit, som
benytter falske Underskrifter, selv ipss facto er suspenderet fra
sit Embede for et Aar.

Brassard sagde: „Vi kan gjerne fortcclle Chiniquy, at de
canadiske Biskoper anser O'Regan for en Skurk og er forvissede
om, at hvis Chiniquy underkaster sig Biflopens Dom, under
Protest og appellerer til Paven, vil denne gjenindscette ham i
hans Embede".

Vi blev siddende oppe til Kl. 3 om Morgenen for at tale
om den vanstelige Stilling, hvori jeg befandt mig, og om hvor-
ledes vi bedst skulde faa en Ende paa Striden; men da vi til
den Tid endnu ikke var komne til noget Resultat, begav vi os
til Hvile efter en kort Bon.

Nceste Morgen fortsatte vi vor Samtale.
For at vise dem, at det var mit oprigtige Onste at faa

Ende paa Striden, saintykkede jeg i at opgive min Stilling som
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Sognepræst i St. Anna paa den Betingelse, at Brassard blev
udncrvnt i mit Sted. Det blev imidlertid bestemt, at jeg som
Hjallpeprcest fluide bistaa ham med Arbejdet i Kolonien. Paa
Biflopens Vegne lovede de, at hvis jeg vilde undertegne efter-
folgende Dokument, vilde han tilbagekalde sin Banlysning, gjen-
give den fransk-eanadifle Menighed i Chieago dens Kirke og
lade dem faa en fransktalende Prcest. Det Dokument, der fluide
undertegnes, lod saaledes:

„Til Hans Hoicervcrrdighed O'Regan,
Biskop af Chieago I

Jeg beklager, at min Optrceden og mine Udtalelser
imod Dem har vakt Anstod og bragt Folk paa den Tanke,
at jeg heller skulde ville skille mig fra vor hellige Kirke
end underkaste mig Deres Myndighed. For at vise Ver-
den og Dem, at det er mit Onfle at leve og do som Ka-
tholik, skynder jeg mig at underrette Deres Hoicrrvcrrdighed
om, at jeg boier mig for Deres Dom, og at jeg lover, at

jeg herefter aldrig skal udfore nogen prcrstelig Handling
uden Deres Tilladelse.

Deres i Kristo lydige Son
C. Chiniquy".

Klokken var 11 om Aftenen, da jeg samtykkede i at under-
tegne dette Dokument, som forst, naar de ovenncevnte Betingelser
var opfyldte, skulde overrcekkes Biskopen. De to Deputerede
var meget tilfredse med Udfaldet af deres Mission, og De-
saulnier sagde:

„Det er indlysende, at Chiniquy og hans Menighed lige fra Be-
gyndelsen af har havt Retten paa deres Side, og at han aldrig har
tcenkt at unddrage sig Kirkens Myndighed. Hvis Biskopen herefter
ikke vil leve i Fred med Menigheden og Prcesten i St. Anna,
saa maa vi sige ham, at det ikke er Chiniquy, men Biskop
O'Regan, som vcekker Splid i Kirken, og da vil jeg sammen
med Chiniquy reise til Rom for at appellere til Paven, hos
hvem vi let vil kunne udvirke, at Biskopen af Chieago bliver
fjernet".

Brasard sagde, at han var enig i Desaulniers Udtalelser
og tilfoiede, at han ogsaa var villig til at folge mig til Rom
for at bevidne min Uskyldighed og Biskopens daarlige Opforsel.

Efter at have takket dem for deres venlige Ord, spurgte
jeg Desaulnier, om han dristede sig til for hele min Menighed
at gjentage, hvad han her havde sagt i min og Brassards Ncrr-
vcerelse.

„Jeg vilde ikke have det mindste imod at gjentage for
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Deres Menighed, at jeg ikke finder det ringeste at udscette paa
Deres Opforsel; men dertil gives der ingen Anledning, thi da
Klokken allerede er elleve, er de fleste gaaet tilsengs, og jeg maa

afsted Kl. 6 imorgen tidlig, hvis jeg skal naa Morgentoget i
Kankakee".

„Det har De Ret i", svarede jeg; „det havde jeg ikke
tcenkt paa".

Derpaa faldt vi paa Knce og holdt en kort Bon, hvor-
efter jeg fulgte dem til deres Vcerelser og bod dem Godnat.

Ti Minuter efter var jeg nede i Byen og bankede paa hos
et Par af mine Menighedsmedlemmer og sagde: „Der er ikke
et Minut at spilde. Tag en Hest og rid saa hurtig som mu-

lig omkring i Byen for at underrette Menigheden om, at hvis
de i Morgen Kl. 5 indfinder sig i Kirken, kan de af de Depu-
teredes egen Mund faa hore, hvad de tcenker om vort Forhold
til Biskopen".

Nceste Morgen, da Klokken endnu ikke var fem, bankede
Desaulnier paa min Dor og sagde med Forbauselse og Uro
malet paa sit Ansigt: „Chiniqny, hvad stal al denne Vogn-
rammet betyde? Pleier Deres Menighed at komme til Kirken,
for Klokken er fem om Morgenen?"

„Hvad mener De?" sagde jeg; „jeg sov saa fast, at jeg
intet har hort?"

„De maa da vel hore al denne Stoj", svarede han, „og
stjont det endnu er morkt, ser jeg, at en hel Del Mennester
samler sig ved Kirken. Hvad kan det betyde?"

„Jeg skal kla'de mig paa og gaa ned og se, hvad det er",
svarede jeg.

Nu kom ogsaa Brassard for at faa vide, hvad det stulde
betyde, at en saadan Menneskemcengde var paa Benene paa
denne Tid af Dognet. Hvad kan vcere paafa'rde?" sagde han.
„Kan det vcrre muligt, at Deres Menighed kommer for at straffe
os, fordi vi blander os i deres Anliggender?"

„I kan vcere ganske rolige", svarede jeg; „min Menighed
vil ikke gjore Eder noget. Men husker I ikke, at igaar Aftes
Kl. 11 sagde Desaulnier, at han ikke vilde have noget imod i
hele Menighedens Ncervcrrelse at gjentage, hvad han igaar sagde
til mig, da De var tilstede. En Engel fra Himmelen maa have
hort det og har kaldt Menigheden sammen, for at de i Kirken
af Deres egen Mund kan faa hore, hvad De tcenker om vort

Forhold til Biflopen".
„Ved De hvad!" sagde Desaulnier, „ingen anden end

Chiniqny kunde nogensinde vcere faldet paa at spille mig saadant
et Puds, og ingen anden Menighed end Deres vilde have
ganet med paa det. Jeg vilde naturligvis aldrig have givet
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dette Lofte, hvis jeg ikke havde vceret aldeles vis paa, at jeg
aldrig vilde faa Anledning til at opfylde det. Men", tilfojede
han, „nu er det for fent at tilbagekalde, hvad jeg har sagt;
faa jeg bliver nodt til at holde mit Lofte, skjont jeg ved, at
det vil komproinitere mig i manges Ajne".

Stor var Menighedens Glcede, da Desaulnier fortalte dem,
at han og Brassard havde tilbragt en hel Dag og to Ncetter
med at undersoge, hvorledes jeg og mine Kolonister havde for-
holdt os i Striden mod Biskopen uden at finde, at vi havde
overtraadt nogen af Guds og hans hellige Kirkes Love.

Glcedestaarer randt ned ad alles Kinder, da forst Desaul-
nier og siden Brassard sagde dem, at Biflopen ikke havde den

ringeste Ret til at afsætte deres Profit, siden han selv havde
sagt dem, at Chiniquy var en af hans bedste Prafiter; de havde
og handlet vel i ikke at bryde sig om Banlysningsdommen, som
ikke var andet end en skjcendig Komedie, da den ikke var under-

tegnet as nogen kjendt Person.
Desaulnier vedblev derpaa: „Brassard komnier til at blive

eders Sogneprcest, og Chiniquy vil forblvie iblandt Eder som
hans Medhjcelper. Hau har undertegnet et Dokument, hvori
han underkaster sig Biskopen paa den Betingelse, at denne lader
Eder i Fred og tilbagekalder den Dom, han har udtalt. Hvis
han ikke gaar ind paa disse Vilkaar, bliver vi nodt til at sige
ham, at det ikke er Chiniquy, men han selv, som volder Splid
i Kirken, og da vil vi folge Chiniquy til Rom for at tale

hans Sag og bevise hans Uskyldighed for hans Hellighed Paven".
Derpaa kncelede vi alle ned og takkede og lovede Gud, og

den Morgen, den 26. November 1856, vendte Menigheden i
St. Anna med glade Hjerter tilbage til deres Hjem.

Kl. 6 var Desaulnier paa Veien til Chicago for at over-

ræfte Biskopen en skriftlig Fremstilling af de Betingelser, hvor-
under jeg var villig til at underkaste mig ham og tvinge ham
i Biskoperne i Canadas Navn og for Kirkens helligste Inter-
essers Skyld til at gaa ind paa disse Betingelser. Brassard
blev tilbage hos mig for at vente paa Brev fra Biskopen og
siden folge mig til Chicago, hvor den endelige Forsoning mel-
lem mig og Biskopen skulde finde Sted.

Nafite Dag modtog han folgende Brev fra Desaulnier:

„Chicago, den 26. November 1856.

Hr. Pastor Brassard!
Det er uundgaaelig nodvendigt, at De sammen med

Chiniquy kommer hid til Chicago saa hurtig som muligt.
Folgelig venter jeg Dem iovermorgen, for at Sagen kan
blive endelig afgjort. Isak Desaulnier".
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Efter at vi begge havde lcest Brevet, sagde jeg: „FolerDe ikke, at disse kolde Ord ikke spaar noget godt? Jeg be-
klager, at De ikke fulgte Desaulnier til Biskopen. De kjenderhans svage og vankelmodige Karakter; han er modig i Ord,,
men let modtagelig for enhver Paavirkning. Jeg er bange for,
at O'Regans Stivsind og Heftighed har flrcemt ham og betagetham alt Mod. Men lad os strax reise. Og vcer sikker paa,Brassard, at hvis Biskopen ikke gaar ind paa at stille Dem i
Spidsen for Kolonien, skal intet kunne bevcege mig til at for-raade mit Folk og lade dem blive et Bytte for Ulven, som vil
sonderrive dem".

Den 28. November Kl. 10 om Formiddagen kom vi til
Jllinois-Stationen i Chieago, hvor Desaulnier ventede os. Han
var bleg som et Lig. Jeg tog ham tilside og spurgte: „Hvad
nyt?"

Han svarede: „De og Brassard har ikke andet at gjore
end pakke eders Kufferter og forlade St. Anna for at reise til
Canada. Biskopen vil ikke gaa ind paa Deres Betingelser.
Han vil, at jeg indtil videre skal vcere Prcest i St. Anna, og
at De og Brassard saa hurtig som muligt skal reise tilbage til
Canada og sige Biskoperne der, at de kan passe deres egne
Anliggender".

„Har De glemt, at De lovede mig og min Menighed, at
De vilde folge mig og Brassard til Rom, hvis Biskopen ncrgtede
at gaa ind paa de Vilkaar, De selv var med at bestemme?"
spurgte jeg.

„Det er Biskopen ganske ligegyldigt, enten De reiser til
Rom eller ikke. Han har ansat mig som Prcest og Leder af
Kolonien, som De derfor maa forlade saa snart som muligt".

„Desaulnier", svarede jeg, „nu er De en ligesaa stor For-
rceder, som Judas var, og vil De have samme Lon som Judas,
kan De reise til St. Anna. Der vil De blive behandlet efter
Fortjeneste. De havde selv Lyst til at blive Prcest i min Ko-
loni, og derfor solgte De mig til Biskopen, for at De nu kan
hoste Frugterne af mit Arbejde. Alen De vil snart finde, at
De har taget feil. For Deres egen Skyld raader jeg Dem til
aldrig mere at sætte Deres Fod i St. Anna".

Desaulnier svarede: „Biskopen vil ikke underhandle mere
med Dem, med mindre De offentlig tilbagekalder, hvad De har
strevet imod ham i Anledning af, at han bemcrgtigede sig den
franst-canadifle Menigheds Kirke i Chicago, og i Aviserne
offentliggjor, at Bistopen ved denne Anledning var i sin gode
Ret".

„Brassard", sagde jeg, „kan jeg med god Samvittighed af-
give en saadan Erklcering?"
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Han svarede: „Nei, det maa De paa ingen Maade gaa
ind paa!"

„Horer De det, Desaulnier?" sagde jeg; „Brassard siger
det samme, som Deres Samvittighed vilde sige Dem, hvis De
havde nogen. Hvis De nu stiller Dem paa den Mands Side,
som De for et Par Dage siden kaldte en elendig Skurk, da er

De ikke bedre end han. Hvad mig angaar, vil jeg vende til-
bage til min kjcere Menighed i St. Anna".

„Hvad vil De der?" spurgte Desaulnier; „Biflopen har jo
forbudt Dem at blive der lcenger".

„Hvad jeg vil der?" svarede jeg. „Jeg vil lære disse
sande Kristi Disciple at foragte og afsky alle Tyranner og For-
rcedere, selv om de er Prcester og Biskoper. Farvel!"

Derefter omfavnede jeg Brassard, som var altfor bevceget
til at kunne tale. Jeg trykkede ham til mit Bryst og sagde:
„Farvel, min kjcere Brassard! Reis tilbage til Canada og for-
tcel mine Venner, hvorledes denne Forrceders Feighed og ZEr-
gjerrighed har tilintetgjort vort Haab om at faa Ende paa
denne bedrovelige Strid. Jeg vender tilbage til mine Brodre
i St. Anna, mer end nogensinde bestemt paa at beflytte dem
mod vore Overordnedes Ugudelighed og Tyranni. Nu vil det
blive lettere at vise dem, at Kristus ikke har gjenlost os med
sit Blod paa Korset, for at vi skulde blive disse hjertelose Ty-
ranners Slaver.

Med storre Iver end nogensinde for vil jeg lære min Me-
nighed ikke at lytte til Biskopernes moderne Evangelium, men

isteden derfor folge Jesu Kristi gamle Evangelium, som er den
faldne Menneskeheds eneste Trost og Haab".

Brassard vilde sige noget, men Bevcegelsen kvalte hans
Stemme. De eneste Ord, han stk frem, da han trykkede mig
til sit Bryst, var: „Farvel, min kjcere Ven, farvel!".
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28 tse åapitet.
Aefaulnier ndncevnes tit Henerat-Mkar i Eyicago for at knuse
os. — Win Menighed er bestemt paa at forsvare fine Aettig-
heder. — Menigheden i Khicago fender Breve tit Biskopperne
og Baven. — Bilkopen af Montreals Brev tit mig og mit
Svar. — Brasjard tvinges tit mod bedre Wdende at erklirre,

at vi havde Mret; mit Svar og hans Wn om Tilgivelse.

Det var ganste naturligt, at Bistopen efter Desaulniers
Forrcederi vilde gribe til nye Forholdsregler for at knuse os.
To Prcrster, Campo og Mailloux, sendtes fra Canada for at
hjcelpe ham med at bringe min Menighed til at underkaste sig.
— I December Maaned fik jeg folgende Brev fra Brassard:

„Alle Biskoper forener sig nu om at udslynge deres For-
bandelser over Dem, fordi De saa heltemodig har modsat Dem
Biskopens Tyranni. Jeg har sagt dem Sandheden, men de vil
ikke lytte til mine Ord. Biskop Bourget sagde mig rent nd,
at De for hvilkensomhelst Pris maatte tvinges til at underkaste
Dem Biskopens Myndighed, og han truede med at lyse mig i
Ban, hvis jeg fortalte Folk, hvad jeg ved om Desaulniers
skammelige Opforsel. Hvis jeg stod alene i Verden, vilde jeg
ikke bryde mig om en saadan Banlysning; men jeg ved, at det
vilde drcebe min gamle Moder. Jeg haaber derfor, at De ikke
vil tage mig min Taushed ilde op, og at De vil betragte dette
Brev som konfidentielt. De ved, i hvilken Forlegenhed De
vilde bringe mig ved at offentliggjore det".

Den franste Menighed i Chieago indsaa strax, at Biskopen,
som nu havde Desaulnier til at hjcelpe sig, vilde sollte alt ind
paa at knuse dem. De troede, at den bedste Maade, hvorpaa
de kunde tvinge ham til at vise dem Retfærdighed, var at

offentliggjore de Klagemaal, de havde mod ham, og udstedte et

Opraab til alle de Forenede Staters Bifloper og til Paven:
Den 22 . Januar 1857 anmodede de »The Chicago Tri-

bune« om at optage dette Opraab, som sluttede med folgende
Resolutioner:

1) Hans Hoicervcerdighed Biflop O'Regan af Chieago har ganske
tabt den franst-canadiste Menigheds Tillid, siden han tog
vor Kirke fra os.

2) Hans Hoicervcerdighed O'Regan har usselt bagvasket den
franst-canadiste Menighed, naar han har sagt, at han tog
vor Kirke fra os, fordi vi ikke kunde betale den.
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3) Hans Hoicervcerdighed O'Regan har tiltaget sig en altfor
tyrannist Magt, naar han til vore Deputerede, som kom
for at sporge ham, med hvilken Ret han havde taget vor

Kirke fra os for at give den til en anden Menighed,
sagde: „Jeg har Ret til at gjore hvad jeg vil, med eders
Kirke og eders Kirkeeiendomme; jeg kan scelge dem, stikke
Pengene i min egen Lomme, uden at nogen kan drage mig
til Ansvar derfor".

4) Alle de Proeesser, hans Hoicervcerdighed Biskop O'Regan
har havt for Domstolene, har vceret af en saadan Natur,
at det maa staa klart for hele Illinois' Befolkning, at

han er ganske nvcerdig til den Stilling, han beklceder.

5) Vi anklager hans Hoicervcerdighed for at have gjort sig
styldig i Simoni ved at forlange af en Pra'st, at denne skulde
betale ham 100 Dollars for at faa Tilladelse til at ud-
ove sine Embedspligter.

6) Naar hans Hoicervcerdighed O'Regan forbyder irfle og
tyske Katholiker at besoge fransk-katholske Kirker, men til-
lader Franskmcend og Canadensere at besoge irske og tyfle
Kirker, sker dette af pekunicere Hensyn, og en saadan Frem-
gangsmaade anser vi for at vcere stridende mod Kirkens
Aand.

7) Det fransk-canadiste Folk i Illinois har med Forbanselse
og Sorg vceret Vidne til, hvorledes Pastor Desaulnier har
gjort sig til denne ubarmhjertige Tyrans Haandlanger.

8) Pastor Chiniquy i St. Anna fortjener Tak af alle Ka-
tholiker i Illinois, fordi han var den forste, der vovede
at modscette sig Biskopens Tyranni.

9) De franske Katholiker i Chicago har besluttet af al Magt
at stotte Pastor Chiniquy i hans Kamp mod Biskopen af
Chicago.

10) Et trykt Exemplar af disse Resolutioner sendes alle Bi-
stoper og Erkebiskoper i de Forenede Stater og Canada,
for at de kan indse Nodvendigheden af at give Kirken i
Illinois en Bistop, som er sit hoie Embede vcerdig.

11) Et Exemplar af disse Resolutioner sendes hans Hellighed
Pius IX. for at bevcege ham til at anstille Undersogelser
angaaende den sorgelige Stilling, hvori vor nuvcerende
Biskop har bragt Kirken i Illinois.

12) De Forenede Staters selvstcendige og frihedselskende Presse
anmodes om at osfentliggjore ovenstaaende Adresse og Re-
solutioner.

P. Rofinot, David Franchere,
Ordforer. Sekretcer".
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Denne Klage fra mer end to tnsind Katholiker i Chicago
blev optaget i ncesten alle amerikanske Blade og kom som et
Tordenslag over O'Regan og Desaulnier. De anmodede alle
Amerikas Biskoper om at ile dem til Undscetning, og i flere
Maaneder udslyngedes der fra alle katholske Prcedikestole de
vcerste Forbandelser over mit arme Hoved Mange af Bi-
stoperne bestyldte i Aviserne mig og min Menighed for at vcrre

Schismatikere, hvis Hovmod og Stivsind forstyrrede Kirkens
Fred. Det bitreste af disse Angreb kom fra Biskop Bourget,
som ved at besudle min ZEre troede at skulle bringe min Me-
nighed til at slaa Haanden af mig. Men han faldt selv i den
Grav, han havde gravet for mig.

Den stakkels Pige, som han havde benyttet som et Red-
skab til at styrte mig i Fordcervelse, var nn dod. Men han
havde endnu hos sig de falske Beskyldninger, han havde faaet
hende til at fremkomme med. Han havde sandsynligvis odelagt
det Dokiunent, Jesuiten Schneider havde sendt ham, hvori hun
tilbagekaldte sine Beskyldninger, og da han ikke vidste, at jeg
havde gjemt de tre Kopier af Dokumentet, troede han, at han
nu trygt kunde brcendemcrrke mig som Forforer, der af ham
var jaget bort fra Canada.

Biskopen flriver til Menigheden i Bourbonnais:

„Den 27. September 1851 fratog jeg ham (Chi-
niquy) al prcrstelig Myndighed, af Aarsager, som jeg op-
gav ham i et Brev. Dette Brev har han sandsynligvis
endnu, og finder han, at jeg har behandlet ham uretfcerdig,
kan han offentliggjore det".

Jeg kunde nceppe tro mine egne Die, da jeg læste dette
skjcendige og troløse Angreb, der var vcerre end noget andet,
jeg endnu havde vceret udsat for. Alligevel kan jeg ikke sige,
at det kom overraskende paa mig; thi jeg havde vceret forberedt -

paa det. Da Pastor Schneider spurgte mig, hvorfor jeg tog
fire Afskrifter af den ulykkelige Piges Tilbagekaldelse, sagde jeg
ham, at jeg kjendte Bistop Bonrgets Troloshed og troede ham
ham istand til at tilintetgjore det Exemplar, jeg sendte ham, for
en anden Gang igjen at kunne ndflyde sine giftige Pile mod
inig. Dette var Äarsagen til, at jeg tog tre Afstrifter, en til
Brassard, en til Schneider og en til mig selv; thi da havde
jeg intet at frygte. Jeg er overbevist om, at Gud, som kjendte
Bistop Bonrgets Ondskab, indgav mig denne Tanke for at
frelse mig.

Jeg sendte ham oieblikkelig gjennem Pressen folgende
Svar:
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St. Anna, 18. April 1857..
Til

Hs. Hoicerværdighed Biskop Bourget!
I Deres Brev af 19. Marts siger De, at De af-

satte mig nogle Dage, for jeg forlod Canada for at reife
til de Forenede Stater, og De opfordrer mig til at an-

give Grunden hertil. Jeg flal efterkomme Deres Onfke:
Den 28. September 1851 fandt jeg paa mit Bord

et Brev fra Dem, hvori De underretter mig om, at De
har afsat mig, fordi jeg skulde have begaaet en grov For-
brydelse, som jeg var bleven anklaget for. Min Anklagers
Navn var ikke ncevnt og heller ikke af hvad Art min For-
brydelse var. Jeg opfogte Dem strax for at faa vide
niine Anklageres Navne, faa jeg for Dem kunde bevise
min Uskyldighed; men De afslog min Bon.

Da faldt jeg paa Knce for Dem og bad Dem med
Taarer, at De i Guds Navn vilde stille mig Ansigt til
Ansigt med mine Anklagere; men mine Taarer og Bonner
rorte Dem ikke. De stodte mig bort med en Haardhed,
som jeg ikke havde ventet hos en Bistop.

I de folgende 24 Timer rasede en sand Storm i min
Sjæl. Den Tanke var mig næsten uudholdelig, at jeg nu

var i en Mands Vold, som under Religionens Maske
vovede at begaa en saa grusom Handling. De havde be-
sudlet min Mre; De havde udslynget mod mig de skamme-
ligste Beskyldninger, og nu berovede De mig ethvert Middel
til at retfcrrdiggjore mig.

Fortvivlet begav jeg mig til Jesuiterkollegiets For-
stander, Pater Schneider, der i Almindelighed var min
Skriftefader, og for denne gode Ven udoste jeg mit Hjerte.

Ved Forsynets Styrelse lykkedes det os efter et Par
Dages Forlob at komme paa Spor efter min Anklagerste,
en prostitueret Kvinde. Uden at nævne mit Navn sendte
jeg Bud efter hende, og da jeg horte, hun var kommen,
sagde jeg til Pater Schneider: „De ved, at Biskopen ved
en prostitueret Kvindes Hjælp har sogt at styrte mig i
Fordærvelse; nu maa De komme og være Vidne til, at
min Uskyldighed bevises!"

Da vi traadte ind til den stakkels Kvinde, sagde jeg
til hende:

„I den almægtige Guds Navn beder jeg Dem tale
Sandhed, og i denne ærværdige Præsts Nærværelse sige,
om jeg nogensinde har gjort mig skyldig i den Forbrydelse,
De har anklaget mig for hos Biskopen".

Ved disse Ord brast den ulykkelige Kvinde i Graad;
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hun skjulte Ansigtet i sine Hcender, og under lydelig Hul-
ken sagde hun: „Nei, De er uskyldig!"

Jeg spurgte igjen: „Var det ikke for at friste mig og
ikke for at forsone Dem med Gud, at De kom for at strifte
for mig?"

„Jo, De har Ret; det var for at friste Dem", svarede
hun.

„Tal fremdeles Sandhed", sagde jeg, „saa vil Gnd
tilgive Dem, og jeg ogfaa. Var det ikke for at hcevne
Dem, fordi jeg havde irettesat Dem, at De anklagede mig
hos Biflopen?"

„Jo, det var den eneste Grund, som bevcrgede mig
til at gjore det", sagde hun.

Alle disse Sporgsmaal og Svar blev nedskrevne og
undertegnede af en af Deres Prcester, Forstanderen for
Jesuiterkollegiet, Pastor Schneider, som fremdeles lever i
Montreal og kan bevise Sandheden af, hvad her er sagt.

Deres Hoia'rvcrrdighed lader forstaa, at jeg blev af-
fat nogle Dage, for jeg forlod Canada for at rejfe til
Illinois. Tillad mig at sige, at jeg ikke er af Deres Hoi-
cervcerdigheds Mening i denne Sag.

Vi har en Kirkelov, fom siger: „Hvis en Dom er

uretfcrrdig og ugrundet, bor ikke den, over hvem Dommen
er udtalt, tage sig ncrr deraf; thi i Guds Dine kan en

uretfcrrdig Dom ikke skade nogen. Heller ikke bor den, som
er rammet af en saadan uretfcerdig Dom, foretage noget
Skridt for at faa den hcevet; thi den er i sig selv ugyldig".

De ved meget godt, at den Dom, De falldte over

mig, af flere Grunde var ugyldig, og at jeg ikke var af-
sat. Thi da jeg, nogle Timer for jeg skulde forlade Ca-
nada, kom for at bede om Deres Velsignelse, ikke alene
gav De mig denne, men vifte mig ogfaa andre Tegn paa
Venskab, og da jeg spurgte, om jeg skulde forlade Dem
med det Indtryk, at De var misfornoiet med mig, svarede
De, at det modsatte var Tilfcrldet.

Jeg sagde, at jeg onstede et skriftligt Bevis herpaa,
og med Deres egen Haand strev De:

Montreal, Canada. 13. Oktober 1851.

„De onfler at forlade mit Bispedomme for at tilbyde
Biskopen af Chieago Deres Tjeneste; men da De tilhorer
Quebecs Bispedomme, gjor De bedst i at henvende Dem
til Biflopen af Quebec. Hvad mig angaar, kan jeg ikke
andet end takke Dem for Deres Virksomhed blandt os, og
jeg uedkalder Himmelens rigeste Velsignelser over Dem.
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Jeg vil altid bevare Dem i venlig Erindring og haaber,
jeg engang vil faa Anledning til at vise Dem min Tak-
nemmelighed.

Deres ydmyge Tjener
(Bourget) f Jgnatius, Biskop af Montreal").

Jeg bad Dem derefter give mig et eller andet haand-
gribeligt Bevis paa Deres Agtelse, for at jeg kunde vise
det frem, hvor jeg kom.

De svarede, at det havde De intet imod, og spurgte,
hvad jeg onskede. „Jeg vilde gjerne", svarede jeg, „af De-
res Hoi«rvcrrdigheds egne Hcrnder modtage en Messekalk,
som jeg kunde bruge Resten af mit Liv!"

De svarede: „Med største Fornoielse vil jeg opfylde
Deres Snske!" og De bad en af Deres Prcester bringe
Dem en Kalk. Imidlertid kunde Noglen til det Skab,

) Dette Brev har maattet gjore det aabenbart, med hvilke Midler,
den katholfle Geistlighed i Norge vcrrger sig mod Chiniquy og hans Bid-
nesbyrd. I „Morgenbladet" Nr. 475, 1893, oplyste jeg, hvorledes Bi-
flop Fällige havde fornyet Bestyldningerne mod Chiniquy for Usadelighed
og deraf folgende Afscettelse 28. Scptbr. 1851 og erkläret Cand. Helge-
vold, Udgiveren af Chiuiquys Bog om Skriftemaalet for „naiv nok (eller
noget vcrrre)" til at aftrykke Biskop Jgnatius' „tidligere" Skrivelse.
Fällige oversaa nemlig i sin blinde Iver, at (Bourgcts) Jgnatius' oven-

staaende Brev ikke var „tidligere", men dateret 13. Oktober, og at altsaa
ved dette Brev Beskyldningen for Usadelighed og Affattelsen var annu-
leret. — Fällige greb lige overfor denne Beflyldning mod ham til den
Udvci at paastaa, at Jgnatius' Brev „godt kunde vare rettet af en Biflop
til en suspenderet Prast", og „at dets faderlige Tone ikke beviser noget".
— Efter at „St. Olaf" havde opvartet med denne aabenbare Udflugt,
greb Pastor Kleis i „Dagbladet" for 25. Novbr. 1893, sandsynligvis i
Folelsen af, at enhver kunde gjenncmskue det umulige i Fälliges Udflugt,
til den 3die Udvei. „Det er en Gemenhed og en Logn, at Chiniquy den
13. Oktober 1851 flulde have modtaget et „brillant Certificate" af Bi-
skopcn af Montreal. Til de falske og forfalskede Dokumenter, som i Chi-
niquyismen er blevcn benyttet af Pastor Storjohann, Pastor Farben og
Co., maa altsaa henregnes det Brev, som har fristet deres Skarpsindighed".

Man betanke nu, lige overfor denne magclose Frakhed i at nagte
endog Kjcndsgjerninger, om det bchoves, at Chiniquy i April 1857
offentliggjorde Biskop Jgnatius' Brev i 10,000 Exemplarer alene i Mon-
trcal, hvor Jgnatius endnu var Biskop. Jstedetfor ved dette knusende
Vidnesbyrd at blive sovnlos i 3 Dogn, skulde nok heller Jgnatius have
faaet Chiniquy domt for „Gemenhed og Logn". — Hvorledes maa nu
denne Beflyldning for „Gemenhed og Logn"'falde tilbage paa deres Ho-
veder, som endnu vover at paastaa, at Skrivelsen er et forfalsket Doku-
ment? Provst I. Bahls Dom om Fällige, at „han er en meget fantasirig
Mand og egner sig aabenbart til at vcere Romanforfatter" (Alm. Kirket.
1. April 1892) faar gjennem Oplysningen af hans Fremgangsmaade i
dette Tilfalde sin fulde Stadfastelse.

' '

Udg.
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hvor de hellige Kar opbevaredes, ikke skaffes tilveie, da den
Prcest, der havde dem i Forvaring, netop var gaaet ud.

Det var mig umuligt at vente, da Toget snart stnlde
gaa, og jeg sagde derfor: „Hvis Deres Hoiavvcerdighed
vil sende den til Pastor Brassard i Longeuil, sender han
den efter mig til Chicago". Dagen efter sendte Deres
Sekretcrr Kalken til Brassard, og denne Kalk har jeg endnu.
Brassard lever fremdeles og kan bevidne Sandheden af,
hvad jeg har sagt.

Deres Hoicervcerdighed, jeg tror ikke, en Biskop giver
en Prcest, han nylig har afsat, en Messekalk. Ved at
give mig denne Kalk beviste De derfor tydelig, at De selv
ikke ansaa mig for at vcere afsat.

ZErbodigst C. Chinique".

Nogle Dage efter at dette Brev havde staaet at læfe i
Canadas Aviser, skrev Brassard til mig:

„Deres Brev har fuldstændig blottet vor stakkels Bi-
stop og vist hele Verden, hvor ondstabsfuld, uretfærdig og
hykkelsk han er. Det har gjort et saadant Indtryk paa
ham, at han i tre Dogn hverken har kunnet spise eller
sove. Alle er enige om, at De har givet ham en haard,
men fortjent Revselse".

Det var den 1. April 1857, at jeg fik dette Brev fra
Brassard. Jeg var da langt fra at ane, at jeg den 15. i
samme Maaned i Canadas Aviser skulde lcese folgende Udtalelse
af ham:

„Til Redaktoren af »Courier du Canada«.

St. Roch de l'Achigan, 9. April 1857.

Hr. Redaktor! Jeg beder om Plads i Deres (vrede
Blad for folgende Linier: Da det har vceret sagt, at jeg
skulde have billiget Pastor Chiniquys Optrceden, anser jeg
det for min Pligt at oplyse, at jeg aldrig hverken i Tale
eller Skrift har opmuntret ham til at sætte sig op mod
Kirken. Da jeg i November Maaned sammen med De-
saulnier, Forstander for Seminariet i Hyacinthe, var i
St. Anna, gik al min Strceben ud paa at formaa min
gamle Ven til at forlade den Vei, han havde staaet
ind paa.

Det er hojst beklageligt, at en Mand som Chiniquy
har brudt med Kirken. Selv de, der stod ham normest,
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maa herefter med Affly vende sig fra ham; thi for enhver
troende Katholik gjcelder det forst og fremmest at vcerne

om Kirkens Enhed.
Alligevel maa vi erindre, hvad denne Mand har ud-

rettet iblandt os ved sit Arbeide for Afholdssagen. Vi
maa derfor forene os i Bon om, at dette forvildede Faar
maa fores tilbage til Hjorden.

Jeg anmoder om, at denne Redegjorelse maa blive
optaget ogsaa i andre Blade.

Deres forbundne
Moses Brassard".

Jeg skjonte, at dette Brev ikke var et Udtryk for Brassards
Folelser, men at Biskop Bourget stod bag det hele. Jeg syntes
alligevel det var min Pligt at flrive til ham. Jeg retfcerdig-
gjorde min og min Menigheds Optrceden endnu engang udforlig
og paaviste, at vi var blevne mishandlede paa det skammeligste
af Biskopen i Chieago.

Dette Brev havde en storre Virkning paa Brassard, end

jeg havde ventet. Han skammede sig over fin Feighed og skrev
til mig for at bede mig om Tilgivelse for den Uretfærdighed,
han paa Biskopens Befaling havde begaaet mod mig. Jeg
gjengiver her en Del af hans Brev:

St. Roch, den 29. Mai 1857.

Kjcere Chiniquy! Jeg er mer end nogensinde overbevist
om, at De aldrig er bleven virkelig afsat; thi Biskop Bourget
fortalte mig, at Biskop O'Regan kun havde afsat Dem
ganske privat i sit private Vcerelse, og ifolge Liguori har
en saadan Dom ingen Gyldighed. Jeg beder Dem om

Tilgivelse for, hvad jeg har skrevet imod Dem. Jeg blev
tvungen til at gjore det, fordi jeg ikke havde udtalt mig
tilstrcrkkelig fordommende om Dem og fordi De stadig i
Deres Skrivelser paaberaabte Dem mit Navn. Det var

Biskopen af Montreal, Bourget, som tvang mig til at

optrcede mod Dem; men jeg vilde ikke gjore det om igjen,
om det forlangtes af mig. Aabenbar ikke for nogen, hvad
jeg har sagt i dette Brev; det er skrevet i al Fortrolighed.

Deres hengivne Ven
L. M. Brassard.

Ingen Prcrst i Canada havde staaet saa hoit i min Agtelse
som Brassard, derfor fyldtes ogsaa mit Hjerte med den bitreste
Sorg over, at han kunde begaa en saadan Nedrighed. Det

11Chiniquy: Katholicismen.
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sidste Baand som bandt mig til den katholske Kirke var nu over-
skaaret. Hidtil havde det kkke alene vceret mit Haab, men min
faste Overbevisnirg, at der fandtes mange ærlige og oprigtige
Prcester i denne Kirke, og for mig stod Brasfard fvm LErlig-
heden felv. Nu laa ogsaa han i Smudset som et sørgeligt
Vidnesbyrd om Kirkens korruption.

Ved offentlig at erkläre, at jeg var skyldig, naar han vidste,
at jeg var uskyldig, havde han ikke alene glemt den Agtelse, han
skyldte sig selv; men han havde saa fulbftcenbig tabt al ZEres-
følelse, at han forlangte, at jeg skulde fortie Indholdet af hans
Brev, paa samme Tid som han selv gjennem Pressen opfordrede
hele Landet til at fordomme mig som en Forbryder.

Alligevel ncrrede jeg ingen bitre Folelser mod denne tabte
Ven. Jeg havde den inderligste Medlidenhed med ham og tilgav
ham af hele mit Hjerte. Men gjennem hans Ord syntes jeg
at hore Engelens advarende Rost til Loth: „Frels dit Liv! Se
ikke bag dig, og bliv ikke paa hele Sletten! Fly til Bjergene,
for at dn ikke skal blive bortrykket".

2 9 is c å a p i f b s.

Jeg skriver lis Hsius IX. og Aapoleon NI. og oversender dem
Aokumenlerne angaaende Siriden mellem mig og Viskopen.
— Kardinal Widini faar del Kverv at anstille Wndcrsogelscr. —

Wiskopen kaldes til Kom og kliver nodl lis al lage sin Ufsked.
— Viskop Smilis i Aubuque i Zoma udnavnes lit hans gifler-
fosger. — Slorvikar Junn kommer for al underrelle mig om,
al Siriden mellem Viskopen og mig nu endelig er afllultel. —

Jeg rejfer lis Aubugue for al underkaste mig den nye Viskop.

Jeg havde ikke glemt det Raad, som Erkebiskopen i St.
Louis, Kenrick, gav mig, nemlig at henvende mig til Paven
selv med mine Klager. Desaulniers og Brassards Forraden
havde bragt mig i en meget vanskelig Stilling, og den eneste
Maade, hvorpaa jeg endnu kunde redde mig selv og min Menighed
fra fulbftcenbig Ruin, var at rette et saadant Slag mod vor
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grusomme Forfolger, at han for Fremtiden ikke mer vilde være

istand til at skade os. Jeg besluttede at sende Paven alle de
Klager, som var blevne fremforte mod Biflopen samt en Rede-
gjorelse for alle de Processer, han havde havt ved Domstolene,
og som han næsten altid havde tabt. Der medgik næsten to Maa-
neder til at famle og ordne alle disse Dokumenter, der til-
sammen udgjorde over 200 Foliosider. Jeg sendte dem til Pave
Pins IX., ledsaget af folgende Skrivelse:

„Hellige Fader!
For Kristi Skyld bonfalder jeg Eders Hellighed om at

undersoge hvorvidt Indholdet af disse Dokumenter stemmer
med Sandheden. Hvis saa er Tilfældet, beder jeg, at De
vil forbarme Dem over de stakkels Faar, som nu er pris-
givne en Biskops Vilkaarlighed, hvis tyranniske Opforsel
ikke kan taales blandt et kristent

For at hindre Pavens Tjenere i at kaste dette Brev og
disse Dokumenter i Papirkurven, sendte jeg en Afskrift af det
hele til Keiser Napoleon III., idet jeg ærbodig anmodede ham
om gjennem sin Gesandt i Washington og det franske Konsulat
i Chicago at undersoge, hvorvidt Indholdet af disse Dokumenter
var overensstemmende med Sandheden. Jeg fortalte ham hvor-
ledes hans Landsmænd traadtes under Fodder af Biskop O'Regan,
der begunstigede Irlænderne paa Franskmændenes Bekostning,
og hvorledes Kirker, som var blevne opforte for Franstmændenes
Penge, blev frataget dem og givet til irske Emigranter. Napo-
leon havde netop sendt en Ham til Kina for at hævne en Uret-
færdidhed, som var bleven begaaet mod en derboende Fransk-
mand. Jeg skrev til Keiseren: „Den uretfærdige Behandling,
som en af Eders Landsmænd har været udsat for i Kina, er

for intet at regne mod hvad Hundreder af Eders Landsmænd
her hver Dag maa taale. Et eneste Ord fra Frankrigs Keiser
til hans Hellighed vilde her udrette det samme som en Hær
har gjort i Kina, nemlig tvinge den uretfærdige og ubarmhjer-
tige Undertrykker til at lade Franskmændene i Illinois veder-
fares Retfærdighed".

Jng endte mit Brev med at sige: „Min Bedstefader var
fodt i Spanien, men ægtede en fransk Kvinde og blev senere
fransk Borger. Han blev Kaptein i den franske Flaade og til
Lon for sine Tjenester fik han en Eiendom i Canada, hvor han
senere bosatte sig, og hvor baade min Fader og jeg er fodt.
Der rinder saaledes fransk Blod i mine Aarer, og jeg vover

derfor at henvende mig til det ædle franske Folks Keiser med

li
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den ydmyge Bon, at Deres Majestcet vil gaa i Forbon for os

hos hans Hellighed Pave Pins IX".
Dette dristige Skridt havde storre Virkning, end jeg havde

ventet. Keifen var dengang almcegtig i Vatikanet; han havde
fort Paven fra Livits Vecchia til Rom, hvorfra han havde
fordrevet de italienske Republikanere, og han var fremdeles
Pavens Ven og Beftytter.

Da jeg nogle Maaneder fenere kom til Chicago, viste Stor-
vikar Dunn mig et Brev fra Biskop O'Regan, der var bleven
kaldet til Rom for at aflægge Regnskab for, hvorledes han
havde bestyret sit Embede. O'Regan skrev: „Jeg kan ikke begribe,
hvad der kan have bevceget Napoleon til at anvende sin Ind-
flydelfe hos Paven for at styrte mig, eller med hvad Ret han
blander sig i mine Affcerer".

Siden fik jeg vide, at det skyldtes Napoleons Indflydelse,
at Cardinal Bidini, der var bleven sendt til de Forenede Stater
for at undersoge Biskop O'Regans Forhold, tog vort Parti.
Cardinalen raadforte sig med Biskoperne i de Forenede Stater,
der enstemmig erklcerede, at O'Regan var uvcerdig til at beklcede
sit hoie Embede. O'Regan blev derfor kaldet til Rom, og
Paven udncevnte ham til Biskop i Bispedommet „Dora", der
havde ophort at existere for 1200 Aar siden. Dette var det
samme som at udncevne ham til Biskop paa Maanen. O'Regan
trostede sig imidlertig snart. Har tog ud af Bankerne i Paris
de hundrede Tilsender af Dollars, som han saa uretmæssig
havde tilvendt sig, og reiste til Irland, hvor han grundede en

Bank og dode i 1865.
Den 11. Marts 1858 Kl. 10 om Aftenen blev jeg ikke

lidet overrasket ved at hore Storvikar Dunns Stemme. Han
onskede at faa blive Natten over hos mig, og hans forste Ord
var: „Mit Besog her maa holdes hemmeligt. Biskopen af
Dubuque, som er bleven udncevnt til at bestyre Bispedommet i
Chicago, har befalet mig at reise hid, men i storste Hemmelig-
hsd Han bad mig sige Dem, at Deres Triumf i Rom er

fuldstcendig. De har vundet den mest glimrende Seier en Prcest
nogensinde har vundet over sin Biskop, og det kan De takke
Napoleon for. Det er efter hans Raad, der under de nu-

vcerende Omstcendigheder har ligesaa meget at sige som en Be-
saling, at Cardinal Bidini har taget Dem i Forsvar. Han
har indberettet til Paven, at alt, hvad de havde anfort angaaende
Bistopens Forhold, var overensstemmende med Sandheden, og
at hans Undersogelser har bragt endnu vcerre Ting for Dagen.
Flere Biskoper i de Forenede Stater har enstemmig bevidnet,
at Biskop O'Regan var et daarligt Mennefle og aldeles uvcerdig
til at beklcede sin hoie Stilling, hvorfor de har anmodet Paven
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om a; ubtiætme en anden Biflop i hans Sted. I Rom anses
de Domme, som O'Regan har fceldet over Dem, for urefærbige
og ugyldige, og vor nye Biskop har derfor faaet Befaling til
at behandle Dem som en tro Kirkens Son.

Jeg er kommen ikke alene for at lykonste Dem med Deres
Seier, men ogsaa for at takke Dem i mit eget og Kirkens
Navn, fordi De har befriet vort Bispedomme fra en saadan
Plageaand som O'Regan. Et Par Aar til under hans Regi-
mente vilde ganske have gjort det af med vor Kirke i Illinois.
De behandlede imidlertig den stakkels Biflop temmelig haardt,
saa at mange har dem mistcenkt for, at De i Deres Hjerte er

mer Protestant end Katholik. Vi ved bedre; vi ved, at den

Banlysningsdom, som opsloges paa Kirkedoren af tre Prcester,
der var saa drukne, at de ikke vidste, hvad de gjorde, ingen
Gyldighed har, saa meget mer som den ikke var undertegnet af
Biflopen. Det hele var ikke andet end en skjcrndig Komedie;
men mange anser Dommen for fuldt gyldig og betragter Dem
som Schismatiker. Biflop Smith finder det derfor raadeligst,
at De sender ham et Dokument, hvori De underkaster Dem
Kirken".

Jeg takkede Storvikaren for hans Venlighed og for de
gode Nyheder, han bragte mig og bad ham forene sig med
mig i Tak til Gud, der saa vidunderlig havde hjulpet mig
igjennem alle disse Gjenvordigheder. Vi faldt paa Knce og
gjentog Psalmistens Ord: „Min Sjcel, lov Herren, og alt, hvad
i mig er love hans hellige Navn", o. s. v. (Ps. 103). Derpaa
sagde jeg, at jeg ikke havde noget imod at give et nyt Bevis
paa min Underkastelse under Kirken; jeg tog et Stykke Papir,
og med en Folelse af ubeskrivelig Glcede og Taknemmelighed
mod Gud satte jeg mig ued for at skrive. Men svm jeg over-

veiede, hvorledes jeg bedst flulde forme min Erklcering, faldt
pludselig den Tanke mig ind: „Er ikke dette en udmcerket An-
ledning, til at bringe de fristende Röster til Taushed, som saa
lcenge har plaget mig og tilhviflet mig, at den katholfle Kirke
ikke har Guds Ord, men Menneskers Paafund og Traditioner
til sin Rettesnor?"

Jeg besluttede da at forme min Erklcering paa en saadan
Maade, at disse Ruster kunde forstumme, og jeg selv styrkes i
min Tro paa, at min elskede Kirke grundede fin Leere paa Guds
hellige Ord, saaledes som det forkyndes i Evangeliet. Jeg flrev
derfor i mit og min Menigheds Navn folgende:

„Bi vil leve og do i den hellige romersk-katholske Kirke,
udenfor hvilken der ikke gives nogen Frelse, og vi lover
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at underkaste os Kirkens Autoritet i Overensstemmelse
med Guds Ord og Evangeliets Lare.

C. Chiniquy."

Jeg rakte min Skrivelse til Dunn og sagde: „Hvad synes
De om denne Erklaring?"

Han læste den hurtig og svarede: „Den er netop, som vi
kunde onfle den."

„Ja, det siger De", svarede jeg; „men jeg er bange for,
at Biskopen ikke vil sige det samme. Ser De ikke at min
Underkastelse er betinget? Jeg siger, at vi vil underkaste os
Bistopens Autoritet, men kun i Overensstemmelse med Guds
Ord og Evangeliets Lcere."

„Skulde der vcrre noget at udscette paa det?" sagde Dunn.
„Nei, det synes ikke jeg; men jeg tror alligevel, at hverken

Paven eller Biskopen vil godkjende denne Erklcering".
„Det forstaar jeg ikke," svarede Storvikaren; „De maa for-

klare Dem tydeligere."
„Min tjære Dunn," sagde jeg, „jeg skal nu betro Dem

noget, som jeg hidtil kun har aabenbaret for min Skriftefader.
De ved, at der ikke findes en Prcest, som har studeret Bibelen
og Kirkefcedrene med storre Iver og Opmarksomhed end jeg i
de sidste Aar har gjort. Det var ikke alene for at styrke min
Tro, men ogsaa for bedre at kunne forsvare vor Kirke mod de
Angreb, der rettedes inod den, at jeg tilbragte saa mange Dage
og Ncetter med at studere den hellige Skrift.

„Jo mere jeg sammenlignede Bibelen og Kirkefcedrene med
vor Kirkes Lame, des mere fristedes jeg til at tro, at vor Kirke
ikke langer har Guds Ord til sin Rettesnor, men følger men-

neflelige Traditioner. Jo mere jeg studerer, des mer plages
min Sjal af fristende Röster, som Dag og Nat siger til mig:
„Ser du ikke, at din Kirke ikke følger Guds Ord, men Men-
neskers Paafund og Traditioner?"

„Og jo mer jeg beder, at Gud vil lade disse Röster for-
stumme, desto stärkere lyder de i mine Oren. Det var for at
faa en Ende paa disse Fristelser, at jeg udtrykte mig, som jeg
gjorde i min Erklaring Hvis Bistopen godkjender denne, vil
han gjore mig til et lykkeligt Menneske for Resten af mit Liv;
men jeg er bange for, at den vil blive forkastet".

„De tager feil, min kjare Chiniquy", sagde Dunn; „jeg
er sikker paa, at Bistopen vil sinde Deres Erklaring fuldt til-
fredsstillende, og at den tilstrakkelig beviser Deres Rettroenhed
for Verden."

Vi blev enige om, at jeg den 25. Marts skulde reise med
ham til Dnbnque for at overrakke Biskopen min Erklaring,
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efter at min Menighed havde undertegnet den. Kl. 7 om

Aftenen den ncevnte Dag tog vi med Toget til Dubuque, hvor
vi ankom næste Morgen. Kl. 11 om Formiddagen begav jeg
mig til Biskopens Palads. Han modtog mig med den storste
Benlighed og Hjertelighed. Efter at han to Gange havde læst
min Erklæring, fom jeg med skjælvende Haand havde overrakt
ham, trykkede han mig til sit Bryst og sagde:

„Hvor lykkelig De gjor mig ved denne Erklæring! Hvor
glad vil ikke Paven og alle Biskoper i Amerika blive, naar oe

faar fe dette Dokument! Thi jeg vil ikke lægge Skjul paa, at
vi var bange for, De vilde stille Dem fra Kirken og nægte at

underkaste Dem dens Autoritet."
Jeg svarede, at jeg ikke var mindre lykkelig over at fe en

Ende paa disse Stridigheder, og jeg lovede ham, at med Guds
Hjælp skulde jeg altid vise mig som Kirkens lydige Son.

Bi forrsatte vor Samtale, lige til vi skulde spise Middag,
da Biskopen forte mig ind i Spisesalen og gav mig Hæders-
pladsen ved sin hoire Side. Det glædede mig at se, at saavel
Bistopeu som de to Storvikarer var Afholdsmænd.

Under Maaltidet sagde Bistopen til Dunn: „De maa led-
sage Chiuipuy til St. Anna for i mit Navn at overbringe
Menigheden den glædelige Efterretning, at Freden er gjeu-
oprettet."

Idet han derpaa vendte sig til mig, savde han: „Jeg saa
gjerne, at De tilbragte en fjorten Dages Tid i et eller andet
Kloster, som De selv kan vælge. Efter saa megen Strid og
Uro tror jeg, det vilde gjore Dem godt at tilbringe uogen Tid
i Stilhed i saa fredelige Omgivelser."

Jeg svarede: „Hvis Deres Hoiærværdighed ikke havde tilbudt
mig dette, vilde jeg selv have udbedet mig det som en Gunst,
og jeg takker Dem for Deres venlige Omhu for mig. Hvis
De ikke har noget derimod, vælger jeg Saurins beromte Kloster
St. Joseph i Jndiana. Jeg haaber, der intet er i Vejen for
at jeg kau reise did allerede paa Mandag, efter at jeg forst
sammen med Dunn har overbragt min Menighed den glædelige
Efterretning om Fredens Gjenoprettelse".

„De kunde ikke gjore et bedre Valg", svarede Biskopen.
„Men", sagde jeg, „jeg haaber Deres Hoiærværdighed ikke

har noget imod at give mig en flriftlig Erklæring, som kan
bevise for alle dem, der ikke vil tro mig paa mit Ord, at
Striden nu er bilagt, og at mit Forhold til Kirken og mine
Overordnede er det samme som for den ulykkelige Strid begyndte."

„Javist," sagde Biskopen, „De trænger en saadan Erklæring
fra Deres Biskop, og De skal strax faa den. Jeg vil gaa ind
og strive den med det samme."
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Han havde endnu ikke skrevet to Linjer, da Dunn saa paa
sit Uhr og sagde: „Der er ikke et Veblik at spilde, hvis vi
skal naa Chicagotoget".

Jeg sagde da til Biskopen: „Vil Deres Hoicervcerdighed
vcrre as den Godhed at sende dette vigtige Dokument til Chicago,
saa kan jeg hente det paa Posthuset der, naar jeg paa Mandag
reiser til St. Joseph".

Biskopen lovede dette, og efter at vi havde modtaget hans
Velsignelse, tog vi hurtig As'sked med ham.

Paa Veien til St. Anna standsede vi den folgende Dag i
Bourbonnais for at hilse paa Storvikar Mailloux. Vi traf
ham netop som han skulde gaa til Middagsbordet. Han var
synlig nedflaaet over Bistop O'Regans Nederlag i Rom.

Efter at Dunn havde fortalt ham, at vi nu var paa Veien
til St. Anna for at overbringe Menidheden Efterretningen om
Stridens Bilceggelse, spurgte han koldt, om vi ikke havde noget
skriftligt Bivis for disse mcrrkelige Nyheder.

„Tror De, jeg lyver? spurgte Dunn.
„Jeg siger ikke, at De lyver", svarede Mailloux; „jeg

tror, hvad De siger; men jeg vil gjerne hore Betingelserne for
denne uventede Fredsslutning. Har Chiniquy underkastet sig
Kirken?"

„Ja", svarede jeg, „og her er en Afskrift af min Erklcering."
Da han havde lcest den, sagde han: „I denne Erklcering

underkaster De Dem ikke Kirken, men Bibelen, hvilket vil sige
noget ganste andet Denne Erklcering kunde vcere skreven af en

Protestant; jeg forstaar ikke at Biflopen ikke har vceret opmcerk-
som herpaa!"

Dunn svarede: „Min kjcere Mailloux! Jeg har altid
hort, at „man ikke bor vcere mere loyal end Kongen selv."
Jeg havde haabet, De vilde glcede Tem med os over Fredens
Gjenoprettelse; men jeg ser, jeg har taget feil. Imidlertid maa

jeg sige Dem, at om De er aldrig saa stridslysten, har De nu

ingen at strides med; thi Chiniquy blev igaar af Biskopen
erklceret for Kirkens lydige Son, og dette maa va're Dem nok."

Uden at sige et Ord horte jeg Paa denne pinlige Samtale.
Min Sja'l var dybt bedrvvet, og jeg horte igjen den samme
Rost, fom tilraabte mig: „Ser Tu ikke at den katholske Kirke
ikke følger Guds Ord, men Menneskers løgnagtige Traditioner?"

Jeg følte mig meget lettet, da vi forlod Maillonx's Hus.
Da vi kom til St. Anna, fandt vi hele Menigheden forsamlet
Paa Torvet for at modtage os; de istemte hoie Fryderaab, da
de horte Fredsbudskabet.

Nceste Tag, den 27. Marts, var Palmesondag. En ufcrd-
vanlig stor Menneskemcrngde var forsamlet i Kirken, ikke alene
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for at bivaane denne Kirkefest, men for at hore Bistopens Ud-
sending proklamere Freden. Han holdt en Tale paa engelsk,
og jeg oversatte den paa franst. Tilsidst overrakte han mig en

indviet Palmegren til Tegn paa den Fred, som nu var gjen-
oprettet mellem min Menighed og de kirkelige Autoriteter.

For at mine Lcesere kan forstaa, hvor blind jeg dengang
var, maa jeg til min Skam bekjende, at jeg glcedede mig over

at have faaet Fred med disse syndige Mennesker. Men Gud
havde Barmhjertighed med mig. Han skulde snart lade mig
bryde den Fred, jeg netop havde indgaaet med denne Kirke,
som forblinder hele Verden med sine Bedragerier, for at jeg
senere kunde vandre i Evangeliets Lys og smage den Fred og
Gla'de, som overgaar al Forstand.

3 O f e å a p i f e f.

Jeg faar et udnurrket Vidnesbyrd af Wiskopen. — Win Kvile-
tid. — Storvikar Saurin og hans Wedhjcelper Mastor Oranger.
— Dunn underretter mig om, at Jefuiterne forbereder en ny
Storm. — Wifkop Smith kalder mig til Aubuyue. — Kan
forlanger en ny Underkajtelses-Itrklcering af mig. — Jeg nægter
at give den. — Kristus tilbyder lig lom Have. — Jeg faar

Tilgivelse. — Mig og lykkelig vender jeg tilbage
til min Menighed.

Biskop Smith opfyldte sit Lofte og sendte mig et Vidnes-
byrd, der skulde vise baade Venner og Fjender, at der nu skulde
folge en Fredens Tid efter de lange Stridigheder. Jeg la'ste
Biskopens Skrivelse sammen med Dunn, der glcedede sig ligesaa
meget som jeg over den Venlighed og Agtelse, Brevet udtrykte
for mig og min Menighed. Aldrig for havde et Dokument paa
en saa rosende Maade omtalt min private og offentlige Fcerd.
Jeg lagde det i min Mappe som den kosteligste Skat, jeg nogen-
sinde havde eiet, og jeg var Biskopen meget taknenimelig for
hans Venlighed mod mig. Jeg skrev strax et Brev til ham
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for at takke ham og bad ham om hans Forbonner i den Tid,
jeg sknlde tilbringe i St. Josephs Kloster.

Hans Velcervcrrdigbed, Storvikar Saurin, og hans Hjallpe-
prcest, Granger, modtog mig som en kjcer Embedsbroder, og
under mit Ophold i Klosteret viste de mig altid det oprigtigste
Venskab. De var begge Monstre paa katholske Prcester, og jegvilde behove en hel Bog, dersom jeg sknlde berette om alle de
Exempler, jeg saa paa deres Iver, Gudhengivenhed og over-
ordentlige Dygtighed. Jeg vil blot sige, at Storvikar Saurin
med Rette anses som en af de mest begavede Ma'nd, den katholske
Kirke eier i de Forenede Stater. Der er maaske ingen, der saa
meget som denne Mand har bidraget til Katholicismens Ud-
bredelse i dette Land. Min Agtelse og LErbodighed for ham
tiltog, hver Gang jeg havde Lejlighed til at tale med ham.
Det eneste, jeg ikke kunde billige hos ham, var:

1) Naar en af de lavere Geistlige kom for at tale med
ham, maatte de kaste sig paa Knce for ham, som om han havde
vceret en Gud, og de maatte forblive i denne ydmygende og
nedvcerdigende Stilling, indtil han med en Haandbevcegelse eller
et Ord bod dem reise sig.

2) Skont han havde lovet de mange protestantiske Forceldre,
som havde betroet ham deres Borns Opdragelse, at han ikke
vilde gjore noget Forsog paa at forandre deres Tro, vedblev
han dog stadig at gjore Proselyter. Flere af hans protestantiske
Elever gik over til den katholske Kirke i den Tid, jeg var der.

Skjont jeg som katholsk Prcrst maatte glcrde mig over de
mange Seire, min Kirke vandt ved vore Skoler og Klostre,
kunde jeg ikke andet end misbillige den Maade, hvorpaa Prcrsterne
for at ivcerkscrtte disse Omvendelser, brod deres Lofter til For-
alldrene. Alligevel tcrnkte jeg dengang, som jeg tcenker nu, at
en Protestant, som betror sine Borns Opdragelse til en katholsk
Prcrst eller Nonne, ikke selv kan have nogen Religion. Det er

simpelthen en Urimelighed at love at respektere en Mands Reli-
gion, naar denne Mand ingen Religion har. Hvorledes kan
vi respektere det, som ikke existerer?

Faa Mennesker har forstaaet den dybe Mening, som ligger
i Frelserens Ord til sine Disciple, da de kom tilbage til ham
og fortalte alt, hvad de havde gjort og lcert: „Kommer nu I
afsides med mig til et ode Sted og hviler lidt" (Marc. 6, 31).
Enhver, hvem Gud har betroet det store Hverv at forkynde
Kristi Evangelium for Verden, burde noie overveje disse Ord.
De faa Hviledage, jeg tilbragte i St. Joseph, var en af de
største Velgjerninger, Gud har bevist mig.

Min Hovedbeskjcvftigelse var at lcese og betragte Guds Ord.
Bibelen havde aldrig vceret mig saa dyrebar, som siden jeg i
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Grundlag for min Tro, og min Kirke havde aldrig vceret mig
kjcrrere, end siden Biskopen godkjendte min betingede Underkastelse.
Jeg følte en hellig Stolthed og Gla-de over endelig at have
bragt den Stemme til.Tavshed, som saa ofte havde vakt Tvivl
i min Sjael ved at tilraade mig: „Ser du ikke, at i den
katholske Kirke er det ikke Guds Ord, men bedragerske menneske-
lige Lcrrdomme, som du folger?" Min Kirke havde gjennein
sin Biskop netop givet mig, hvad jeg betragtede som en ufeilbar
Forsikring om det modsatte ved at gvdkjende min og Menig-
hedens Erklcering aldrig at ville underkaste os nogen anden
kirkelig Myndighed end den, hvis Befalinger og Lcrre grundede
sig paa Kristi Evangelium.

Just som jeg i denne Tanke havde fundet Trost og Op-
mnntring for min Sjcel, overrakte Storvikar Saurin mig den
5. April (Mandag efter Paaske) et Brev fra Dunn, hvori denne
underrettede mig om, at et nyt Uveir, hvortil Jesuiterne var

Ophavsmcendene, snart vilde bryde los over mit Hoved, og at

jeg maatte vcere beredt paa nye og vcrrre Stridigheder end
nogensinde for.

Den næste Morgen leverede Saurin mig et andet Brev,
dennegang fra Biskopen af Dubuque, og med en Deltagelse,
som jeg aldrig skal glemme, sagde han: „Det gjor mig ondt at
finde, at De endnu ikke er ved Enden af Deres Genvordigheder.
Bistop Smith kalder Dem til Dubuque i alt andet end venlige
Ordelag."

Men mcrrkeligt nok gjorde denne Efterretning, som under
andre Omstcendigheder vilde have voldt mig Bekymring og Uro,
nu lidet Indtryk paa mig; ja jeg folte mig endog glad tilmode.
I mit tjære Evangelium, som i den sidste Tid havde vcrret
min daglige Trost, havde jeg fundet en Rustning, der skulde
beskytte mig mod alle Angreb, og et Svcrrd, hvormed jeg skulde
overvinde selve Helvedes Magter.

Fra hvert Blad i Bibelen lod min Frelsers Rost til mig:
„Frygt ikke; jeg er med dig."

Paa Veieu til Dubuque standsede jeg i Chieago for af
min trofaste Ven Storvikar Dunn at faa vide Aarsagen til dette
nye Uveir.

Han sagde: „De husker, hvor misfornoiet Storvikar Mailloux
var med Deres Underkastelses-Erklcering. Saasnart vi havde
forladt ham, sendte han den uuge Prcest, som er hos ham, til
Jesuiterne i Chieago for at sige dem, at Kirkens og Biskopernes
Myndighed for altid vilde vcere tilintetgjort, hvis det blev Dem
tilladt at underkaste Dem paa saadaune Betingelser Han gjorde
dem opmcerksom paa, at De ikke havde underkastet Dem Kirkens
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og Biskopernes, men kun Bibelens Autoritet. Jesuiterne delte
hans Mening. De sendte oieblikkelig Bud til Dubuque og sagde
til Biskopen: „Indser De ikke, at Chiniguy er en forklcrdt
Protestant, og at han har bedraget Tem med sin Underkastelses-
Erklæring, hvori han ikke har underkastet sig Deres Autoritet,
men kun Bibelens? Frygter De ikke, at Paven og Biskoperne
vil fcelde en haard Dom over Dem, fordi De har ladet Dem
fange i den Fcrlde, som denne forslæbte Protestant har stillet
for Dem?"

Vor Biskop er et prægtigt Menneske, naar han bliver over-
ladt til sig selv; men han er blod som Vox i Hcenderne paa
dem, der vil paavirke ham.

Jesuiterne, som vil regjere Prcrsterne og Kirken med deres
Jernseepter, og som stræber at forvandle Paven og Biskoperne
til nogle hjertelose Tyranner, har raadet vor Biskop til at tvinge
Dem til ubetinget at underkaste Deni hans Myndighed. Det
er ikke Guds Ord, vi nu skal boie os for, men Biskopernes
Myndighed. Biskopen og Jesuiterne har telegrafisk meddelt flere
Biskoper Deres Underkastelses-Erkla'ring, og de er alle enige om,
at den maa forkastes og De tvinges til at afgive en ny. Hvad
agter De at gjore?"

„Det ved jeg endnu ikke", svarede jeg, „men den barm-
fjjærtige Gud vil vise mig, hvorledes jeg skal handle."

Ikke lcenge efter blev Dunn banlyst af Bistopen. Han
erklcrrede offentlig, at han ikke brod sig det ringeste om Dommen,
og lige for sin Dod udtalte han, at han ikke havde noget Onske
om at faa Banlysningen ophcrvet.

Ved Ankomsten til Dubugne begav jeg mig oieblikkelig til
Biskopens Palads. Jeg traf ham i Samtale med en Jesuit,
og jeg folte mig saa hjcelpelos som et Skib mellem to Isbjerge.

„Deres Hoicrrvcerdighed onsker at tale med mig?" spurgte jeg.
„Ja," svarede han. „Har De den Attest, jeg sendte Dem

til Chicago i forrige Uge?"
„Ja, Deres Hoicrrvcerdighed, jeg har den hos mig,"

svarede jeg.
„Vil De vcrre af den Godhed at vise mig den?" spurgte han.
„Med Fornoielse, her er den," svarede jeg og rakte ham

det dyrebare Dokument.
Saasnart han havde forvisset sig om, at det var samme

Brev, han havde sendt mig, sprang han hen til Kaminen og
kastede Dokumentet i Ilden.

Jeg blev saa forbauset, at jeg forst stod som lamslaaet;
men snart besindede jeg mig og skyndte mig hen til Kaminen
for at forsøge at redde Papiret. Men det var for sent; Ilden
havde allerede fortæret det.
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Jeg vendte mig til Bisiopen og sagde: „Hvorledes kan
De uden min Tilladelse odelcegge et Dokument, som er min
Eiendom?"

Han svarede med en haanlig Mine: „Jeg er Deres Over-
ordnede og behover ikke at aflcegge Dem noget Regnskab."

Jeg svarede: „Ja, Deres Hvicrrvcerdighed, De er min
Overordnede! De er Biskop, og jeg er bare en stakkels Prcest.
Men den almcrgtige Gud i Himmelen er baade Deres og min
Herre. Han har givet mig Rettigheder, som jeg aldrig vil
opgive for at behage noget Menneske, og i denne alma'gtige
Guds Navn protesterer jeg mod Deres Uretfcerdighed."

„Er De kommen her for at irettesætte mig?" spurgte
Biskopen.

„Nei, Deres Hoicervcerdighed. Jeg kom paa Deres Be-
saling, og jeg vil gjerne vide, om det var for at tilfoie mig
denne Fornærmelse, at de bod mig komme."

„Jeg bod Dem komme, fordi De bedrog mig sidste Gang
De var her," svarede han. „De ved meget godt, at i den Er-
klcering. De gav mig, underkastede De Dem slet ikke min Myndig-
hed. Dengang godkjendte jeg den; men nu har jeg faaet Oinene
op for Deres Bedrageri og maa derfor forkaste den."

Jeg svarede: „Hvordan kan De sige, at jeg har bedraget
Dem? Det Dokument, jeg overrakte Dem, var skrevet paa godt
Engelsk. De lceste det to Gange og forstod det meget godt.
Hvis her sial vcere Tale om Bedrageri, maa De have bedraget
Dem selv; Te kan ikke beskylde mig for at have bedraget Dem."

Han tog Dokumentet, som laa paa hans Bord og lceste
det langsomt igjennem. Da han kom til Ordene: „Vi under-
kaster os Deres Autoritet i Overensstemmelse med Guds Ord
og Evangeliets Lcere", stansede han og sagde: „Hvad mener
De med dette?"

„Jeg mener, hvad jeg har skrevet," svarede jeg. „Jeg
mener, at jeg aldrig vil underkaste mig noget Menneskes Be-
salinger, uden naar de stemmer overens med Sandhedens Ret-
fcrrdighedens og Hellighedens Love, saaledes som de er os
aabenbarede i Bibelen."

Han svarede heftig: „De taler som en Protestant. Jeg
kan aldrig godkjende en saadan betinget Underkastelse."

Da horte jeg atter den samme Rost: „Ser du ikke, at i
den katholske Kirke er det ikke Guds Ord, men bedragerfle men-

neskelige Lcerdomme, som du folger?"
Takket vcere Gud gjorde jeg i denne hoitidelige Stund

intet Forsog paa at bringe denne Rost til at forstumme. Jeg
opsendte en stille, men brcendende Bon til Gud og sagde med
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min Sjcels hele Styrke: „O Gud, tal igjen til din ringe
Tjener og giv ham Naade til at holde fast ved dit hellige Ord!"

Derefter sagde jeg til Biskopen: „Det gjor mig ondt, at
De forkaster min Underkastelses-Erklcering og forlanger en anden.
Vil De vcere af den Godhed tydeligere at forklare mig, af
hvad Art den nye Erklcerings Indhold skal vcere?"

Biskopen svarede i en hofligere Tone: „Jeg haaber, Chiniqny,
at De fom en god Præst ikke vil scette Dem op imod Deres
Biskop, men give mig den Erklcering jeg forlanger. De kan
bare fløjfe Ordene: „Evangeliets Sære" og „Guds Ord", faa
er jeg fornoiet."

„Men, Deres Hoicervcerdighed, jeg har netop skrevet disse
Ord, fordi jeg og min Menighed kun vil adlyde de Biskoper,
fom følger Guds Ord. Vi vil kun underkaste os den Kirke,
fom respekterer Kristi Evangelium."

Biskopen for op og sagde: „Sloif Ordene: „Evangeliets
Lære" og „Guds Ord," ellers maa jeg straffe Dem for Deres
Opsætsighed."

„Deres Hoiærværdighed," svarede jeg, „jeg har skrevet disse
Ord for at vise hele Verden, at Guds Ord og Kristi Evange-
lium er den Grundvold, vor hellige Kirke hviler paa. For-
kaster vi denne Grundvold, paa hvad skal vi da grunde vor Tro?"

Han svarede heftig: „Chiniqny, jeg er Deres Overordnede;
jeg vil ikke trættes med Dem. De er min Underordnede; det
er Deres Pligt at adlyde mig. Giv mig strax en Erklæring,
hvori De tydelig siger, at De vil underkaste Dem min Myndig-
hed og adlyde, naar jeg befaler."

Jeg svarede rolig: „De forlanger ikke alene at adlydes
som et Menneske, men som en Gud; og det nægter jeg bestemt
at gaa ind paa."

„Hvis saa er," svarede han, „kan De ikke vedblive at være

Præst i den kathvlske Kirke."
Da rakte jeg Hænderne mod Himlen og sagde: „Lovet

være den almægtige Gud!"
Jeg tog min Hat og gik til mit Hotel. Da jeg var

kommen ind paa mit Værelse, laasede jeg Doren og faldt paa
Knæ for at overveie for Guds Aasyn, hvad jeg havde gjort.
Nu stod den forfærdelige Sandhed klart og tydelig for mig:
min Kirke kunde ikke være Kristi Kirke. Det var ingen Prote-
stant, men en af Kirkens mest ansete Biskoper, som havde aaben-
baret mig denne sørgelige Sandhed, at min Kirke var Guds
Ords uforsonlige Fjende. Jeg skulde ikke faa blive staaende i
Kirken en eneste Dag længer, hvis jeg ikke vilde fornægte Kristi
Evangelium. Nu blev det klart for mig, at Kirken kun be-
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nyttede Evangeliet som en Maske, bag hvilken den kunde skjule
sine Misgjerninger, sit Tyranni, sin Overtro og Afgudsdyrkelse.

Jeg forstod nu, at den Rost, som saa ofte havde vakt Tvivl
i min Sjcel, var den barmhjertige Guds Rost, der vilde fore
mig bort fra de Fordærvelsens Veie, hvorpaa jeg vandrede.

„Min Gud, min Gud!" udbrod jeg, „den katolske Kirke
er ikke din Kirke. For at lyde min Samvittigheds Rost maatte
jeg forlade den. Da jeg maatte vcelge mellem Kirken og Bibelen,
betcenkte jeg mig ikke. Jeg kunde ikke opgive dit hellige Ord.
Nu forlader jeg Romerkirken. Men, Herre, hvor er den sande
Kirke? Hvor skal jeg gaa hen for at blive frelst?"

I ooer en Time laa jeg der og bad til Gud; men intet
Svar kom. Jo mere jeg grced og bad, des tættere blev Morket
omkring mig. Det forekom mig, at Gud havde forladt mig, og
en usigelig Angst fyldte min Sjcel. Denne Angst blev endnu
storre, da jeg tcenkte paa, at ved at forlade den katlolske Kirke
havde jeg skilt mig fra mine kjcere Forceldres, mine Brodres,
mine Venners og mit Lands Kirke, fra alt hvad der var mig
fjært og dyrebart.

Jeg haaber ingen af mine Lcrsere nogensinde vil komme
til at erfare, hvad det vil sige at opgive Venner, Slcegtninge,
Forceldre, LEre, Land, Alt! Og dog angrede jeg ikke, hvad
jeg havde gjort. Jeg anraabte Gud om Kraft til at bcere det
Kors, som var lagt paa mine svage Skuldre, men forgjceves.

Jeg forstod, at saa lcenge jeg levede, vilde jeg ingen Fred
faa blandt Menneskene. Paven, Biskoperne og Prcesterne over
den hele Verden vilde fordomme mig. Fra alle Prcedikestole
vilde de udslynge Forbandelser over mig, og gjennem Pressen
vilde de angribe mit Navn og min Wre. Fortvivlet tcenkte
jeg efter, om der ikke skulde vcere nogen, der kunde hjcelpe mig
i denne forfcerdelige Strid; men jeg kunde ingen finde. De
Millioner, der tilhorte den katholske Kirke, maatte alle forbande
mig. Mine bedste Venner, min egen Menighed, ja mine egne
Brodre var nodte til at vende sig bort fra mig med Afsky.
Knude jeg hos Protestanterne vente nogen Hjcelp og Beskyttelse?
Nei, thi jeg havde hele mit Liv talt og skrevet imod dem.

Jeg var forladt af Gud og Mennesker; hvad skulde der
blive af mig? Den katholske Kirke havde ndstodt mig, Prvte-
stanterne vilde intet vide af mig; hvor skulde jeg gaa hen for
at skjule min Skam? Hvorledes kunde jeg igjen gaa ud i
Verden, hvor jeg vidste, der ingen Plads var for mig, hvor
ingen vilde trykke min Haand, og intet Smil mode mig? Livet
blev mig en utaalelig Byrde. Mit Hoved vcerkede; jeg var
ncerved at miste Forstanden. Doden syntes mig i dette Oieblik
at vcere den storste Velsignelse, der kunde vederfares mig, og
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— skal jeg tilstået det? Jeg greb en Kniv for med den at
gjore Ende paa min elendige Tilværelse. Men den barmhjer-
tige Gud, som kun havde villet ydmyge mig ved at vise mig
min Hjælpeloshed, holdt min Haand tilbage, og Kniven faldt
til Jorden.

Denne forfcerdelige Sjcelekamp varede i flere Timer. Uop-
horlig anraabte jeg Gnd om at vise mig, hvad jeg skulde gjore,
og hvor jeg skulde gaa hen. Den kolde Sved stod paa min
Pande, mit Hjertes Slag blev svagere og svagere; jeg ventede
hvert Oieblik, at jeg skulde besvime eller falde dod om paa
Gulnet. Da faldt den Tanke mig ind: „Hvis jeg dor, hvor
gaar jeg da hen? Dyrebare Frelser!" raabte jeg, „kom mig
til Hjælp; vis dit velsignede Aasyn for mig!"

Forst nu huskede jeg paa, at jeg havde mit tjære nye
Testamente hos mig, og den Tanke faldt mig ind: „Kanske jeg
der kan finde Svar paa mine Bonner!" Med skjælvende Haand
aabnede jeg den hellige Bog paa Lykke og Fromme, og mit
Blik faldt paa disse Ord: „I er dyrekjobte; vorder ikke Men-
neskers Trcelle!" (1 Cor. 7, 23).

Disse Ord faldt som en lægende Balsam paa mit saarede
Hjerte og skjænkede mig fuld Forvisning om, at i Kristus alene
var der Frelse at finde. En velgjorende Ro fyldte min Sjall,
og jeg sagde til mig selv: Jesus har kjobt mig, saa er jeg
hans. Ham tilhorer jeg; han alene har Ret over mig. Hans
Ord skal ledsage mig og vcere mit Lys ved Dag og ved Nat.
Har Jesus kjobt mig, saa har han frelst mig, og da er jeg
frelst. Men hvorved har han frelst mig? Bed sin Dod paa
Korset!

Men, sagde jeg til mig selv, har Jesus frelst dig med sin
Dod paa Korset, hvortil da alle disse Bodsovelser og Bonner
til Jomfru Maria og Helgenerne, hvortil Orebigt, Aflad,
Skjærsild, Vievand, Sjælemesser o. s. v.? Alt dette stod nu

for mig som Gjoglespil; Jesus alene blev tilbage som min
Sjcels Frelser.

Hvilken Glcede solle jeg ikke over denne herlige Sandhed!
Alen det varede ikke lcenge, inden min Sjcel atter indhylledes i
et forfcerdeligt Morke. En mork Sky viste sig for mig; den
voxede og voxede og blev til et Bjerg, og da det kom nærmere

saa jeg, at Bjerget var mine Synder. Det kom imod mig,
som fort af en mcegtig Haand, for at knuse mig. Jeg provede
at undstippe, men kunde ikke. Jeg stod som fastnaglet. Da
sænkede Bjerget sig over mig og lagde sig med en frygtelig
Vægt paa mit Bryst; jeg kunde næppe aande. Jeg raabte
med hoi Stemme: „Min Gnd, min Gud, forbarm dig over

mig! Mine Synder knuser mig! Jeg er fortabt! Frels mig!"
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Lcenge kom intet Svar; men endelig begyndte Lysstraaler
at trænge ind i det Morte, som omgav mig; Morket spredtes,
og jeg saa Frelseren selv komme mig imode, boiet under sit
tunge Kors; jeg saa hans blodbestænkede Ansigt, Tornekronen
paa hans Hoved og Naglegabet i hans Hænder. Med et mildt
og kjærligt Blik sagde han til mig: „Jeg har set dine Taarer
og hort dine Raab. Jeg kommer for at byde dig en Gave,
som jeg har kjobt med mit Blod. Denne Gave er et evigt
Liv. Vil du til Gjengjæld give mig dit Hjerte? Vil dn

vælge mit Ord til en Lygte for din Fod og et Lys paa din Sti?"
Jeg svarede: „Dyrebare Jesus! Hvor liflig klinger dine

Ord i mine Oren! Ja, jeg vil elste dig! Men ser dn ikke
dette Bjerg, som holder paa at knuse mig? Tag det bort,
Herre! Tag mine Synder bort!"

Jeg var endnu ikke færdig med at tale, da han udstrakte
sin mægtige Haand og rorte ved Bjerget, som i samme Oieblik
forsvandt i Dybet. En salig Folelse fyldte min Sjæl; Guds
Engle kunde ikke være lykkeligere end jeg var i denne velsignede
Stund. Med usigelig Glæde sagde jeg til Frelseren: „Dyre-
bare Jesus, du har stjænket mig mine Synders Tilgivelse; du
har givet mig et evigt Liv; du har gjenlost mig med dit Blod.
Jeg ved det; jeg foler det; men dette er mig ikke nok. Min
Menighed maa du ogsaa frelse, og hele mit Folk! Din Gave
har gjort mig saa rig og lykkelig; giv derfor ogsaa dem denne
Gave!"

Jeg folte mig som et nyt Menneske, efterat jeg havde faaet
Omene op for denne store Sandhed, at Frelsen er en Gave.
Den Angst, der havde fyldt min Sjæl, var forvandlet til salig
Glædes al min Frygt var forsvundet, og jeg kjendte i mig en

Kraft og et Mod som aldrig for. Selv om al Verdens Bi-
skoper og Præster nu angreb mig, folte jeg mig stærk nok til
at mode dem.

Jeg længtes nu efter at fortælle min Menighed, hvor
store Ting Gud havde gjort imod mig. Jeg forlod derfor saa
hurtig som muligt Dubuque og reiste tilbage til St. Anna.
Under min Fraværelse havde Biskopen sendt Menigheden et
Telegram, hvori han bod dem jage sin Præst, fordi denne havde
nægtet at underkaste sig hans (Biskopens) Myndighed. De
havde imidlertid ikke ladet sig skræmme, men enstemniig erklæret,
at havde deres Præst nægtet at adlyde Biskopen, havde han
sikkert sine gode Grunde derfor. Dette sik jeg imidlertid forst
hore senere.

Jeg kom til St Anna Sondag Morgen, netop som Guds-
tjenesten skulde begynde. En uhyre Menneskemængde havde
samlet sig udenfor Kirken. De stimlede sammen om mig og

Lhiniquy: Katholicismen. 12
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sagde: „De kommer fra Bistopen; hvilke gode Nyheder brmgerDe os?"
Jeg svarede: „Folg mig ind i Kirken, saa skal jeg forta>lle

Eder, hvor store Ting Gud har gjort mod mig."
Da de havde indtaget deres Pladse, sagde jeg til dem:

„Lige til igaar var jeg eders Prcest, men nu er jeg det ikke
lcenger. Jeg har brudt de Lcenker, som bandt mig til Pavens
og Biflopernes Fodder."

Jeg havde nceppe udtalt disse Ord, for der over hele
Kirken lod et Raab af Forbauselse og Harme, og hele Menig-
heden streg i Munden paa hverandre: „Hvad stal dette betyde?"

„Mine kjcere Venner!" sagde jeg, „jeg er ikke kommen til-
bage for at bede Eder folge mig! Jeg har ikke lidt Doden for
Eder for at frelse Eders Sjcele! Jeg har ikke udgydt mit Blod
for at kjobe Eder en Plads i Himmelen! Det har Kristus
gjort! Folg derfor Kristus og ham alene! Jeg vil nu for-
tcrlle Eder, hvorledes jeg har afkastet Mennesters Aag for her-
efter kun at folge Kristus. I ved, at vi den 21. Marts under-
tegnede en Erklcrring, hvori vi underkastede os Bistopen og
lovede at lyde hans Befalinger, naar disse stemte med Guds
Ord og Evangeliets Lcere. I husker, hvor stor baade eders
og min Glcede var, da Storvikar Dunn den 28. Marts under-
rettede os om, at Biskop Smith havde godkjendt denne Under-
kastelse. Men igaar erklcrrede samme Biskop, at siden vi kun
havde underkastet os Evangeliets Lcere og ikke hans Myndig-
hed, maatte han forkaste vor Erklcrring og forlange en ny.
Da jeg crrbodig anmodede ham om at sige mig, i hvad Form
denne Erklcering stulde affattes, sagde han, at vi kun behovede
at sloife Ordene: „Evangeliets Lcere" og „Guds Ord". Gjorde
vi det, vilde han anse os for gode Katholiker. Hidtil troede
vi alle, at Guds Ord og Kristi hellige Evangelium var den
Grundvold, hvorpaa den katholfle Kirke hvilede; men igaar stk
jeg af Biflopens egne Lceber hore, at vi var Daarer, som
kunde tro dette. Den katholfle Kirke trcrder Guds Ord under
Fodder og taaler ikke engang, at vi ncevner det i vor Under-
kastelses-Erklcering. Da Biflopen sagde mig, at jeg maatte
vcrlge mellem Guds Ord og Kirken, var jeg ikke et Ojeblik i
Tvivl om, hvad jeg stulde gjore. Intet kunde bevcege mig til
at forncegte Kristi Evangelium; jeg vilde heller lide Doden
tusende Gange. Jeg har nu gjort mit Valg og er ikke lcenger
Prcest i den katholfle Kirke; men Kristi Discipel er jeg, og
hans Evangelium vil jeg folge, dette Evangelium, der for mig,
ligesaavel som for Paulus, er „en Guds Kraft til Salig-
gjorelse" (Rom. 1, 16).

Da jeg spurgte Bistopen, hvorledes han vilde, vor Erklce-
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ring skulde lyde, sagde han: „De maa underkaste Dem min
Myndighed uden Betingelser; De maa love at adlyde alle mine
Befalinger !"

Hertil svarede jeg: „Da forlanger De ikke alene at ad-
lydes som et Menneske, men som Gud, og det kan jeg al-

drig gaa ind paa!"
„Saa kan De heller ikke vedblive at vcrre Prcesi i den

katholske Kirke", svarede han.
Da rakte jeg mine Hcrnder mod Himmelen og raabte:

„Lovet vcrre den almcegtige Gud!
Derpaa fortalte jeg dem om den Sjcelekamp, jeg siden

havde gjennemgaaet, og om, hvorledes den korsfæstede Frelser,
netop da jeg holdt paa at bukke under, havde stjcenket mig mine
Synders Forladelse, hvorledes han havde givet mig Frelsen
som en Gave og derved gjort mig rig og lykkelig. Den samme
Gave bod jeg nu dem og bonsaldt dem om at tage imod den.

Min Tale varede i over to Timer; men det vilde blive
altfor vidtloftigt, om jeg her stulde gjentage den i dens Hel-
hed. Hovedindholdet var: „Jeg vil ikke lcegge noget Tryk paa
Eders Samvittighed og vil ikke forestrive Eder, hvad I har at

gjore i denne alvorlige Stund. Jeg foler, at Timen er kom-
men, da jeg maa gjore et stort Offer. Jeg maa forlade Eder.
Men nei, jeg vil ikke gaa, forend I selv siger mig, at jeg flal.
I maa selv bryde de Baand, som nu saa lcenge har forenet
os. Giv Agt paa mine Ord! Om nogen tror, det er bedre
at folge Paven end Kristus, at det er bedre at stole paa sine
egne Gjerninger og sin egen Fortjeneste, end paa Lammets
Blod, om nogen heller vil hore en katholsk Prcest forkynde
Menneflers Lcerdomme end hore mig forkynde Guds Ord, som
det lyder til os i Evangeliet, da reise han sig for derved at

tilkjendegive, at han onsker, jeg skal gaa!"
Til min store Forbavselse rorte ingen sig. Overalt i

Kirken lod der Graad og Hulken. Ikke en eneste reiste sig for
at byde mig gaa.

Det var mere, end jeg havde turdet haabe. Thi skjont jeg
vidste, at mange ved at lcese i det nye Testamente havde faaet
Oinene op for Biskopernes Tyranni og Kirkens Overtro, var

jeg dog bange for, at Storstedelen ikke vilde vove at afkaste Kir-
kens Aag og unddrage sig dens Autoritet. Efter nogle Minuters
Taushed sagde jeg: „Hvorfor reiser I Eder ikke strax for at
bede mig gaa? I ved, at jeg ikke lcenger er Eders Prcest; jeg
har nægtet at finde mig i Biskopernes Tyranni og har valgt
Kristi Evangelium som min eneste Rettesnor. Hvorfor tager I
ikke Mod til Eder og beder mig gaa?"

Fremdeles reiste ingen sig. Da forstod jeg pludselig, at
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der var foregaaet en stor Forandring med min Menighed. Hele
deres Opsorsel og Udseende syntes nu at vise mig dette. Det
var Glcedestaarer, som fyldte alles Dine, og af deres Ansigter
syntes jeg at læfe, at Gud havde tcendt sit Lys i deres Hjerter,
og at de nu var villige til at ofre alt for at folge Kristus og
ham alene. Det var som om de sagde til mig: Vi har mod-
taget den Gave, Kristus rcekker os, og vi er rige i denne Gave;
vi trcenger intet mer. Bliv hos os og lær os mer og mer at
elske baade Gaven og dens Giver!

Min Sjcel fyldtes med Gloede og Haab, og jeg sagde
til dem:

„Elskede Venner! Den almcegtige Gild, som har rakt mig
sin frelsende Haand, vil ogsaa frelse Eder. Jeg ser, at I vil
virre Guds frie Born og ikke lcrnger trælle under Menneskers
Aag. Gud har tcendt sit Evangeliums Lys i eders Hjerter,
og I har modtaget den Gave, han rakte Eder. Saa reis Eder,
alle I, som heller vil folge Kristus end Paven, som heller vil
adlyde Guds Ord end Menneskers Lcrrdomme! Staa op!"

Da reiste Menigheden alle som en. De havde afkastet
LEgyptens Aag for med mig at gaa ind i det forjcrttede Land.

Z 1te Kapitel.
Win ny ansvarsfulde Stilling. — Vi astirgger Favnet

„Komersk-katholske" og kalder os „Kristne Katholiker". — Ae
katholske Williopers Bestyrtelse. — Biskop Auggan skynder lig
til Khicago. — Kan kommer ogsaa til St. Anna for at 6e-
vcege min Weniglscd til at underkaste lig tjans Myndighed. —

Kan kan intet udrette og maa forlade Byen under
Wcrngdens Kaan.

Hvordan stal jeg finde Ord for at udtrykke den Glcede,
jeg fslte, da jeg i mit Studerekammer tcenkte paa de store Ting,
Gud havde gjort lige for mine Oine'? Den Skare, som om-

gav Frelseren, da han befalede Lazarus at komme frem af
Graven, kunde ikke vcere mere forbauset end jeg var, over at
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se mine Landsmcend saa pludselig afkaste de Slavelcrnker, de
saa længe havde baciret. Moses kunde ikke vcere gladere end
jeg, da han ved det rode Havs Bredder istemte den herlige
Lovsang:

„Jeg vil synge for Herren; thi han er hoit ophoiet. Hest
og Rytter kastede han i Havet. Herren er min Styrke og Lov-
sang, og han blev mig til Frelse; denne er min Gud, og jeg
vil prise ham, min Faders Gud, og jeg vil ophoie ham!" (2.
Mosebog 15, 1—2).

Min Glcrde blev imidlertid med et forvandlet til Sorg,
da jeg tcrnkte paa, hvor uvcerdig det Redskab var, som Gud
havde udvalgt til at udfore dette Vcrrk. Jeg følte, at dette var

Begyndelsen til den mcrrkeligste Kirkereform, som nogensinde
havde fundet Sted i Amerika, og jeg var forsagt, naar jeg
tcrnkte paa, hvilket Arbejde, der ventede mig. Jeg fljonte, at

jeg var kaldet til at lede mit Folk ind i et nyt og ubekjendt
Land. De frygtelige Vanskeligheder, som ved hvert Skridt
havde modt Luther, Calvin og Knox, vilde ogsaa mode mig.
Stcerke som de var, havde de dog ofte vcrret nedflaaede og ncer

ved at tabe Modet. Hvordan skulde det saa gaa mig, der stod
saa langt under dem i Kundskab, Visdom og Erfaring?

Om Natten sagde jeg til Gud i mine Bonner: „Hvorfor
har har du ikke udvalgt et vcerdigere Redskab til at fore mine
Brodre ud af Trceldommen?" Jeg vilde have gyset tilbage for
alle de Vanskeligheder, som forestod mig, hvis ikke Gud i sit
Ord havde sagt til mig:

„Thi betragter, Brodre, eders Kald, at ikke mange Vise
efter Kjodet, ikke mange Mcegtige, ikke inange Fornemme er

kaldte, men hvad der er daarligt i Verden har Gud udvalgt
for at beskjcrmme de Vise, og hvad der er strobeligt i Verden
har Gud udvalgt for at befljcrmme den Stcerke, og hvad der
er lavt i Verden og hvad der er ringeagtet og hvad der er

intet har Gud udvalgt for at tilintetgjore det, som er noget,
for at intet Kjod stal rose sig for ham" (1. Cor. 1, 26—30).

Disse Ord beroligede mig og gav mig nyt Mod. Ncrste
Morgen sagde jeg til mig selv: „Er ikke dette Vcrrk Guds
Vcrrk, skulde han da lade sit Vcrrk ufuldendt? Jeg er svag,
det er sandt; men han er stcrrk og mcegtig. Min Visdom er

ringe; men han er Lysets og Naadens Gud. Jeg er syndig;
men han er hellig. Han vil, at Verden skal vide, at det er

ham alene, som udretter alt".

Hvis jeg skulde berette alle Enkelthederne i den mcrrkelige
Kamp, som jeg og min Menighed ndkjcempede i disse storm-
fulde, men velsignelsesrige Dage, vilde det fylde en hel Bog.

Jeg vil bede Lcrseren folge mig til et katholsk Hjem og
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vcere Vidne til den Forbauselse og Sorg, hvormed Hustruen,
da hendes Mand kommer hjem fra Kirken, horer ham sige:
„Min kjcvre Hustru, jeg har for altid forladt den katholske
Kirke, og jeg haaber, at du vil gjore det famme. De ned-
vcerdigende Lcenker, som bandt os fom Slaver til Paven og
Bistoperne, er nu brudte. Kristus alene skal herefter regjere
os. Hans hellige Ord stal vcvre vor eneste Rettesnor. Frelsen
er en Gave, og denne Gave har jeg modtaget og foler mig
lykkelig derved".

I et andet Hjem er det ikke Manden, men Hustruen, fom
har vceret i Kirken, og som ved Hjemkomsten forkynder sin
Mand, at hun for altid har unddraget sig Pavens og Bisioper-
nes Myndighed, og at det er hendes faste Beslutning aldrig at

adlyde nogen anden Herre end Kristus og aldrig bekjende sig
til nogen anden Religion end den, fom Evangeliet lcerer.

Ofte optoges dette vel fra forst af som en Spog; men

naar dette viste sig at vcvre Alvor, gav det ofte Anledning til
Taarer og bitre og haards Ord. Men Lysets, Sandhedens og
Frelsens Gud var ncer, og fordi det var hans Vcerk, stilledes
snart Stormen og Taarerne torredes.

En Uge var ncvppe gaaet, for Evangeliets Sag havde
vundet en af sine fljonneste Seire over dets uforsonlige Fjende
Paven. Inden faa Dage havde 405 Familier af de 500, som
boede i St. Anna, ikke alene antaget Kristi Evangelium fom
deres eneste Rettesnor, men endog offentlig aflagt Navnet „Ro-
merske-Katholfle" for at kalde sig „Kristne Katholiker"; og efter
et Par Maaneders Forlob var der ikke mere end femten Fa-
miler, fom ikke havde brudt med den katholste Kirke.

De Skoler, som jeg havde oprettet rundt omkring i Ko-
lonien, besagtes flittig af Menighedens Born, men blandt de
Wldre var der mange, som aldrig havde lcrrt at læfe. Nu be-
virkede imidlertid den religiose Bevcegelse, som var opstaaet
iblandt dem, at alle saa hurtig som muligt vilde indhente det
forsomte for felv at kunne lcese det Evangelium, der havde fri-
gjort dem. Derfor forvandledes snart hvert Hus i Byen til
en Skole, hvor Forcvldrene var Elever og Bornene Læremestre.
Inden kort Tid var der kun faa, som ikke felv kunde læfe i
Bibelen.

Skjont vi havde vundet en storartet Seir over Paven,
havde vi dog endnu mange Vanskeligheder at kjcempe med.
Fjenden havde vistnok faaet et dodeligt Saar, Biskopernes Magt
i Menigheden var brudt, og Folket havde besluttet kun at boje
sig for Guds Ord. Men mange var endnu hildede i falske
Forestillinger, Vildfarelser og Overtro, der fam en Taage lagde
sig for deres Oine og hindrede dem i at fe Evangeliets klare Lys.
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Det var min Skyldighed at hjcelpe Menigheden ud af disse
Vildfarelser; men naar jeg tcenkte paa, hvilke Vansieligheder
Reformatorerne i det 15. Aarhundrede havde havt at kj«mpe
med, og hvilke sørgelige Rivninger der havde hindret dem i
deres Arbejde, forstod jeg, hvilket vanskeligt Hverv jeg havde
paataget mig. Men jeg anraabte Gud om Visdom og Kraft,
og aldrig havde jeg tydeligere end i denne vanstelige Tid er-

faret Bonnens Velsignelse.
Ligesom i alle katholske Kirker havde vi ogsaa i Kirken i

St. Anna en hel Del Malerier; af disse fremstillede de fleste
Trcek fra Frelserens Lidelseshistorie, og over hvert af dem hang
et Kors. Flere Gange om Dagen plejede vi at knalle ned

foran dem og raabe med hoi Rost: „O hellige Kors, vi til-
beder dig!"

Vi henvendte vore inderligste Bonner til dem, som om de
kunde hore os, vi bad dem fornye vore Hjerter og rense vore

Sjale. Vi havde ogsaa en Marmorstatne, der forestillede Jom-
fru Maria som Barn ved sin Moders, St. Annas, Fodder.
Denne Gruppe var et Mestervark, som nogle rige Venner i
Montreal havde foraret mig ikke lange efter at jeg i 1852

havde forladt Canada for at grundlagge Kolonien i St. Anna.
Vi havde plejet at opsende vore brandende Bonner til denne
Statue, men efter at vi havde afkastet Pavens Aag, kunde jeg
aldrig komnie ind i Kirken og se dette Afgudsbillede, som var

opstillet ved Alteret, uden at beskjammes.
Jeg vilde have givet meget til for at kunne fjerne alle

disse Malerier og Marmorbilleder; men jeg vovede ikke at rore

ved dem; thi jeg var bange for derved at forarge enkelte svage
og ubefastede Sjale. Jeg holdt dengang netop paa at lase
om, hvorledes Knox og Calvin brandte Relikvierne paa val-

dige Baal, og jeg onskede, at jeg kunde gjore det samme; men

det var med mig som med Jakob, der ikke kunde holde Skridt
med sin Broder Esau paa Veien til Landet Seir, fordi „Bornene
er svage, og der er Kvag og nybare Koer med mig, og drev
de dem en Dag for meget, da dode alt Kvaget" (1 Mos.
33, 13).

Den barmhjertige Gud saa min Nod og larte mig, hvor-
ledes jeg skal gaa tilvarks uden at saare de svage i Troen.

En Sondag pradikede jeg over dette Bud: „Du skal ikke
gjore dig udstaaret Billede eller nogen Lignelse o. s. v. (2
Moseb. 20, 4). Da Menigheden efter Gudstjenesten havde
fjernet sig, blev jeg igjen i Kirken for at bede. Mit Blik faldt
paa Marmorgruppen ved Alteret og atter beskjammedes jeg ved
Tanken paa, at vi havde tilbedet dette Afgudsbillede.

Da kom jeg til at huske paa, at da Statuen blev sat op
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paa Fodstykket, havde jeg befæstet ben til Væggen med en stærk
Silkesnor, for at den ikke siulde falde ned. Jeg sagde til mig
selv: Hvis jeg skar Snoren over, vilde Statuen sikkert ramle
ned og slaa sig istykker ved den mindste Rystelse af Kirkegulvet.

Jeg betænkte mig ikke længe, men tog Kniven op af Lom-
men, og i næste øjeblik var Snoren overflaaret.

Det gik, som jeg havde ventet. Næste Sondag, da Me-
nigheden faldt paa Knæ for at bede, kom Kirkegulvet i Bevæ-
gelse, og Marmorgruppen ved Alteret faldt med et stærkt Brag
til Jorden og gik istykker. Da Menigheden saa dette, sagde de
til hverandre: „Hvor knude vi dog være saa taabelige at sætte
vor Lid til disse Afguder og bede dem hjælpe os, naar de ikke
kan hjælpe sig selv?"

Saaledes forsvandt den sidste Levning af Afgudsdyrkelse
fra vor Kirke. Næste Dag tog Menigheden selv ned alle de
Billeder, for hvilke de saa ofte havde boiet Knæ, og tilintet-
gjorde dem.

Lige fra Begyndelsen af havde det været mit Onske, at
Menigheden ved at læse i Bibelen lidt efter lidt skulde saa
Vinene op for de mange Vildfarelser, hvori de endnu var

hildede. . Jeg forstod snart, at mange af Menigheden nu ansaa
Skjærsilden for at være opfundet af Præsterne, for at de kunde
berige sig paa deres forblindede Brodres Bekostning, men jeg
var ogsaa overbevist om, at der endnu var mange, for hvem
dette ikke var gaaet op.

Jeg var i lang Tid i Tvivl om, hvordan jeg skulde bære
mig ad for at faa denne Vildfarelse udryddet; men endelig fandt
jeg paa folgende Udvei.

Allehelgensdag, 1. November, var kommen. Det havde
paa denne Dag altid været Skik at optage en Kollekt, for at
Præsterne for de indkomne Penge skulde læse Messer for Sjæ-
lene i Skjærsilden.

Efter Prædikenen, medens jeg endnu stod paa Prædikestolen,
sagde jeg til Menigheden:

„I ved, at det altid har været Skik paa denne Dag at
samle ind Penge, for at der fluide læses Messer for Sjælene
i Skjærsilden. Efter at vi forlod den katholske Kirke, har vi
anvendt megen Tid til at læse det nye Testamente, men vi har
deri ikke sundet et eneste Ord om Skjærsilden. Overalt i denne
Bog lærer vi, at alene Lammets Blod kan borttage vore Syn-
der. Jeg ved imidlertid, at mange af Eder endnu har beholdt
eders gamle Forestillinger om Skjærsilden. Det er ikke min
Mening at gaa i Rette med Eder herfor; men saa meget vil
jeg sige, at de Penge, I hidtil har givet Præsterne for Sjæle-
messer, ikke er komne Sjælene i Skjærsilden tilgode, men af
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Prcesterne er blevne nnoenbte i de forffjelligfte Øiemeb. Jeg
vil idag sende to Bosser omkring, en hvid og en sort. De,
der som jeg ikke tror paa Skjcrrsilden, kan lægge deres Gave
i den hvide Bosse, og disse Penge vil til Vinteren blive an-

vendt til at kjobe Mad og Klæder til Menighedens Fattige.
De af Eder, som fremdeles tror paa Skjcersilden kan lægge
deres Penge i den forte Bosfe; men hvorledes jeg skal bære
mig ad, for at disfe Penge stal komme de afdodes Sjcrle til-
gode, er mer end jeg ved".

Disse Ord vakte almindelig Munterhed. I den hvide
Bosfe blev der lagt 35 Dollars, i den sorte ikke en Cent.

Fra den Dag af var der ingen i min Menighed, fom
længer troede paa Skjcrrsilden, og paa lignende Maade bar
jeg mig ad med at udrydde de Rester af Overtro, som endnu
var tilbage.

Foruden Gudstienesten om Sondagen, havde vi to Gange
om Ugen Moder i Kirken, og disse viste sig at være til stor
Velsignelse. Her diskuteredes forstjellige religiose Sporgsmaal,
og det stod enhver frit for at udtale fin Mening. Læren om

Örebigt, Aflad, Sjælemesser o. s. v. blev her ester hvert droftet
og forkastet.

Paa denne Maade lærte min tjære Menighed ikke alene
Kristendommens Grundsandheder at kjende; men de lærte ogfaa
at forsvare dem mod anderledes tænkende. Langveis fra kom
der Folk for med egne Oine at være Vidne til den religiose
Bevægelse, fom havde vakt saa stor Opsigt Landet over, og kun
faa af dem vendte tilbage til deres Hjem uden at have faaet
en Straale af det Lys, fom Retfærdighedens Sol havde udgydt
over mig og min Menighed. Bevægelsen spredte sig herved
ogfaa til andre Menigheder, og deres Tal blev storre og storre,
fom skilte sig fra den katholske Kirke.

Hvor glædede ikke mit Hjerte sig, naar jeg tænkte paa, at
der næsten ikke var et Hus i St. Anna, hvor man ikke hver
Aften samledes til Bon og Betragtning af Guds Ord. Naar
jeg om Aftenen gik paa Gaderne og hone Salmesangen lyde
ud til mig, maatte jeg atter istemme Psalmistens Ord: „Min
Sjæl, lov Herren, og alt, hvad i mig er, love hans hellige
Navn".

Men det var nodvendigt, at et faa stort og velsignet Værk
skulde proves, ligesom Guld maatte proves i Ilden.

Den 27. Juli fik jeg gjennem min Ven Pastor Dunn i
Chicago folgende Afskrift af et Brev, fom Biskop Duggan
(Smith) havde skrevet til flere af sine Medbiskoper:

„Efter at Chiniquy har brudt med Kirken, udbreder Kjætte-
riet sig med en ntrolig og næsten uimodstaaelig Fart. Der



186

paastaas, at han nn har ikke mindre end ti tnsende Tilhcrngere
blandt sine Landsmcend. Skjont jeg haaber, at dette er en

Overdrivelse, viser det dog, at Faren er stor, og at vi ikke maa

spilde nogen Tid, men soge at aabne Oinene paa de stakkels
Forblindede, som han leder i Fortabelse. Om Gud vil, agter
jeg næste Tirsdag, den 3. August, at reise til St. Anna. Jeg
taler Fransk ucesten ligesaa godt som Engelsk, saa jeg kan hen-
vende mig til Menigheden paa deres eget Sprog. Det er min
Hensigt at blotte Chiniquy og lade dem se, hvad Slags Mand
han er. Derefter vil jeg vise dem, hvilke Daarer de er, naar

de tror, at de med deres svage Forstand kan tyde Bibelen.
Det vil derefter blive mig let at overbevise dem om, at uden-
for den romersk-katholste Kirke er der ingen Frelse at finde.
Bed til den hellige Jomfru Maria, at hun maa hjcelpe mig
at fore disse stakkels Forblindede tilbage i Kirkens Skjod!"

Efter at jeg den forste Sondag i August havde oplcest
dette Brev for Menigheden, sagde jeg:

„Forst naar Provelsen kommer, kan et Menneste vise, hvad
det duer til. Ligesaa kan man ikke domme om en Kristens
Tro, for den har har bestaaet sin Jldprove. Jeg takker Gud,
fordi han vil give eder Lejlighed til at vise Verden, at I er

vcerdige til at gaa i Spidsen i den Kamp, som nu stal ud-

kjcrmpes med Paven og den katholfle Kirke.
Jeg opfordrer hver og en af Eder til at komme og hore,

hvad Biskopen har at sige. Ikke alene de, som er friste, maa

mode frem, men ogsaa de syge maa fores hid, for at de kan

hore og domme selv. Hvis Bistopen opfylder sit Lofte og over-

beviser Eder om, at jeg er et usselt og ugudeligt Menneske,
maa I jage mig bort. I maa paa hans Befaling udlevere
eller brceude eders Bibler, hvis han kan bevise, at I hverken
har Ret til at læfe dem eller Forstand til at begribe dem. Og
hvis han viser Eder, at der udenfor den katholste Kirke ikke
gives nogen Frelse, maa I saa hurtig som muligt vende til-

bage til denne Kirke og underkaste Eder Paven og hans Bi-
floper. Men hvis det ikke lykkes ham at overbevise Eder om

alt dette, ved I, hvad I har at gjore. Nceste Tirsdag vil
blive en herlig Dag for os alle. En stor og afgjorende Strid
stal udkjcvmpes her, saadan en Strid, som Amerika aldrig for
har vceret Vidne til, mellem kristelig Sandhed og Frihed paa
den ene Side og Pavens Logn og Tyranni paa den anden.
Jeg vil blot endnu tilfoje et: Vi maa anraabe Gud om, at

han i sin Naade vil se ned til os og oplyse og styrke os, saa
at vi kan forblive tro mod ham og hans Evangelium. Saa
vil Himmelens Engle forene sig med alle Guds Udvalgte paa
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Jorden for at velsigne Eder for den store og herlige Seier, I
har vundet".

Den 3. August 1858 oprandt klar og straalende. Allerede
Kl. 12 begyndte Folk fra alle Kanter at stromme til Kirken.

Da vi havde forudset, at Kirken, skjont den var meget
stor, ikke vilde kunne rumme Halvparten af Tilhorerne, havde
vi ladet opfore en stor, solid, 10 Fod hoj Platform paa den
aabne Plads udenfor Kirken. Platformen blev flæbt med Tcep-
per, og der anbragtes Stole for Biflopen og hans Folge samt
et Bord, hvor jeg kunde lcegge de Boger, som jeg onflede at

have ved Haanden, naar jeg skulde svare Biflopen.
Omtrent Kl. 2 fik vi Oie paa Biflopens Vogn, og der-

efter fulgte en hel Rcekke andre, hvori Prcesterne fad. Biflopen
var iført sin hvide Messedragt og firkantede Hue, sandsynligvis
for at indgyde Mcengden storre Respekt og IErefrygt.

Jeg havde anmodet Folket om at forholde sig rolig og
behandle Biflopen med al den Agtelse og Hoflighed, der skyldtes
en Fremmed, som forste Gang viste sig blandt dem.

Saasnart hans Vogn ncermede sig Kirken, gav jeg et Tegn,
og det amerikanske Flag heistes paa en Stang, som vi havde
anbragt paa Kirkens Tag. Vi vilde herved vise Pavens Ud-
sending, at han var blandt frie Mcend, der ikke vilde boje sig
for noget Aag. Biflopen forstod vor Mening; thi da han saa
Stjernebanneret vaje for Vinden, blev han bleg som et Lig,
og hans Uro blev ikke mindre, da tusend Röster onikring ham
istemte Raabet: „Hurra for Frihedens Flag!"

Biflopen og hans Prcester troede, dette var et Signal til,
at Mcengden skulde styrte sig over dem; thi atter og atter havde
man sagt dem, at jeg og min Menighed var nogle ugudelige
Mennesker, og at de ved at reise til St. Anna vilde udscette
deres Liv for Fare. Flere af Prcesterne blev saa forskrcekkede,
at de sprang ud af Vognen og lob deres Vei, til stor For-
noielse for Mcengden.

Da jeg saa, hvor forfcerdet Biflopen saa ud, lob jeg hen
for at sige ham, at der ingen Fare vare, og jeg forsikrede ham,
at det glcedede os at se ham blandt os. Jeg bod ham Haan-
den for at hjcelpe ham ud af Vognen; men han vilde ikke
modtage den. Efter et Oiebliks Nolen hviflede han et Par
Ord i Oret paa Storvikar Mailloux, som sad ved Siden af
ham, og som min Menighed kjendte fra hans forrige Besog.
Jeg vidste, det var ham, vi havde at takke for, at Biflopen var

kommen, og at det var efter hans Raad, at Biskop Smith havde
nægtet at godkjende vor Underkastelses-Erklcering.

Han reiste sig langsomt op i Vognen og sagde med hoj
Stemme:
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„Mine kjcere Landsmcend! Her er eders hellige Bistop.
Fald paa Knce, og han vil give Eder sin Velsignelse!"

Men til den stakkels Storvikars Bestyrtelse var der i den
store Skare ikke en eneste, som brod sig om Velsignelsen. Ikke
en faldt paa Kncv.

Ta han troede, de ikke havde forstaaet ham, hcevede han
paany sin Rost og skreg saa hoit han kunde: „Mine kjcere
Landsmcend! Dette er eders hellige Biskop. Han er kommen
for at besoge Eder. Kncrler ned og modtager hans Velsignelse?"

Men fremdeles faldt ingen paa Kncr, og hvad der var

vcerre — en Rosi blandt Mcengden raabte: „Ved De ikke, at

her boier vi ikke lcenger Knce for noget Mennefle?"
Hele Forsamlingen raabte Amen til dette Svar. Jeg

kunde ikke andet end glcede mig, da jeg saa, hvorledes dette

Biskopens forste Forsog paa at besncere mit Folk saa totalt

mislykkedes. Jeg takkede min Gud af mit ganste Hjerte for
denne Seir, men jeg vidste, at Striden endnu ikke var tilende.
Jeg anraabte ham om fremdeles at skjcvnke os sin naadige
Bistand.

Paa Biskopens Ansigt stod endnu den samme Forfcerdelse
malet; jeg bod ham atter Haanden; men med et Udtryk af den

dybeste Foragt ncegtede han igjen at modtage den. Derimod
fulgte han min Opfordring til at stige op paa Platformen.

Da han var kommen et Par Trin op af Trappen, vendte
han sig om, og da han saa, at jeg fulgte ham, strakte han
Haanden ud for at hindre mig fra at gaa videre og sagde:
„Jeg vil ikke have Dem her paa Platformen. Gaa ned, og
lad mine Prcvster alene ledsage mig".

Jeg svarede: „Det kan nok vcere, at De ikke vil have mig
her; men jeg vil vcere ved Deres Side for at svare Dem.

Husk paa, at den Grund De nu staar paa, tilhorer mig, og
ikke Dem".

Uden at sige mere gik han op paa Platformen. Jeg bod

ham en Lcenestol, men han afslog den og satte sig paa en an-

den, omringet af sine Prcvster. Jeg sagde til ham: „Deres
Hoicervcerdighed! Jeg og min Menighed glcvder os over at

se Dem iblandt os. Vi lover at lytte opmcvrksomt til, hvad
De har at sige os, men paa den Betingelse, at De vil hore
vort Svar".

Han svarede heftig: „Jeg vil ikke hore et Ord mere af Dem".

Derpaa stod han op og holdt en Tale paa Fransk. For-
gjawes provede han at bevise, at udenfor den katholske Kirke
gives der ingen Frelse; heller ikke lykkedes det ham at overbevise
Menigheden om, at de hverken havde Ret til at lcvse Bibelen
eller Forstand til at begribe den. Undertiden kom han med
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saa latterlige Paastande, at Folket begyndte at le, og nogle
raabte: „Det er ikke sandt!" „De ved ikke, hvad De taler
om!" Bibelen siger ganste det modsatle!" Jeg bragte dem
imidlertid til Tavshed igjen ved at minde dem om, at de havde
lovet ikke at afbryde ham.

For han endte sin Tale, vendte han sig til mig og sagde:
„De er en ugudelig Prcest og en Oprorer mod Deres hellige
Kirke. Forlad dette Sted og begiv Dem til et Kloster for der
at gjore Bod for Deres Synder. De siger, at den Banlysning,
Biskop O'Regan udtalte over Dem, var ugyldig; men nu lyser
jeg Dem i Ban i hele denne Forsamlings Ncervcerelse".

Jeg afbrod ham og sagde: „De glemmer, at De ingen
Ret har til at banlyse en Mand, som for lcenge siden er traadt
ud af Deres Kirke".

Han syntes at forstaa, at han havde gjort sig til Nar, og
forblev taus en Stund. Men siden tog han atter Mod tilsig,
og idet han henvendte sig til Forsamlingen, talte han til dem
om, hvilken Sorg de havde forvoldt deres Slægtninge og Ben-
ner i Canada ved at skille sig fra den hellige Moderkirke. Han
endte sin Tale med folgende Ord:

„Mine kjcere Venner! Hvad har J at holde Eder til, efter
at I har forladt eders Fcedres Kirke? Hvem skal nn lede Eder
paa Guds Veie?"

Efter disse alvorlige og indtrcengende Ord fulgte en hoi-
tidelig Stilhed. Hvad havde denne Stilhed at betyde? Var
det den Stilhed, der gaar forud for Stormen, — eller havde
Biskoppens Ord gjort et saa dybt Indtryk?

Jeg maa tilstaa, at skjont jeg ikke havde tabt Tilliden til
Gud, folte jeg mig dog urolig tilmode. Jeg havde med storste
Lethed kunnet gjendrive Biskopens Paastande; men jeg fandt
det bedst, at Svaret kom fra Menigheden og ikke fra mig.

Biskopen, som haabede, at den dybe Stilhed var et Bevis
paa, at det var lykkedes ham at rore ved Menneskehjertets
ommeste Strenge, og at Seiren nu var ham vis, gjentog endnu
mer alvorlig og indtrcengende:

„Mine kjcere canadiske Venner! I Jesu Kristi Navn, i
Eders Forceldres og Soskendes Navn, i Eders elskede Fcedre-
lands Navn sporger jeg Eder: „Hvad har I at holde Eder
til, efter at I har forladt eders Fcedres Kirke? Hvem skal nu
lede Eder paa Guds Veie?"

Der paasulgte atter en dyb Stilhed; men denne Gang blev
den ikke af lang Varighed. En gammel Farmer rakte pludselig
Bibelen i Veiret og raabte:

„Denne Bibel skal lede os paa Guds Veie. Guds rene
og uforfalskede Ord skal vise os, hvad vi skal gjore for at
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blive salige. Og hvad Dem angaar, er det bedst, De reiser
Deres Vei saa hurtig som muligt og aldrig sætte Deres Fod
her mer!"

„Bibelen I Ja, den hellige Bibel!" raabtes der fra alle
Kanter. „Guds hellige Ord skal vcrre vor eneste Rettesnor.
Gaa, gaa, og kom aldrig mer igjen!"

Disse Ord, der atter og atter gjentoges af tilsend Röster,
lod som en Domsbasun i Biskopens Oren. Striden var til-
ende, og Slaget var tabt.

Han faldt tilbage i Lcenestolen, og jeg troede fsrst, han
skulde besvime; men da jeg saa, han kom til sig selv igjen,
stod jeg op og begyndte at tale. Jeg havde ncrppe sagt et

Par Ord, for jeg kjendte et fast Tag i min Skulder, og da

jeg vendte mig om, saa jeg, det var Bistopen, som med en af
Vrede skjcrlvende Stemme sagde:

„Rei, nei, jeg forbyder Dem at tale!"
Nu paafnlgte en Scene, som trodser al Beskrivelse. Min

Menighed havde set, at Biskopen havde lagt Haand paa mig,
og de havde hort hans heftige Ord, da han forbod mig at tale.
En Vredesmumlen gik gjennem Forsamlingen, og der raabtes
fra alle Kanter:

„Ned med Uslingen! Ned med ham! Han vil gjore os

til Slaver igjen! Han ncegter os at tale! Han vil ikke hore,
hvad vor Prcrst har at sige! Ned med ham!"

Paa engang styrtede Hoben frem og forsogte at trcrnge
op paa Platformen. Den hele Skare var som forblindet af
Raseri, de vidste ikke, hvad de gjorde. Jeg havde lcest om den

Slags Scener og var bange for, at det stulde komme til volo-

somme Optrin. Derfor styrtede jeg hen til Trappen, og med

stor Anstrengelse lykkedes det mig at trcenge dem tilbage, som
vilde lægge Haand paa Bistopen. Jeg forsogte at tale til

Mcrngden for at vise dem, hvad det var sor en Forbrydelse, de

var isært) med at begaa; men alt var forgjceves; min Stemme
druknede i al denne Larm og Forvirring.

Heldigvis fik jeg fra Platformen Oie paa en ung Mand
ved Navn Bechard, der i en forbausende Grad havde forstaaet
at vinde Menighedens Agtelse og Hengivenhed. Jeg vidste, at

stulde nogen kunde faa Magt med dem, maatte det vcere ham,
og jeg besluttede derfor at bede ham hjcelpe mig. Jeg fik gjort
Tegn til ham, at han skulde komme op paa Platformen, og

jeg sagde til ham, at han for Guds Skyld maatte prove at

stille Folkets Raseri. Og mcerkeligt nok, ikke for stod Bechard
ved min Side og strakte Haanden ud mod Mcrngden, for Stor-
men begyndte at lægge sig, og den ene hviskede til den anden:

„Lad os hore, hvad Bechard har at sige!"
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I faa Ord viste den unge Mand dem, at langt fra at
vredes burde de nu heller glcrde sig over, at de havde vceret
Vidne til Biskopens Tyranni og Feighed. Var det ikke, fordi
han felv maatte indromme, at hans Tale var meningslos, at
han intet Svar vilde hore? Havde han ikke vist sig som den
usleste og frcekkeste Tyran ved at ncegte os at tale?

Da jeg saa, at Mamgden var bleven rolig, henvendte jeg
mig til dem og sagde: „Bechard har Ret, naar han siger, at
istedenfor at vredes, bor I takke Gud for, hvad I idag har
set og hort. Biskopen har ikke kunnet overbevise Eder om, at
I handlede uret ved at forlade Paven og folge Kristns og hans
Evangelium. Har I af hans Mund hort et eneste Ord, der
kunde vise, at han er en Kristi Discipel,, eller at han er en

Udsending fra den Gud, som elskede Verden saa, at han gav
sin Son for dens Synder, for at vi herefter skulde elske ham
og sætte vor Lid til ham? Var der noget af alt, hvad han
sagde, som kunde vise, at Frelsen er en Gave, at det evige Liv
er en Gave, som bydes alle dem, der vil modtage det? Har
han sagt noget, der har bragt Eder til at angre, at I ikke
lcenger er hans lydige Slaver?"

„Nei, nei!" raabte de.
„Saa bor I istedenfor at vredes paa denne Mand takke

ham og lade ham fare herfra med Fred!" sagde jeg.
„Ja, ja!" svarede Mcengden, men paa den Betingelse, at

han aldrig mer fætter sin Fod her!"
Den unge Bechard traadte derpaa atter frem, loftede sin

Hat og sagde med kraftig Stemme: „Medborgere i St. Anna!
I har vundet en af de herligste Seire, som et Folk nogensinde
har vundet over sine Tyranner. Hurra for St. Anna, fom
har afkastet Biskopernes Aag!"

„Hurra for St. Anna!" lod det fra alle Kanter.
Derefter vendte jeg mig til den stakkels Biskop, som ncesten

var ude af sig selv af Skrcek, og sagde til ham: „De ser, at
Folket tilgiver Dem Deres forncermelige Opforsel; men folg
nu det Raad, jeg giver Dem. Reis herfra saa hurtig som mit-

ligt! Jeg skal folge Dem til Vognen, og intet ondt skal veder-
fares Dem, saafremt de ikke paany forncrrmer mig!"

Jeg fulgte Biskopen og hans Ledsagere gjennem den tætte
Folkeskare, som nu forholdt sig ganske rolig.

Kun nogle Kvinder hviskede til Biskoppen, idet han skyndte
sig forbi dem: „Pak Dem og fæt aldrig Deres Fod her igjen.
Vi bojer os ikke for nogen anden end Kristus".

Den store Idmygelse, Biskopen havde lidt i St. Anna,
hvilte tungt paa ham, og han kunde ikke glemme den Skam, der
var overgaaet ham. Hans Sind blev Dag for Dag morkere,
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og ikke lcenge efter dette Lancerende Nederlag blev Biskop Dug-
gan Smith, hvis Bane havde havt en saa lysende Begyndelse,
sindssyg og fortes til Galehuset i St. Louis.

Evangeliets vidunderlige Magt til at skjcenke Menneskene
Visdom og Kraft under de storste Vanskeligheder i Livet har
sjcelden aabenbaret sig tydeligere, end da Menigheden i St. Anna

pludselig ombyttede det mest nedvcerdigende Slaveri med den

Frihed, som Kristus byder alle dem, der følger ham.
Bed sin Tros Styrke havde Menigheden knust Romer-

kirkens Kjannpevallde, drevet Pavens hovmodige Prcester paa
Flugt og reist den kristelige Friheds Banner netop paa det

Sted, som Biikoperne havde udset til at blive et Hovedbolvcerk
for Pavens Magt i de Forenede Stater.

Dette Resultat var saa overvældende og overgik saa langt
mine dristigste Forventninger, at jeg forstod, det var Guds

naadige og mcegtige Haand, som havde udfort Vcerket, og at

jeg ikke kunde tilskrive mig selv nogen Fortjeneste af, hvad der
var stet. Min Sjcel var opfyldt af usigelig Glcede og Tak
mod Gud for hans store Naade imod os. Jeg følte imidlertid
ogsaa, at jo storre Gaver Himmelen fljcenker os, desto storre
bliver vort Ansvar.

Efterretningen om, hvad der var foregaaet i St. Anna,
spredte sig med Lynets Hurtighed over baade Amerika og En-

ropa, og fra Methodister, Kongregationalister, Episkopale, Bap-
tister og Presbyterianere modtog jeg en Mamgde Foresporgsler
og Breve, der som oftest var ledsagede af saadanne Boger, som
ansaas bedst flikkede til at bevcege mig til at slutte mig til
et eller andet af disse Religionssamfund.

Da jeg ikke turde paatage mig at tolke Guds Raad, fandt
jeg det vanfleligt at give en nojagtig Fremstilling af de store
Ting, Gud havde gjort iblandt os, og jeg besvarede derfor i

Almindelighed alle disse venlige Foresporgsler med folgende
Ord: „Kom og se med egne Oine de vidunderlige Gjerninger,
Gud lader ske iblandt os, og I vil ogsaa prise hans Navn".

I Lobet af sex Maaneder modtog vi Besog af over 100

Prcester og Lcegmcend, tilhorende forskjellige Kirkesamfund.
Det glmder mig at kunne sige, at alle disse, der kom for

selv at iagttage den nye religiose Bevcrgelse, uden Undtagelse
erklcerede den for at vcere den mcerkeligste og grundigste Re-

formation, de nogensinde havde vcrret Vidne til blandt Ka-

tholiker. Da de Kristne i Chicago, Baltimore, Washington,
Philadelphia, New-Iork, Boston etc. havde ytret Onske om at
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faa hore om Herrens Gjerning blandt os, besogte jeg dem og
talte til dem i deres Kirker, og jeg modtog saa mange Beviser
paa deres Kjcerlighed og Sympathi, at jeg aldrig vil kunne
fuldtakke Gud derfor.

Jeg har tidligere sagt, at vi strax i Begyndelsen antog
Navnet „Kristne Katholiker", men vi mcerkede snart, at dersom
vi ikke sluttede os til noget af de bestaaende kristne Samfund,
vilde vi let udscrtte os for at komme til at danne en ny Sekt.
Efter alvorlig Overvejelse fandt vi, at det bedste vilde vcere at

slutte os til det Samfund, der stod den protestantiske Kirke i
Frankrig ncermest, og vi indlemmedes derfor i de Forenede
Staters presbyterianske Kirke. Det presbyterianske Kirkeraad i
Chicago holdt den 15. April 18 60 et Mode i vor By, hvor-
ved henved 2000 Personer tilligemed mig blev optagne i den

presbyterianske Kirke.
I Chicago, Aurora, Kankakee, Middleport, Watseka, Mo-

mence, Sterling, Manteno etc. dannedes der snart blandt de
fransk-canadiske Emigranter Menigheder, der havde fulgt vort

Exempel og skilt sig fra den katholske Kirke.
En Fortegnelse, vi optog over de Omvendte, viste, atom-

trent 6,500 Personer allerede havde afkastet Pavens Aag. Dette
Resultat overgik mine dristigste Forhaabninger, og jeg kan
vanskelig udtrykke den Glcede, jeg folte. Men paa samme Tid
bekymrede den Tanke mig, at jeg alene umulig vilde kunne drage
Omsorg for alle disse Menigheder, der var spredte omkring i
Landet. Jeg beflnttede derfor med Guds Hjcelp at oprette et

Seminarium for at uddanne unge Mcrnd til Evangeliets For-
kyndelse.

Jeg fik strax istand et Forberedelseskursus, hvortil der
meldte sig 32 Deltagere, og disse maatte jeg selv daglig
undervise.

Den skotske Kirke skulde i Aaret 186 0 feire en Fest til
Minde om Reformationens Jndforelse for 300 Aar siden. Fest-
komiteen, der bestod af Dr. Guthrie, Professor Cunningham og
Dr. Begg, indbod mig til at overvcere de Moder, som i den
Anledning skulde holdes i Edinburgh. Den 16. August blev
jeg af disse Herrer forestillet for en af de storste og æbleste
Forsamlinger, jeg nogensinde har set. Under Moderne holdt
jeg to Taler. Da jeg senere fik Opfordring til i de næste sex
Maaneder at holde Foredrag i England, Frankrig og Schweiz,
fulgte jeg med Glcede Opfordringen, da jeg derved haabede at
kunne skaffe tilveje de nodvendige Midler til vort Seminarium.
De sex Maaneders Anstrengelser kronedes med Held; thi de
indkomne Bidrag belob sig til over 15000 Dollars.

Dag for Dag vinder Kristi Evangelium storre og storre
Lhiniqm?: Ikatholicismen. 13
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Udbredelse blandt de franske Canadensere, og i ncesten hver By,
lige fra New-Aork til San Francisko, finder vi en hel Del
Omvendte, deriblandt ikke faa Prcrster. Samlede om Kristi
Banner danner de en Skare af uforfcvrdede Korsets Strids-
mcend. Blandt disse Convertiter var der i 1886 25 Prcester
og over 50 unge ivrige Geistlige, der var fodt som Katholiker).
Paa mangfoldige Steder har den katholske Kirke tabt sin for-
dums Magt og Anseelse, og dens Prcester har mistet sin Ind-
flydelse, selv hos dem, der endnu ikke har modtaget Evan-
geliets Lys.

En lignende religiös Bevcegelse, som den blandt Franst-
mamdene, er ogsaa begyndt' at vcrkkes blandt de irske Katholiker,
under Ledelse af Prcesterne Mac. Namara, O'Connor og Quinn,
og det ser ud til, at Evangeliets Sag her vil have ligesaa god
Fremgang.

Tydeligere end nogensinde for horer vi idag Mesterens Rost:
„Oplofter eders Oine og ser Markerne, at de allerede ere hvide
til Hosten".

O, maatte snart den Dag komme, da alle mine kjcrre
Landsmcend skal hore Lammets Rost og to sine Klceder i Lam-
mets Blod. Skal jeg opleve den velsignede Stund, da det dybe
Morke, som endnu ruger over mit dyrebare Canada, skal vige
for Evangeliets klare og strålende Lys?

Jeg ved det ikke; men hvad der end sker, kan jeg ikke an-

det end prise Gud for alt, hvad mine Oine har set af hans
Naade mod mig og mine Landsmcend.

Alle Guds Born, som læfer denne Bog! Laan mig eders
Tunger til at prise Herren, laan mig eders Hjerte til at elske
ham; thi alene kan jeg ikke prise og love ham, som han fortjener.

) Gribende er det at læfe, i The Christian leader for 26. Decem-
ber 1889, et Brev fra Chiniquy, hvori han omtaler en af de 38 Præster,
som han har hjulpet til at bryde Katholicismens Jernlænker, og tilfojer:
„En katholsk Præsts Stilling, som træder ud af den katholske Kirke er

absolut fortvivlet, især i den forste Tid. Forfulgt paa Livet af Katho-
likerne, grusomt og offentligt bagvaskct af Venner og tidligere Kjendinger,
er han ofte Gjenstand for Protestanters Foragt, snm er altfor villige til
at tro de forfærdelige Beskyldninger, som opdigtes og spredes om ham.
Disse kan være af den Karakter, at de lukker endog gode kristelige Mænds
Dor for den Nyomvendte". Udg. Anm.
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Dr. Charles Chiniquy
og

Biskop Fallizes Beskyldninger mod ham.
Af Pastor S a a r h e i m, Somandsprcest i Brooklyn.

Jfjor Vinter blev jeg opmcerksom paa nogle Artikler i et

Par norske Blade om en fhv. katholsk Prcest ved Navn Chiniquy
her i Amerika, af hvis Boger en nylig var oversat paa Norsk.
Der var sagt meget, som tydede paa, at han maatte vcere en

slet Person, baade i et Foredrag, en katholsk Prcest holdt i en

af Smaalensbyerne, og af „Morgenbladet". Senere udgav den
katholske Bifkop i Christiania, ve. Fallize, to smaa Boger,
„Prcesten.i Skriftestolen" og „Kvinden i Skriftestolen", hvori
forfcerdelige Beskyldninger og strcenge Advarsler udtaltes mod
ham. „Luth. Ugeskrift", som vistnok sogte at forsvare ham, stod
dog ligesom tvivlende overfor ham.

Under disfe Omstcendigheder troede jeg det gavnligt at
soge Oplysninger om ham.

Jeg tog da paa at skrive til mange Kanter af Canada og
her i Staterne for at faa vide, hvordan det forholdt sig med
Chiniquy. Og jeg har faaet mange Svar tilbage, henved tyve
i Tallet. Det er nogle af disse, jeg hermed vil ofsentliggjore.
Jeg er ved disse Svar fuldstændig bleven befriet for den Frygt,
jeg fra Begyndelsen havde for, at Skrifter af en saa slet Mand,
som han lod til at vcere, skulde virke til Skade, hvor de bleve
fæste. Det fremgaar af Brevene med al onskelig og mulig
Styrke og Klarhed, at Chiniquy er en fuldstcendig hcederlig
og oprigtig Mand, uskyldig i alle de Anklager, som er frem-
forte mod ham. I alle de Breve, jeg har modtaget om bam,
findes kun Udtalelser, som beviser hans Oprigtighed og LErlig-
hed, ikke et eneste Ord, som tyder paa, at Brevflriveren har
haft den ringeste Ting imod Chiniquys Opforsel.

Paa et Par Undtagelser ncer, har jeg ikke meddelt Navnene
paa de Personer, som har skrevet Brevene. Aarsagen dertil er,
desvcerre, folgende: Den katholske Kirke har stor Magt her i
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Amerika. Og den gjor sin Magt og Indflydelse gjceldende til

saa store Ulemper for Protestanterne, som den bare kan. I
det daglige Liv forfolger de Katholske os Protestanter i vort

kirkelige Arbeide med saa mange Fortrædeligheder paa de for-
skjelligste Maader, at det er en Gru. Kun et Exempel: En

Methodistmenighed her i Byen maatte scrlge sin Kirke, fordi
Katholikerne, som boede omkring, holdt saadan Stoi, naar

Methodisterne skulde have sine gudstjenestlige Sammenkomster,
at det var omtrent umuligt at holde nd. Begivenhederne vendte

sig saaledes, at disse Katholiker kjobte Kirkeil. Overenskomsten
indeholdt, at Methodisterne skulde bruge Kirken ogsaa efter
Salget indtil en vis Dato. Men fra den Dag, da Handelen
var afgjort, kunde Methodisterne holde sin Gudstjeneste i Fred;
Katholikerne forstyrrede dem ikke lcenger. Jeg vil altsaa ikke

offentliggjore Navnene paa dem, som har skrevet disse Breve,
for ikke derved at paadrage dem endnu mere Ufred fra Katho-
likernes Side, end de allerede lider under, hver paa sit Sted.

Det forste Brev si Overscettelse) er fra en alldre Bland i
Quebec (ikke Prcest), som drev sin Forretning der den Gang,
da vi-. Chiniquy virkede der.

„Quebec, 7. April 1893.

TErvcerdige, kjcere Herre!
Hver eneste en er forbauset over at hore

saadanne falske Beretninger (Such false reports«) om Hr. Chi-
niquy (nemlig Biskop Fallizes Udtalelser om ham i sin Bog
„Kvinden og Skriftestolen"). „Der er ikke et Fnug af Sand-

hed (»a particle os truth«) i saadanne Beretninger, det er saa
falsk, som det kan vcere (»as false as false an be«), og det

er kun Lognens Fader, som kan have opfundet saadanne Logne
om saadan en Mand. Hans Gjerninger taler for sig selv.
Men siden han forlod den romerske Kirke, har alle Slags Logn-
agtigheder vceret kastet mod ham; men han har modstaaet dem

alle og trodset dem. Og igaar blev han creeret til »Doctor

of Devinity« i Montreal ved det presbyterianske College, hvilket
jeg formoder taler vel for hans Rygte.

Beretningen er saa absurd", at Prcesterne i denne By ikke

synes at anse den vandig til at blive lagt Mcerke til; de siger
alle, de har aldrig hort ham anklaget for saadant; de mener,

Beretningen er »beneath noticing«. Hvem det NN er, som
har sagt saadant om hans Karakter, har intet personligt Kjend-
skab til Manden. Vi ved, at de romerske Katholiker har sagt
alle Slags imod ham, men der er ingen Sandhed i, hvad de

siger. Han var Totalafholdssagens Fader (»the father of

temperance«) i Quebec og har gjort mere for den Sag end

nogen anden Mand i denne Del af Landet.

i.
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-— I mine Tanker er Chiniquy en Martyr
for Kristendommens og Protestantismens Sag.

Deres crrbodige
N. N."

Den presbyterianske Kirke i Canada har sit theologiske Fa-
cuttet (eller «College«, som man her kalder det) i Montreal.

Nedenstaaende er fra Bestyreren (»the Principal«) for dette

Facultet.
Presbyterian College, Montreal 11. April 1893.

Kjcere Herre!
Deres af 6te dennes har jeg modtaget. De Beskyldninger,

fom De refererer til imod Pastor C. Chiniquy, v. D., er al-
deles usande. Han er, og har i mange Aar vceret, en agtet
og anset Prcest i den presbyterianfke Kirke i Canada. De vil

se en Redegjorelse for den Anseelse, han nyder i »The Mon-
treal Witness« for den 6te dennes, fom jeg hermed sender
Dem. De vil der se, at dette Facultet den 5te dennes tildelte

ham det storste Hcederstegn, det besidder. Jeg behover ikke at

sige mere.

Deres oprigtige
D. H. Mac Bicar".

Nedenstaaende er »The Montreal Daily Witness’« Be-
skrivelse af den Facultetsfest, ved hvilken Pastor Chiniquy fik
Doktorgraden. Mange Doktorer, Professorer og Prcester var

tilstede. Alle disse vilde vel nceppe vcere med paa at give ham
Doktorgraden i Theologi, om han havde vceret en faadan Skurk,
som Biskop Fallize gjor ham til i sine -Boger?

»The Montreal Daisy Witness« Nr. 80 for 6te April 1893.
Tre Prcester, hvis Tjeneste mod Kirken anfaas for at vcere

as en saadan Natur, at de fortjente scerlig Udmcerkelse, blev
fremkaldte for at modtage »Causa Honoris«, den hojeste Grad,
Colleget kan give, Graden »Doctor of Divinity«

Navnet paa den Herre, hvem Doktorgraden blev givet
sidst, er sandsynligvis ligesaa familiært for hele den protestan-
tiske Kristenhed, som hans Ansigt og Figur er det for en

Montreal-Forsamling. Pastor Charles Chiniquy, maaske med
et lidt celdre Udseende, men med faste Trin og ufordunklede
Oine, der syntes at sige, at han endnu var nyttig til Daad
saavel som til Raad, traadte paa Opfordring af Professor
Campbell, som forestillede ham for Forsamlingen, frem for at
tage imod sin Doktorgrad. „Havde Hr. Chiniquy", sagde Dr.

Campbell, „forblevet Medlem af den Kirke, til hvilken han op-
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rindelig horte, vilde han utvivlsomt for lcenge siden vcere ble-
ven forfremmet til Bistop. Naar en Mand med store Evner
forlod et af de protestantiste Samfund for at slutte sig til den
romersk-katholste Kirke, blev store Hcedersbevisninger tildelt ham,
Presbyterianerne har ingen Cardinalhat at scette paa den om-

vendte, men hvad Hcederstegn de havde, gav de i dette Til-
fcelde med Glcrde. Hr. Chiniquys Vcrrker havde vcrret udgivne
i otte forskjellige Sprog). Hans Doktorgrad var fortjent ikke
alene paa Grund af hans Ry som polemisk Theolog, men og-
saa for hans ualmindelige litercrre Talent".

Folgende er af et Brev fra en af vore egne norske Prce-
sier, Pastor Preuss, Formand for den norsk-lutherste Synode i
Amerika.

Wisconsin, 26. Mai 1896.

Kjcere Pastor Sarheiml
Selv har jeg læst et Par Skrifter af ham

(Chiniquy) med ubetinget Tillid til hans Sanddruhed, dels fordi
jeg aldrig har set deu angrebet i Bladene, men hans Skrifter
paaberaabt i Angreb paa Katholikerne, dels fordi det, han
striver, stemmer ganske overens med, hvad jeg har set Nonner
berette. Jeg tror ogsaa, Chinique vilde vcrret retslig domt,
naar Katholikerne havde kunnet bevise, at hans Beretninger
var falste. De Dokumenter, han refererer til, baade fra celdre
katholfle Kirkelcrrere og fra samtidige hoitstaaende Prcester, vilde
vcrret bevist at vcrre forfalskede, om de ei var ægte.

Deres H. A. Preuss".

Folgende er fra en Arbeider i et af de største norske
Blade i Amerikas

„12. Juni 1893.

Hr. Pastor Särheim!
Om Rev. Chiniquy har vi her i S.... set en eller an-

den Bemcrrkning i engelske Blade, og undertiden har den ikke
vcrret til hans Fordel; men da har vi altid haft det Indtryk,
at Dadelen skrev sig fra Katholikker. Det er nemlig katholsk
Politk at forfølge alle de Prcester, som har forladt Pavekirken,
med giftige Logne, siden det ikke lcenger er tilladt at bringe
saadanne Mcend paa Baalet.

I ZErbodighed

Nedenstaaende er fra Pastor Minne, som var personlig

) Dm svenske og danst-norste er den 9de og 10be.
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bekjendt med Pastor Chiniquy. Pastor Minne har haft Menig-
hed eller Arbejdsmark omkring der, hvor Pastor Chiniquy havde
Menighed i St. Anna.

„Madison, 15, Juni 1893.

Kjcere Pastor!
Paa Deres Sporgsmaal, om jeg kjender „Fader Chiniquy",

kan jeg sige, at jeg i flere Aar virkede fom Prcest paa de Kan-
ter, hvor Chiniquy boede og fcerdedes, nemlig i St. Anna.
Dette er der nu 7 Aar siden, og han var dengang en agtet
og afholdt Prcest i den presbyterianske Kirke i St. Anna.

Fader Chiniquy forlod for mange Aar siden den katholfke Kirke,
da han fik lære Bibelen og Sandheden at kjende. Siden har
han indtraadt i IEgteskab og skrevet flere Boger, af hvilke
„Femti Aar i den romerske Kirke" og „Prcesten, Kvinden og
Skriftemaalet" er de mest bekjendte, men han har ogsaa derfor
maattet lide en bitter Forfolgelse. Paa hans Foredragsrejser
i Canada om den katholfke Kirke har Regjeringen atter og
atter maattet stille Livvagt om ham. For nogle Aar siden
blev hans Trykkeri i Kankakee nedbrcendt og et stort Oplag af
hans Bog „Prcesten, Kvinden og Skriftemaalet", gik op i Luer.

For kort Tid siden blev ogsaa hans store Hus i St. Anna,
hans store Bogsamling og flere tusen Exemplarer af hans Bo-
ger om den katholfke Kirke opbrcendte. Da jeg var Prcest paa
de Kanter, gav Protestanterne ham det Skudsmaal: en varm

Kristen, elsket og afholdt.
Bied broderlig Hilsen Deres

N. M. Minne
luthersk Prcest i den forenede Kirke".

Nedenstaaende er Overscettelse af et Brev fra en frem-
ragende Prcest (en Baptist) i en af de storre Byer i Vesten.

„23. Juli 1893.

Kjcere Herre!
Deres Brev af 5. Juli er for mig ved min Tilbagekomst

til Byen fra Kysten. — Jeg vil sige, at jeg var meget inter-
esseret for Fader Chiniquy, da han talte her, — at jeg talte

og bad ofte sammen med ham og havde den Glcede og Mre
at prcesentere ham for (Tilhorerne) de forskjellige Aftener, han
talte. Jeg tror, han er en Guds Mand, helliget Kristus
og fyldt med Aanden (»I bslive bim to be a man of God,
consecrated to Christ an filled with the spirit«). Den
romersk-katholske Kirke har ved Pressen og mangfoldige Agenter
fogt at knuse og tilintetgøre ham, men Luthers Gud er hans,
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og han har bevaret ham. Jeg ved ikke af nogen Anklage, reist
mod ham fra protestantisk Hold. Jeg haaber, alle hans Boger
maa blive læste af Deres Lnadsmcend.

Saa kommer det sidste Brev, hvis Forfatter, ester hvad
han felv siger i Breves hverken er Prcest eller Kristen, men,
som det synes, en Skeptiker, der leder og underfoger, om der
er noget Gehalt i Kristendommen, og derfor ogsaa vogtede
meget omhyggeligt paa vi-. Chiniquy, fom han sandsynlig-
vis havde hort omtale som en scerdeles ivrig og alvorlig Kri-
sten, og derfor havde besluttet sig til at prove noie, vceret sam-
men med ham saa meget som muligt, haft ham hjemme i sit
eget Hus, for, som han selv tilstaar, om muligt at opdage
noget Bevis for Falskhed hos ham. Det fremgaar ogsaa af
selve Brevets Meddelelser, at han er gaaet grundig tilvcerks.
Brevet lyder i Overscrttelse saaledes:

„ 31. Juli 1893.

Kjcere Herre!
Jeg vil med Glcede fortcelle Dem, hvad jeg ved om Rev.

C. Chiniquy, hvilket imidlertid maafle ikke vil blive ganfle til-
fredsstillende for Dem, da det ikke er ligefremme Svar paa
Deres Sporgsmaal. Da jeg har kjendt Hr. C. kun en kort
Tid, d. e. da jeg har vceret sammen med ham og talt med
ham kun medens han var her, og i mit Hjem — omtr. to

Uger —, kan jeg kun give Dem saadanne Oplysninger, som
jeg har hentet fra Samvcrret med ham i hin korte Tid. Na-
turligvis har jeg tæft hans Boger. Jeg har ingen Grund til
at tvivle paa, hvad han har strevet i dem. Jeg tror, han er

en sanddru Mand, saasandt der nogensinde har levet nogen.
Jeg vil i ZErbodighed henvise til hans store Vcerk „Femti Aar
i den romerske Kirke", som Svar paa nogle af Deres Sporgs-
maal. Han har flere Gange talt om sin Skole for Missionce-
rer. Jeg har aldrig vceret i St. Anna og kan saaledes ikke
sige noget herom af eget Kjendstab. Men jeg tror, hvad han
har sagt. Jeg har ikke hort nogen Beskyldning fra Protestanter
om, at han skulde have stukket i sin egen Lomme de Penge,
han modtog i England 1858. Jeg har aldrig hort Prote-
stanter drage hans Moralskhed eller hans Kydskhed i Tvivl.
Naturligvis har jeg i katholske Blade tæft alle Slags logn-
agtige Paastande om ham. Men de fleste af dem bcerer selv
oiensynlig Prceget af at vcere falske, medens andre har mange
Gange vceret modbeviste. Hr. Chiniquy har tjent en hel Del
Penge ved at holde Foredrag og ved Salget af sine Boger.
Han solgte flere hundrede Boger, mens han var her. Jeg tror,
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jeg meddeler Fakta, naar jeg siger, at alle de Penge, han
tjener, lægger han i en scelles Kasse, og af denne Kasse tages
der til hans og hans Families Fornodenheder, saavel som til
alle andre Krav og Fordringer. Han brugte Pengene til Sa-
gens Fremme, saaledes som det forekom ham bedst, visselig ikke
altid paa den foruftigste Maade, men der blev intet tabt med
Vilje eller sloset bort. Hr. C. var ingen Finantsmand — in-
gen Mester i Regnskabsforsel, og jeg kan let se, hvorledes hans
Fjender kan beskylde ham for Uterlighed og faa Protestanter til
at tro dem. Han har haft flere store Tab at lide, foraarsaget
af Ildebrand og ogsaa af Jldspaascrttelse. Han fortceller om

dem i sin Bog, undtagen den sidste, den nylig stedfundne Brand
af hans Hus i St. Anna. Han er reist tilbage til Montreal
for at bo hos sin Datter, da han nu ikke har noget eget Hjem.
— Hr. C. havde den Skik at underskrive Gjcrldsbevis til For-
del for nye og fattige Menigheder iblandt sine Landsmcend og
derpaa at arbejde som en Trojaner for at faa betalt disse
Gjceldsbeviser. Saaledes var han altid i stor Gjceld. Pengene
gik ud mellem hans Fingre saa hurtig som de kom ind, men

blev altid brugt for den gode Sag. Han tegnede sig for 100
Dollars til en ny Methodistkirke i Minneapolis, da han var
der ifjor. Som jeg sagde: han holdt ikke Regnskab med sine
Penge. Naar han blev mindet om Notaerne, som han havde
underskrevet, sendte han gjerne et, to eller tre hundrede Dollars,
alt eftersom Omstamdighederne var, til deres Betaliag.

Efter mit korte Bekjendtskab og Samvcer med Hr. C. foler
jeg mig absolut sikker paa, at siden han blev Protestant, har
han fort et saa rent Liv som nogen Mand, jeg nogensinde har
kjendt. Jeg vogtede meget omhyggeligt paa ham for
at opdage, om muligt, noget Bevis paa Praleri
eller Falskhed hos ham, og jeg maa sige, han viste
aldrig noget s aa d ant. Der var en total Mangel paa
Skryderi, Selvophojelse og Selvforsvar, medens sand Menneste-
kcerlighed, Idmyghed, Mildhed og Godhjertethed karakteriserer
ham som den ægte Kristen (»genuine Christian«) uden Hensyn
til, hvad hans Vildfarelser og Synder kan have vceret, medens
han var en Slave af „Skjogernes Moder". Hr. C. er liberal
i sine Anskuelser og venlig mod dem, som er uenige med ham.
Han er mest venlig mod Katholikerne. Hans eneste Maal er

at arbeide for at frelse Menneskene fra Synd og fra Pave-
dommets Vildfarelser, og han tager intet Hensyn til sig selv,
men gjor alt i Kristi Navn.

Jeg vil sige, at jeg ikke er Medlem af nogen „evangelisk"
Kirke, og efter de fleste Sekters Defination kan jeg ikke vcere
en Kristen; thi jeg forkaster den storste Del af den saakaldte
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kristelige Theologi. Af den Aarsag kan jeg ikke beskyldes for
Fanatisme eller Forudindtagenhed for Hr. Chiniquy. Jeg tcen-
ker, han tager feil i mange fmaa Punkter, men fom Menneste,
fom fand Kristen, som Filantrop staar han efter min Formening
faa host fom nogen iblandt vor Tids Folk. Jeg venter nceppe
at mode hans Ligemand i denne Verden. Gud velsigne hans
Sjcel!

Jeg forbliver Deres cerbodige

Dette er altsaa nogle af de Oplysninger, jeg har faaet om vi-.

Chiniquy. Mig har de fuldstcendig overbevist om, at han er

en helt igjennem hcederlig Mand, hvis Tale derfor har Krav
paa at blive hort. Det vcrkker fcerlig Opmcerkfomhed, at Dom-
men om ham i alle Breve er faa enstemmig. Den er ud-
talt af lutherske, presbyterianske og baptistiske Prcester, af Lceg-
mcend og tilmed Fritænkere. Jeg har maatet boie mig for
denne Vidneskare.

Og dette er jo bare glcedeligt, at Manden er en hcederlig
og agtvcerdig Mand og tilmed en alvorlig Kristen.

Men der er ogsaa noget meget sorgeligt med i Folget.
Hvad bliver der nemlig da af Biskop Fallizes Beskyldninger
mod ham? Og det er ikke ubetydelige Ting, Bifkopen anklager
ham for. Bedrageri og Logn i forfcerdelig stor Maalestok famt
grov Uscedelighed er de Laster, fom efter hans Beskrivelse har
dannet Mcerkestene paa Chiniquys Bei.

Efter hvert som de ovenciterede Breve om Dr. Chiniquy
indlob, maatte jeg mere og mere komme i Tvivl om Fallizes
Beskyldningers Sandhed. I sin Brochure „Kvinden i Skrifte-
stolen" S. 4 siger han: „Chiniquy lob altsaa bort fra Chicago
og vendte tilbage til London (Ontario). Men da hverken Ka-
tholiker eller Protestanter tog nogen Notits af ham, reiste han
til Montreal (Canada), hvor han blev optagen af Presbyteria-
nerne. I nogle Aar holdt de ud med ham, men allerede i
1875 var Chiniquy paa Kant med den presbyterianske Synode.
Han blev bl. anklaget for at have opbrugt store Pengesummer,
fom denne Sekt havde anbetroet ham. Muligvis er en Del
gaaet til de mange Processer, fom han paadrog sig hist og her.
Derpaa har han flakket om, snart her, snart der, og synes til-
sidst at vcere havnet i en af de mange methodistiske Sekter; thi
disse har i de sidste Aar forsagt at vcrkke fornyet Interesse for
den gamle Chiniquy".

Sammenligner jeg dette med, hvad Dr. Mac Bicar siger,
Pricipal for den samme presbyterianske Synodes Facnltet i
den samme By Montreal, nemlig: „De Beskyldninger, fom de
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refererer til imod Pastor E. Chiniquy, D. S. er aldeles usande.
Han er, og har næret i mange Aar, en agtet og anset (»in
good standing«) Præst i den presbyterianfle Kirke i Canada.
De vil se en Redegjorelse for den Anseelse, han nyder, i »The
Montreal Wittness. . . De vil der se, at dette Facultet
den 5. April gav ham det storste Hæderstegn, det besidder"
(Doktorgraden i Theologi) hvad skal jeg da tænke om

Biskopens Beskyldninger? Medens Biskopen siger, at Metho-
disterne søger at vække Interessen for den af Presbyterianerne
i Montreal udstodte, omflakkende Slyngel, holder disse Pres-
byterianere paa med at sætte Doktorhatten paa ham (!). Jeg
maa efter dette gjore Dr. Mae Viears Ord til mine: „Be-
skyldningerne er aldeles usande".

Biskop Fallize siger i ovennævnte Bog S. 1: „Han
(Chiniquy) forfaldt til Usædelighed og synes allerede i den Tid
at have haft en Sindssygdom, satyriasis". Dette skulde altsaa
være i hans yngre Alder. Jeg spurgte en Læge, hvad »satyriasis«
var for noget, og fik til Svar, at det er en hoj Grad af Aands-
og Legemssvækkelse, paadraget ved Usædelighed. Den, som har
faaet den Sygdom, har mistet Brugen af sine Aandsevner og
kan ikke leve længe. Men Dr. Chiniquy lever endnu, en Ol-
ding paa 84 Aar, og da han paa Facultetsfesten iaar blev kaldt
frem for at tage imod sin Doktorgrad, traadte han frem „med
faste Trin og ufordunklede Ome", meddeler Avisen om ham.
Kan da denne Mand ved Udsvævelse allerede i sin unge Aloer
have nedbrudt sine Aands og Legemskræfter?

Biskopen citerer to amerikanske Blade i sin Bog „Præsten
i Skriftestolen", S. 4 og 5. Da min Tillid til hans Sanddru-
hed begyndte at vakle, troede jeg at burde undersoge, hvordan
det stod til med disse Citater. Om det ene, »The Chiton daily
Age«, siger Biskopen: „Hr. Sognepræst Færden vil ikke glemme,
at Bladet er luthersk". Jeg har nu holdt Bladet i to Maane-
der, men jeg har ikke set noget religiøst i det. Det er et al-
mindeligt politisk (demokratisk) Dagblad. Redaktoren er Med-
lem af en episkopal Menighed i Clinton, for hvilken han er en

af Kirkeværgerne (trustees). Kan man forstaa, at en Mand,
som er episkopal, skulde ville redigere sit Blad i en anden, selv
en luthersk Retning? Men Biskopens Udtryk er meget bestemt
og sorraader ikke, at han foler sig usikker; det hedder kort og
overlegent: „Hr. Sognepræst Færden vil ikke glemme, at Bla-
det er luthersk".

Med Hensyn til det andet Blad siger Biskopen i anforte
Bog S. 4: „Da Chiniquy ifjor Vinter holdt Foredrag for
Penge i Staten Iowa, helligede F. I. Burne ham en Artikel
i det lutherske Blad »The daily ITerald«. Men heller ikke
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dette Blad er hverken religiost eller luthersk. I saa Maade
forholder det sig med dette som med det andet Blad, kun at
dette reprcesenterer den republikanske Side i Politiken. Redak-
toren for dette Blad er Presbyterianer.

Det var mig paafaldende, at en presbyterianst Mand vilde
tage ind i sit Blad en Artikel mod Chiniguy, som ogsaa var

Presbyterianer, og om hvem han derfor maatte have let Ad-
gang til at faa Oplysninger. Imidlertid, da jeg fik vedkom-
mende Nr. af Bladet, saa jeg Sammenhcengen. Artiklen er

ikke taget ind som Artikel, men som Avertissement. Redak-
toren har altsaa nægtet den Optagelse, og saa har Forfatteren
maattet rykke den ind som Avertissement og betale for den.
Over den staar Ordet „Avertissement".

Hvem har saa skrevet denne Artikel? Biskop Fallize siger,
at det har F. I. Burne. Dette er formodentlig en Skriv- eller
Trykfeil for F. I. Brune. Dette Navn staar under Avertisse-
mentet og er Navnet paa en katholsk Præst i Haverhill, Iowa,
som jeg tror har strevet den. Jeg bad nemlig en af mine be-

kjendte i Christiania om at saa nærmere Oplysninger hos Bi-
flop Fallize om Bladene »Ure Clinton daily Age« og »The

daily Herald«, men han blev henvist til en Pastor Antle i

Illinois, til hvem jeg altsaa flrev og bad om det Nr. af
nævnte Blad, hvori Artiklerne stod. Jeg fik Svar, ikke fra
Pastor Antle, men fra Pastor F. I Brune, som siger, at han
ikke havde flere Nr. igjen.

Her er altsaa Kilden til det Citat, Biflop Fallize anforer
i sin Bog for at bevise Dr. Chniguys Daarligheder. Men
derved styrkes ikke Paalideligheden. Især naar jeg ser, at det
er derfra, Biskop Fallize har hentet den Befled, at Pres-
byterianerne i Montreal fandt Uærlighed hos Chiniguy i Penge-
sager og derfor udstodte ham af deres Kirkesamfund, disse, som
nu har ophoiet Chiniguy til Doktorgraden. Men Biskop Fallize
citerer ikke ret. Han lader Hr. I. F. Brune i nævnte Artikel
eller Avertissement sige: „.

. . . jeg har besogt sorfljellige Ste-
der, hvor han jChiniquy) har forrettet forst som katholsk Præst,
derefter som luthersk . . . . Brune siger: .... „jeg be-

søgte sorfljellige Steder, hvor han forrettede som katholsk og
derefter som protestantisk Præst". Denne Forandring hæn-
ger vel sammen med det, at Biskopen lader de to Blade være

lutherske. Men desværre, det gaar paa Sandhedens Bekostning).

) Uagtet disse Pastor Saarheims Oplysninger om de tvende af
Biskop Fallize falskelig for „luthersl" udgivne Blade og det som luthersk
anforte Vidnesbyrd af den som det viser sig katholske Pragt Brune, er

blevne fremlagt i „Dagbladet' i Christiania for 10. November 1893, var

dog den kathols e Pragt Grüner i Bergen dumdristig nok til i Bergens
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Undersogelsen af Dr. Chiniquys Personalia har
overbevist mig om, at han er en fuldt hcederlig og
sandfcerdig Mand, en ivrig Kristen, men at Biskop
Fallizes Beskyldninger imod ham er helt igjennem
usande.

Zeg har lcest Dr. Chiniquys Bog „Femti Aar i Romer-
kirken", og blev slaaet, ikke mindre ved den Admyghedens Aand
og kristelige Varme, hvori den er skreven, end af de Ting, den
meddeler om Tilstanden i Pavekirken. Jeg har aldrig lcest en

Roman eller et Skuespil eller en religiös Bog, der har fcengslet
mig saa som den. Jeg maa anbefale den til den störst mulige
Udbredelse.

Vi kjender endnu altfor lidet til Katholicismen, og det
bliver nu mere end nogensinde for nodvendigt at lære den at

kjende. Og til det Kjendskab er disse Boger fortrinlige Hjcrlpe-
midler.

Men jeg maa ogsaa anbefale Biskop Fallizes to Boger,
iscer til alle vore Prcester, som Hjælpemidler til at lære den

katholske Kampmaade endnu bedre at kjende. Det ser nemlig
ud til, at det bliver nodvendigt for Prcesterne nu at vaagne op
og staa paa Vagt mod Katholicismen. Hvis Prcesterne gjor
deres Pligt, har vi forhaabentlig ikke meget at frygte af Ka-
tholicismen. Dog har vi langt mere at frygte af den end af
nogen anden Sekt.

Et Sporgsmaal har oftere trængt sig ind paa mig under
Behandlingen af denne Sag, med stigende Styrke, og dette er:

Gjor den lutherske Kirke sin Pligt imod dem, som endnu er

indhyllede i det katholske Morke? Lad, om muligt, alle vore

Prcester og forovrigt alle, som kan glcede sig over at se Sand-
heden og Frelsen i Kristus, læfe Dr. Chiniquys og Biskop
Fallizes Boger og saa soge at give et samvittighedsfuldt Svar
paa dette Sporgsmaal).

Aftenblad for 21. Novbr. at fremfare disse Udtalelser mod Chiniquy
paany som „hidrorende fra lutheransk Side". „Saavidt hans lutherske
Tidsskrifter" og ligesaa paany i Aftenbladet for 30. Novbr. 1893. —

Hvor aldeles blottet for virkelige Beviser mod Chiniquy maa den katholske
Geistlighed dog være, naar den tager tiltakke med saa paatagelige For-
vanskninger!

) Endnu mere trænger dette Pastor Saarheims Sporgsmaal sig
ind paa os nu, da den katholske Kirke over hele Verden, kan man sige,
har en Besogelsestiv, idet Evangeliet overalt trænger sig ind, og især de
mange sogende Sjæle blandt Katholikerne faar Anledning til at modtage
det. Allermest fremtræder dette i Listerrig og især i Böhmen ved den
saakaldte „Los fra Rom" Bevægelse, der i saa hoj Grad paakalder Pro-
testanternes Hjælp, baade til Forbon og til at yde Midler til Opforelse
af det store Antal protestantiske Kirker, der nu bygges af de Udtraadte. Udg.
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Af Pressens enstemmig rosende Omtale hidsættes:

Berlingske Tidende: Den østerrigske Forfatter Marriot indføres for
første Gang ved ovennævnte Oversættelse i den danske Literatur. For fem
Aar siden udkom hans første Roman: »EgonTalmers«, der i 1882 efterfulgtes
af »Familien Quadenberg«. Det er navnlig sidstnævnte Arbejde, der skaffede
ham et Navn. Foreliggende Fortælling, »Der geistliche Tod«, udkom i Be-

gyndelsen af indeværende Aar og hilsedes som et nyt Fremskridt. Hoved-
personerne i Novellen er en ung Pige, Paula, og en katholsk Gejstlig ved
Navn Harteck, der have fattet Kjærhghed til hinanden. Konflikten opstaar
ved Præsteløftet, der foreskriver Kølibat for den unge Præst. Begges Sjæle-
kampe skildres paa en gribende Maade. Det fremgaar af den fint gjenrum-
førte Karaktertegning, at Forsagelsen falder den unge Kvinde vanskeligere
end Harteck. Konflikten løses ved, at den Gejstlige døer. Paula hengiver
sig ikke til Fortvivlelse, men ofrer sit Liv til Virksomhed for Syge og Fattige.

Højskolebladet: Det er en trist Historie om et ædelt Menneske, som

ved ydre Tvang er bleven Præst, men fordi han har en selvstændig Villie

og sunde naturlige Attraaer, der gjøre deres Krav gjældende, ikke kan

passe ind i den katholske Kirkes Maskineri. Et uskyldigt, haabløst Kjær-
lighedsforhold, hvori han staar, benyttes af hans foresatte til at faa ham

flyttet af Vejen til et usselt Embede paa et usundt Sted, som, fordi mange
Præster har faaet deres Helsot der, har faaet Øgenavnet »Præstedøden«

(»den gejstlige Død«, som Stedet og Bogen hedder i den danske Udgave,
er en uheldig Oversættelse), hvor han paa gammeldags romantisk Maade
forlader Skuepladsen ved at dø af Brystsyge. — Den unge østrigske For-

fatter, som med denne Bog første Gang fremtræder for den danske Læse-

verden, er en talentfuld Fortæller og kan med faa Strøg tegne en Karakter,
saa den staar lyslevende for Læseren. Bedst truffet er vistnok Ferkow,
den selvbevidste unge Præst, som plejer sin syge Ven paa det sidste. Men

ogsaa denne, Hovedpersonen Georg Harteck, er et sandt Menneske, paa én

Gang blød og stærk, attraaende og resignerende. — Den Stemningsfylde,
Forfatteren har lagt over deres Kjærhgheds stille Vækst, tager hele Læserens
Medfølelse fangen; den er saa rent og smukt skildret, denne lykkelige,
haabløse Kjcerlighed, at den ikke har mange Sidestykker i Nutidens Lite-

ratur. — Sædelig, næsten jomfruelig Renhed, fri for alt Snærperi, Talent
— disse to nødvendige Betingelser for at kunne skrive en virkelig god
Bog, findes ikke forenede hos synderlig mange Forfattere.

Nationaltidende : -Den gejstlige Død«, en Fortælling af Emil
Marriot, oversat af A. Kierulf, skyldes en østerrigsk Forfatter, som i de
senere Aar skal have vakt betydelig Opsigt. Nærværende Bog er ve!
tildels tendentiøst rettet mod den katholske Gejstligheds Kølibat og har
for saa vidt mindre Interesse for danske Læsere, men dens alvorsfulde
Tone har noget tiltalende ved sig, og dens Handling bringer Skildringer,
som man ikke bliver ligegyldig ved.

Pris 3 Kr. 50 Øre heftet, 4 Kr. 50 Øre indb.
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