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JESUITER
Jesuitorden (eng. Society of Jesus) från latinets Societas Iesus,
grundades av Ignatius av Loyola (på bilden1 nedan till vänster) och
Francis Xavier år 1534, efter det att reformationen blivit ett faktum
(Luthers teser spikades upp i oktober 1517).

Planen var att genom en femtekolonn verksamhet återerövra
förlorade länder till påvekyrkan.
De som ställde sig till förfogande i organisationen fick gå igenom en
invigningsritual där de fick avlägga en ed att leva efter de löften som
gavs.
DETTA HÄFTE HAR TRE DELAR:
1. Jesuit-eden ”Är det verkligen Jesu Kristi kyrka?” Sid. 4
2. Påve Benedikt XVIs tal till jesuiter på besök i Rom. Sid. 12.
3. Andra källor. Sid. 16.
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Bilderna tagna från Wikimedia commons.
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ÄR DET VERKLIGEN JESU KRISTI KYRKA?
Översättningen på de följande sidorna är hämtade ur den tidigare
nämnda boken ”Subterranean Rom” (Det underjordiska Rom) av
Charles Didier, översatt från franska och publicerad i New York år
1843. Beskrivningen är bekräftad av Dr. Alberto Rivera, som flydde
från jesuit orden 1967. Han säger att så som boken beskriver det,
precis så gick det till. När du väl har läst det här, bör du fråga dig:
Representerar påvedömet verkligen en kristen kyrka?
Inledning
När en jesuit av lägre rang skall stiga i graderna och bli befälhavare,
blir han ledd in i ett av ordens klosterkapell. Därinne finns bara tre
andra personer: ledaren, eller den överordnade, som står framför
altaret. På var sida om altaret står en munk. En av dem håller ett
banér i gult och vitt, vilket är påvens färger. Den andre munken
håller ett svart banér med en
dolk och ett rött kors
placerade över en dödskalle
och två korslagda ben. Banéret
bär orden INRI och strax
nedanför står IUSTUM, NECAR,
REGES, IMPIOUS. Betydelsen
av dessa ord är: Det är
rättfärdigt att utrota eller
förinta ogudaktiga kätterska kungar, regeringar eller regenter.
På golvet finns ett rött kors vid vilket kandidaten knäböjer. Den
överordnade ger honom ett litet svart kors, vilket han tar emot med
sin vänstra hand och pressar mot sitt hjärta. Han ges också en dolk
som han griper i bladet och håller den med spetsen mot sitt eget
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hjärta, medan den överordnade håller i skaftet och börjar sitt tal till
kandidaten:

Den överordnade talar:
Min son, du har redan tidigare blivit undervisad i att förställa dig: Att
vara katolik bland katoliker och att vara en spion även bland dina
egna bröder, att inte tro någon människa, att inte lita på någon
människa. Att vara en reformator bland reformatorerna; att vara en
hugenott bland hugenotterna; att vara en kalvinist bland
kalvinisterna, att vara en protestant i allmänhet bland
protestanterna och vinna deras förtroende, att även försöka få
predika från deras predikstolar och att med all den glöd du kan
uppbringa, utåt avsäga dig vår heliga religion och påven. Att till och
med att sjunka så lågt att du blir en jude bland judar, allt för att du
måtte kunna komma åt all möjlig information till nytta för din Orden
som en plikttrogen förkämpe för påven.
Du har fått lära dig att så försåtliga frön av avundsjuka och hat
mellan samhällen, provinser och stater som förr haft fred och att
sporra dem till blodsdåd. Att dra in dem i krig mot varandra och att
starta revolutioner och inbördeskrig i länder som varit förut varit
oberoende och blomstrande och som ägnat sig åt konst och
vetenskap och njutit fredens välsignelse. Att ansluta dig till de
rebellerande och att i hemlighet samarbeta med din broder
jesuiten, som kanske är engagerad hos motståndarna, och utåt är
emot det som du kan vara inblandad i. Allt för att kyrkan till slut
skall stå som segrare och kunna bestämma villkoren för den fred
som förhandlas fram, så att ändamålet helgar medlen.
I din roll som spion har du blivit lärd att samla in all den statistik,
fakta och information som står i din makt från alla möjliga källor
som du kan komma över; att nästla dig in i förtroendeposter i
protestanternas och kättarnas inre cirklar från alla klasser och
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karaktärer, och även hos köpmän, bankirer och advokater; bland
skolor och universitet, i parlament och lagstiftande församlingar,
och inom myndigheter och statliga rådgivare, och att vara allt för
alla, för påvens skull, vilkens tjänare vi är intill döden.
Du har hittills fått alla dina instruktioner som novis, som nybörjare,
och har agerat som medsvuren, biktfader och präst, men du har
ännu inte blivit utrustad med allt som behövs för att kunna föra
befäl i Loyolas armé i påvens tjänst. Du måste tjäna den utsedda
tiden som verktyg och verkställare, så som det föreskrivits av dina
överordnade; ty ingen kan här föra befäl som inte har vigt sitt
arbete med en kättares blod; ty ”utan att blod utgjuts ges ingen
förlåtelse”. Därför, för att utrusta dig själv för ditt arbete och för att
tillförsäkra dig din egen frälsning, skall du, förutom din tidigare
avlagda ed till lydnad för din Orden och din lojalitet till påven, säga
efter mig:

Jesuiten svär den yttersta eden:
”Jag _________, här och nu, i närvaron av Gud den Allsmäktige, den
heliga jungfrun Maria, den helige ärkeängeln Mikael, den helige
Johannes döparen, de heliga apostlarna Petrus, Paul och alla andra
helgon, den heliga himlaskaran, och till dig, min andlige fader, den
överste generalen inom jesuit-sällskapet, grundat av Ignatius Loyola
under påven Paul III, och dess fortsättning till idag, tillkännager och
svär vid jungfruns moderliv, Guda-matrisen, och Jesu Kristi spira, att
hans helighet påven är Kristi ställföreträdare och är det sanna och
enda överhuvudet i den katolska kyrkan över hela världen; och att
han genom kraften av nycklarna som kan lösa och binda, som blivit
honom givna av min frälsare Jesus Kristus, har makt att störta
kätterska kungar, prinsar, stater, samvälden och regeringar,
eftersom alla är olagliga utan hans heliga bekräftelse och de kan
därför tryggt utplånas.
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Därför skall jag till mitt yttersta försvara denna hans helighets rätter
och seder mot alla inkräktare från vilka kätterska eller
protestantiska myndigheter som helst, särskilt lutheranerna i
Tyskland, Holland, Danmark, Sverige, Norge, och de nuvarande
låtsasmyndigheterna och kyrkorna i England och Skottland samt
grenarna av desamma som nu etablerat sig på Irland och på den
Amerikanska kontinenten och annorstädes; och alla anhängare
eftersom de är inkräktare och kättare, och ställer sig emot den
heliga moderkyrkan i Rom. Jag avsäger och förnekar nu all lojalitet
gentemot någon kättersk kung, prins eller stat som kallar sig
protestant eller liberal, och lydnad till någon av dess lagar,
magistrater eller myndighetspersoner.
Jag kungör vidare, att de doktriner (läror) som förkunnas av
kyrkorna i England och Skottland, av Kalvinister, Hugenotter och
andra med protestantiskt eller liberalers namn, skall vara
förbannade och de själva vara förbannade om de inte är beredda att
avsäga sig dessa läror.
Jag tillkännager vidare, att jag skall hjälpa, bistå och råda alla eller
vilken som helst av hans helighets agenter på vilken plats jag än
måtte befinna mig, i Schweiz, Tyskland, Holland, Danmark, Sverige,
Norge, England, Irland eller Amerika, eller vilket annat kungadöme
eller territorium det vara må, och skall göra mitt yttersta för att
utrota de kätterska protestanterna eller liberalers läror och att
förstöra all deras förmodade makt, kunglig eller annan.
Jag lovar och förkunnar dessutom, att om jag skulle bli utlämnad,
jag utger min religion för att vara en kättare, till intresse för
moderkyrkans propaganda, och att hålla hemligt och privat alla
hennes agenters råd, genom vilka de från tid till annan instruerar
mig. Att under inga omständigheter röja dessa agenter direkt eller
indirekt genom ord eller skrift, utan i stället verkställa allt som blir
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mig föreslaget eller jag annars förstår kommer ifrån dig, min andlige
fader, eller från kyrkan.
Jag lovar och tillkännager vidare, att jag inte skall ha någon egen
mening eller vilja eller någon som helst tanke eller reservation. Inte
ens som lik eller kadaver, utan skall, utan att tveka, åtlyda varje
befallning som jag får från mina överordnade i påvens och Jesu Kristi
armé.
Att jag, utan att klaga eller beklaga mig, skall bege mig till vilken del
av världen som helst, dit jag blir sänd. Det må vara den frusna
Nordpolen, Afrikas brännheta ökensand, Indiens djungel,
civilisationens centrum i Europa eller till Amerikas barbariska vildars
ödemarker. Jag skall vara underdånig i vadhelst som förväntas av
mig.
Jag lovar och förklarar vidare, att jag skall vid alla tillfällen som ges,
inleda och föra obarmhärtigt krig, öppet eller hemligt, mot alla
kättare, protestanter och liberaler, som jag anvisas att göra, för att
förinta och utrota dem från jordens yta. Jag ska inte ta hänsyn till
ålder, kön eller tillstånd, och jag ska hänga, hacka sönder, koka,
hudflänga och begrava levande dessa förhatliga kättare. Jag skall
sprätta upp deras magar och deras havande kvinnors magar och
krossa deras barns huvud mot väggen, för att tillintetgöra för alltid
detta avskyvärda släkte.
Och om jag inte kan göra det öppet, skall jag hemligt förgifta,
strypa, spetsa eller skjuta vem det vara må, oberoende av
ärevördighet, grad eller auktoritet hos personen eller personerna,
oavsett deras ställning i samhället, privat eller officiell, om jag skulle
därtill blir anvisad av en av påvens agenter eller en överordnad inom
Jesuitsällskapets heliga tros-broderskap. Med detta betygar jag, att
jag dedicerar mitt liv, min själ och all min kroppsliga styrka, och till
vittne härtill, undertecknar jag med den dolk jag nu tar, doppat i

9
mitt eget blod. Om jag inte skulle vara trogen, eller om jag skulle
vekna i mitt beslut, må mina medbröder och medkämpar i påvens
armé skära av mig mina händer och mina fötter, min hals från öra
till öra, sprätta upp min mage och bränna svavel däri, med all den
hätskhet som man kan uppringa på jorden, och demoner må tortera
min själ i det eviga helvetet för alltid!
Allt detta svär jag, ________ , vid den Heliga Treenigheten och det
väl-signade sakrament jag nu tar emot, att utföra, och att därvid
själv vara orygglig. Jag tar nu hela den strålande himmelska
härskaran till vittne på det välsignade sakramentet och bevittnar
härmed med mitt namn, skrivet med spetsen av denna dolk doppad i
mitt eget blod, och förseglat inför detta heliga förbund.” (Han får
nattvardsbrödet av den överordnade och skriver sitt namn med
spetsen av dolken doppad i sitt eget blod som är taget ovanför hans
hjärta).

Den överordnade säger:
"Res dig upp, så ska jag ge dig instruktioner för hur du ska göra för
att bli igenkänd av andra Jesuiter som också tillhör denna rang.
Först av allt ska du som jesuitbroder, samtidigt med din medbroder,
göra det vanliga korstecknet som alla katoliker gör. Sedan lägger
den ene sina handleder i kors med händerna öppna, medan den
andra svarar med att sätta sina fötter i kors, den ena foten på den
andra. Därefter pekar den förste med sitt högra pekfinger mitt i sin
vänstra handflata, medan den andre pekar med sitt vänstra
pekfinger mitt i sin högra handflata. Den förste ritar därefter en ring
runt sitt huvud, på själva huvudet, och den andre svarar med att
med sitt vänstra pekfinger beröra vänstra sidan av sin kropp,
alldeles under hjärtat. Den förste drar därefter sin högra hand tvärs
över halsen på den andre, och den andre drar med sin dolk ner över
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buken på den förste. Den förste säger Iustum, den andre svarar
Necar, den förste säger Reges, den andre svarar Impious.”
(Meningen av dessa ord är redan förklarade.) ”Den förste tar då
fram ett litet papper som är vikt på ett speciellt sätt, fyra gånger,
vilket den andre klipper itu längsmed. När man öppnar pappret ser
man namnet Jesus skrivet tre gånger på huvudet och armarna av ett
kors. Du skall sedan med honom ge och ta emot följande frågor och
svar:
Fråga
Svar
F
S
F
S
F
S
Q
S
F
S

F
S

Varifrån kommer du?
Den heliga tron.
Vem tjänar du?
Den helige fadern I Rom, påven, och den romerska katolska
kyrkan I hela världen.
Vem är din befälhavare?
Efterträdaren av den helige Ignatius Loyola, grundaren av
jesuitordern och Jesu Kristi armé.
Vem tog emot dig?
En ärevördig man med vitt hår.
Hur?
Med en naken dolk medan jag låg på knä på korset nedanför
påvens och vår heliga ordens banér.
Svor du en ed?
Ja, att förgöra kättare och deras regeringar och regenter, och
att inte ta hänsyn till varken ålder, kön eller tillstånd. Att vara
såsom död utan egen åsikt eller vilja, men att blint lyda mina
överordnade i allt utan att tveka eller klaga.
Kommer du att göra det?
JA.
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F
A
F
S
F
S

F

Vad är ditt fortskaffningsmedel?
Peter, fiskarens, lilla båt.
Vart skall du fara?
Till jordens fyra hörn.
Varför?
För att lyda de order jag fått av min general och överordnade
och att utföra påvens vilja och att troget fullgöra vad jag
svurit.
Gå då ut I hela världen och inta alla länder i påvens namn.
Den som inte erkänner honom som Jesu ställföreträdare och
vice-regent här på Jorden, skall vara förbannad och dödas.

Några eftertankar:
FRÅGA: Vad är en kristen?
SVAR: En Kristi efterföljare, en som försöker vara så lik Kristus som
möjligt.
FRÅGA: Använde Kristus någonsin våld?
SVAR: Nej
FRÅGA: Arbetade Kristus någonsin i det fördolda?
SVAR: NEJ! Johannes skriver i kapitel 18 vers 20: "Jag har talat öppet till
världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet, där alla judar
samlas. I hemlighet har jag inte talat någonting alls. Varför frågar du
mig? Fråga dem som har hört vad jag har förkunnat för dem. De vet vad
jag har sagt."
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Efter att ha läst dessa eder, läs vad påve Benedict XVI säger om
jesuiterna.2

PÅVENS TAL TILL JESUITERNA

”Ett värdefullt andligt arv som inte får gå förlorat”
Vatikanen, 5 maj, 2006 (Zenitorg) – Här är Vatikanens översättning av det tal som
Benedict XVI höll, i St. Peters Basilika den 22 april, till de jesuiter som befann sig på
pilgrimsresa till Petrus grav.

Kära fäder och bröder i jesuitorden!
Det är mig en stor glädje, att hälsa er i denna historiska St. Peters
Basilika, efter det att den heliga mässan för den stora händelsen,
det kombinerade jubiléet för Ignatius-familjen, blivit firad för er av
Kardinal Angelo Sodano, min statssekreterare.
Jag framför min högtidliga hälsning till er alla.
Jag hälsar först och främst den överste generalen, fader Peter-Hans
Kolvenbach, och jag tackar honom för hans vänliga ord av
uppskattning. Jag hälsar kardinalerna med biskoparna och prästerna
och alla de som har önskat närvara vid detta tillfälle.
Tillsammans med fäderna och bröderna hälsar jag även jesuitordens
representanter som är närvarande här och bland dem många
religiösa män och kvinnor, medlemmar av sällskapen ”Christian Life”
och ”Apostolate of Prayer”, studenter och alumner med deras
familjer från Rom, från Italien och från Stonyhurst i England, lärare
och studenter vid de akademiska institutionerna och de många
medarbetarna.
Ert besök idag ger mig anledning att tillsammans med er tacka
Herren, för att ha förlänat er en orden med män med
2

Hämtat från denna web-plats: http://www.remnantofgod.org/jes-oth.htm
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utomordentligt apostolisk iver, sådana som St. Ignatius af Loyola, St.
Francis Xavier och den helige Peter Faber. För er är de fäder och
grundare: Det är därför passande att ni i detta hundraårsjubileum
firar minnet av dem med tacksamhet och att ni ser upp till dem som
upplysta och pålitliga vägledare på er andliga resa och i edra
apostoliska aktiviteter.
St. Ignatius af Loyola var först och främst en gudsman, som i första
hand ärade Gud med sitt lov och sin yppersta tjänst. Han var i alla
stycken en bönens man, för vilken det dagliga firande av eukaristin
var hjärtat och hans dags krönande handling.
Han har efterlämnat åt sina efterföljare ett andligt arv, som inte får
glömmas bort. Just därför att han var en gudsman, så var St. Ignatius
en trogen kyrkans tjänare. Han vördade och såg i kyrkan Herrens
brud och moder till alla kristna. Och den speciella edsförpliktelse till
lydnad för påven, vilket han själv såg som ”vår främsta och
huvudsakliga grund” (MI, Serie III, I., sid 162), blev född ur hans
önskan att tjäna kyrkan på det mest välgörande sätt han kunde.
Detta kyrkliga kännetecken, så utmärkande för jesuitorden, lever
vidare i er och i er apostoliska gärning, kära jesuiter, så att ni troget
kan ta er an de viktiga behov som kyrkan har idag.
Bland dessa behov är det, enligt min mening, viktigt att poängtera
ert kulturella åtagande på områdena teologi och filosofi, i vilka
jesuitorden traditionellt varit tongivande, liksom även dialogen med
modern kultur, som när den å ena sidan skryter med de fantastiska
framstegen på det vetenskapliga området, ändå kännetecknas av
fakta-orienterad och materialistisk scientism (övertro på
naturvetenskapliga metoder).
Självklart fordrar ansträngningarna att befordra en kultur, som är
inspirerad av evangeliska värden, en intensiv andlig och kulturell
träning. För det ändamålet var det St. Ignatius önskan att unga
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jesuiter under många år skulle formas genom andligt liv och i
studier. Det är bra att denna tradition upprätthålls och stärks, när vi
ser den ökande komplexiteten och omfattningen hos modern kultur.
En annan av hans stora angelägenheter var den kristna utbildningen
och kulturella gestaltning av unga människor: därför var det som
han sporrade grundläggandet av universitet, vilka efter hans död
spridde sig i Europa och över världen. Fortsätt denna viktiga uppgift
genom att hålla er grundares ande oförändrad.
När jag nu talar om St. Ignatius, kan jag inte bortse från det faktum
att 500-års minnet av St. Francis Xaviers födelsedag firades sistlidna
7 april. Inte bara är deras historia hopflätad genom flera år i Paris
och Rom, utan den gemensamma strävan – man skulle kunna säga,
en enda lidelse (passion) – väckte dem och upprätthöll dem, även i
deras så skilda livsförhållandena: lidelsen för att arbeta för den allra
största äran av Gud-den-treenige och för förkunnandet av Jesu
evangelium för människor som inte kände honom.
St. Francis Xavier, som min föregångare Pius XI, i ärofylld åminnelse,
utsåg till ”beskyddare av katolsk mission” (Patron of Catholic
Missions), såg som sin egen uppgift ”att öppna nya vägar” till
evangelium ”på det vidsträckta asiatiska kontinenten.” Hans
uppdrag i Orienten varade knappt 10 år, men under de fyra och
halvt århundraden som jesuitorden har funnits, har den befunnits
fantastiskt fruktsam, därför att hans exempel inspirerade en mängd
unga jesuiter att hörsamma missions-kallelsen och han förblir en
gemensam punkt för den fortsatta missions-aktiviteten i de stora
länderna på den asiatiska kontinenten.
När St. Francis Xavier arbetade i orientens länder, strävade den
helige Peter Faber, en Svoiard som var född 13 april 1506, hans
medarbetare och vän sedan åren i Paris, i de europeiska länderna
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där denna trogne kristne försökte få till stånd en äkta förändring av
kyrkan.
Han var en blygsam, känslig man med ett djupt inre liv. Han var
utrustad med gåvan att kunna bli vän med människor ur alla möjliga
klasser och situationer, och följaktligen drog han många unga män
till orden.
Den helige Faber tillbringade sitt korta liv i olika europeiska länder,
speciellt Tyskland, där han på order av Paul III deltog i riksdagen i
Worms, Ratisbon och Speyer och i samtal med ledarna av
reformationen. Han hade följaktligen ett utomordentligt tillfälle att
tillämpa den speciella löftesed till påven ”beträffande uppdragen”
och blev en förebild för alla jesuiter att följa.
Kära fäder och bröder i orden, ni ser idag med speciell hängivenhet
till den heliga jungfrun Maria och erinrar er att den 22 april 1541,
svor St. Ignatius och hans följeslagare sina högtidliga eder inför
bilden av Maria utanför St. Pauls Basilikas väggar.
Må Maria fortsätta att vaka över jesuitorden så, att varje medlem
må i sin person bära bilden av den korsfäste Kristus, för att kunna ta
del av hans uppståndelse. Jag lovar att för detta komma ihåg er i
mina böner, när jag nu med glädje skänker min välsignelse till var
och en av er här närvarande och till hela er andliga familj, vilken jag
även utsträcker till de övriga religiösa och invigda personer som
finns närvarande i publiken.
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ANDRA KÄLLOR
Det finns många källor, som beskriver det faktum, att påvemakten
är beroende av jesuiterna och att de mål de har inte har något med
förhärligandet av bibelns Gud att göra, utan med världsherravälde
till vilket pris som helst. Boken Popery, Puseyism and Jesuitism
skriver så här på sidan 139
Vad är det som jesuiterna eftersträvar? Enligt dem själva
söker de bara Guds ära (the greater glory of God); men om
du undersöker fakta, kommer du att finna, att de bara
strävar efter universell dominans. De har gjort sig oumbärliga för påven, som inte skulle kunna existera utan dem.
De har gjort sig oumbärliga för regenter och de håller
revolutioner i sin hand; och på det viset, under det ena eller
andra namnet, är det jesuiterna som regerar världen,3

E.G. Whites ord om jesuiter från 1888
Vid denna tid hotade stora faror protestanternas sak. Påvens
förbannelser dundrade mot Geneve. Mäktiga nationer hotade att
ödelägga staden. Hur skulle denna lilla stad kunna stå emot det
mäktiga prästvälde som så ofta hade förödmjukat konungar och
kejsare? Hur skulle den kunna klara sig mot de stora härar som
anfördes av världens mäktigaste segerherrar?
Överallt inom kristenheten hotades protestantismen av mäktiga
fiender. Reformationens första segrar var förbi. Rom hade samlat
nya krafter I förhoppning om att kunna fullborda utplånandet. Vid
denna tid instiftades jesuitorden, den mest samvetslösa, grymmaste
och mäktigaste av de organisationer som stödde påvedömet.
3

(Popery, Puseyism and Jesuitism, Luigi Desanctis, (London: D. Catt, 1905;
översatt av Maria Betts från den ursprungliga italienska utgåvan som Roma
Papale, år 1865) sidan 139
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Jesuiterna var helt avskurna från jordiska band och från alla
intressen för mänskligheten. De hade dödat alla den naturliga
kärlekens krav. De hade helt och hållet tystat förnuftets och
samvetets röst. De erkände ingen annan regel, inte något band än
sin ordens regler. De hade ingen annan förpliktelse än att utvidga
dess makt. Se även tillägget om Jesuitism sidan 18.
De som tagit emot Kristi evangelium hade fått kraft att möta faror
och gå igenom lidanden. De vek inte tillbaka för kyla, hunger,
svårigheter och fattigdom. De höjde sanningens fana trots fängelse,
sträckbänk och bål. Jesuiterna kämpade mot dem, besjälade av en
fanatism som gjorde det möjligt för dem att uthärda liknande faror.
De stod emot sanningens makt med list och förställning. Ingen
förbrytelse var så stor att de inte kunde begå den. Inget bedrägeri
var för lumpet för att de inte skulle kunna ta del i det. Ingen
förställning så svår att göra, att de inte kunde tillämpa den. De hade
avlagt ett löfte om evig fattigdom. De tänkte emellertid bara på ur
de skulle kunna skaffa sig rikedom och makt, för att med hjälp av
dessa medel störta protestantismen och återupprätta den påvliga
dominansen.
När de uppträdde som medlemmar av sin orden tog de på sig en
from attityd. De besökte fängelse och sjukhus. De hjälpte sjuka och
fattiga. De sade sig ha försakat världen och bar Jesu heliga namn.
De gick därför omkring som han och gjorde gott. Men under detta
oklanderliga yttre doldes ofta de syndigaste och farligaste avsikter.
En grundprincip i deras orden var att ändamålet helgar medlet. I
överensstämmelse med denna regel var det inte bara tillåtet utan till
och med hedervärt att ljuga, stjäla, mörda och avlägga falsk ed, när
det var fördelaktigt för att främja kyrkans intressen. Under olika
förklädnader trängde jesuiterna in i staternas ämbeten. De steg så
högt att de blev konungars rådgivare och bestämde nationernas
politik.
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De blev tjänare för att kunna spionera på sina herrar. De upprättade
högskolor för furstarnas och adelsmännens söner och skolor för det
vanliga folket. Även barn från protestantiska hem lärdes ta del i
påvliga ceremonier. Hela den katolska gudstjänstens prakt och ståt
utvecklades för att förvirra sinnet och vädja till fantasin. Den frihet
som föräldrarna hade arbetat och lidit för, blev sålunda förrådd av
deras barn. Jesuiterna utbredde sig snabbt över hela Europa. Vart de
kom fick påveväldet nytt liv.
För att ge jesuiterna större makt utfärdade påven ett edikt och
påbjöd att inkvisitionen skulle återupprättas. Trots den allmänna
avsky som människor kände för denna fruktade domstol till och med
i katolska länder, återinfördes den av de påvliga regenterna.
Skändliga illdåd, alltför brutala för att tåla dagsljuset,
återupprepades i hemliga fängelsehålor.
I många länder blev tusentals och åter tusentals av folkets finaste
söner och döttrar, de ädlaste och noblaste, de klokaste och högst
utbildade, fromma och gudhängivna församlingsvårdare,
framstående vetenskapsmän, begåvade konstnärer och duktiga
hantverkare mördade eller tvingades att fly till andra länder.
Sådana var de medel som Rom använde för att släcka
reformationens ljus, beröva människorna Bibeln och återinföra den
mörka tidsålderns okunnighet och vidskepelse.4

Tillägg: Jesuitismen
Hämtat ur Den stora striden 1911 års utgåva översatt till svenska
1994 (tredje upplagan).

4

Den stora striden (The Great Controversy) 1888 sidorna 234-236
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Om ursprung, principer och syften ifråga om “Jesu sällskap”, som de
framställs av medlemmar av denna orden se, Concerning Jesuits,
redaktör biskop John Gerard, J. S. och publicerat i London, 1902 av
Catholic Truth Society.
I detta verk sägs det: ”Huvudkällan till hela organisationen inom
denna orden är en anda av total lydnad: ´Lär var och en´ skriver St.
Ignatius, ´att övertyga sig själv om att de som lever under lydnad,
bör låta sig påverkas och ledas av den gudomliga Försynen genom
deras överordnade, precis som om de vore en död kropp, vilken
låter sig föras bort vart som helst och låter sig behandlas på vilket
som helst sätt eller som en gammal mans käpp, som låter honom
hålla den på vilket som helst sätt han vill´.
Denna absoluta underkastelse förädlas genom dess motiv och
borde, fortsätter … grundaren, vara omedelbar, glädjefylld och
uthållig. … Den lydige utför med glädje det som hans överordnade
har anför-trott honom för det allmännas bästa, övertygad om att
han däri-genom i sanning handlar efter den gudomliga viljan´.” – The
Comtesse R. de Courson, i Concerning Jesuits, s 6
Se också L. E. Dupin, A Compendious History of the Church, cent. 16, ch. 33
(London 1713, band 4, s 132-135); Mosheim, Ecclesiastical History, cent. 16, sec.
3, pt. 1, ch 1, par. 10 (innefattande kommen-tarer); The Encyclopedia Britannica
(9:e ed.), art ”Jesuits”; C. Paroissen, The Principles of the Jesuits, Developed in a
Colletions of Extracts From Their Own Authors, (London 1860 – en tidigare
editions kom ut 1839); W.C. Cartwright, The Jesuits, Their Constitution and
Teaching (London 1876); E. L. Taunton, The History of the Jesuits in England, 15801773 (London 1901).
Se också H. Boehmer, The Jesuits (översättning från tyskan, Philadelphia, Castle
Press, 1928); E. Goethein, Ignatius Loyola und das Gegenreformation (Halle 1895);
T. Campbell, The Jesuits 1534-1921 (New York, 1922); E.L. Taunton, The History of
the Jesuits in England, 1580-1773 (London 1901).
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