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Trosuppfattning
Allmän för Katolska Kyrkan

Förutom huvudpunkterna som delas av alla kristna kyrkor (treenigheten, 
kristi uppståndelse etc), betonar katolicismen särskilt Kyrkan, en ofelbar 
institution grundad av Jesus och vägledd av den helige Ande, som källan till 
frälsning.

Jesus gav lärjungen Petrus i uppdrag att grunda en kyrka, och utnämnde 
därmed den förste påven. Eftersom det går en obruten successionsordning 
från Petrus till den nuvarande påven anser sig katolikerna vara den enda 
sanna kyrkan. Katolska kyrkan hävdar sig vara ofelbar, eftersom Jesus har 
utsett den till att vara den yttersta auktoriteten i trosfrågor, och utlovat att 
den Heliga Anden alltid ska leda dess beslutsfattare. Det är påven i samråd 
med övriga biskopar som gör den gällande tolkningen av Guds ord – det är 
alltså inte upp till enskilda katoliker att göra personliga bibeltolkningar. 
Kyrkan baserar sin doktrin på Apostlagärningarna, Nya Testamentet och på 
den muntliga tradition som apostlarna förde vidare till sina arvtagare. Alla 
läror som inte stämmer överens med kyrkans egen doktrin, till exempel 
gnosticismen, ses som hädelse.

Enligt katolsk tro skapades människan för att leva i enhet med Gud. Genom 
de första människornas olydnad bröts överenskommelsen och synd och död 
kom in i världen. Syndafallet försatte människan i ett tillstånd som kallas för 
arvssynden, vilket innebär att alla människor är “smittade” av Adams synd 
från födseln, och därför är underkastade evigt straff. När Jesus kom till 
världen kunde han genom att vara både Gud och människa offra sig och 
därmed försona mänskligheten med Gud. Alla människor som föds bär 



fortfarande på arvssynden, men kan räddas genom dopet. Enligt Katolska 
Kyrkan finns inget sätt för människan att “förtjäna” frälsning, utan hon får 
ödmjukt be Gud om att befrias från synd. Människan har en fri vilja, och 
bestämmer själv om hon ska tacka ja till Guds nåd genom dopet och tro på 
Kristus – utan människans villighet kan inte frälsning ske.
Enligt kyrkans lära är mänskligt liv och sexualitet oskiljbara och heliga. 
Manichaeism, tanken att anden är god och köttet ont, anses av kyrkan som 
hädelse. Därför lär man inte heller ut att sex är syndigt eller fel, utan tvärtom 
att sexualiteten är skapad av Gud, och därför god. Sex utanför äktenskapet 
är dock en svår synd eftersom det kränker hela poängen med den mänskliga 
sexualiteten: Sex är en mycket intim och helig förening som man bara ska 
ingå med den man är gift med, och enbart i syfte att skapa nytt liv. I enlighet 
med detta förbjuder kyrkan onani, utomäktenskapligt sex, otrohet, 
pornografi, prostitution, våldtäkt, homosexuella handlingar och 
preventivmedel. Kyrkan är även emot abort och dödshjälp eftersom man 
anser att mänskligt liv inte kan vägas mot andra värden såsom ekonomi, 
bekvämlighet, eller personliga åsikter.

Specifik för Malteserorden

Malteserorden består av män vars familjer befunnit sig i samhällets absoluta 
toppskick sedan åtminstone de femhundra senaste åren. Förutom en extrem-
konservativ katolicism står de i all tysthet för en världsbild som det sällan 
ges uttryck för i vår moderna värld. De tror förutom självklarheter som att 
kvinnan ska tiga i församlingen till fullo på elitens rätt att styra, den starkes 
rätt och nödvändigheten av fysiskt våld för att hålla undersåtarna i schack. 



Malteserorden består av fullfjädrade gentlemän som sedan späd ålder är sten-
hårt drillade i disciplin och etikett. Många är de ordensmedlemmar som har 
spenderat somrarna i lyxvillor hos statsmän som småborgerliga viktigpettrar 
kallar för fascistdiktatorer. När allt kommer omkring måste man hålla de sina 
om ryggen, och att de vulgära massorna pekar finger och pratar om sådant 
de inte förstår kan inte vara en anledning att vända sig ifrån familjer som 
varit ens allierade i generationer.

Orden kämpar i motvind i den massiva våg av populism som väller genom 
Katolska kyrkan, men de är inte beredda att kompromissa – det vet vad vä-
gen, sanningen och livet är, och de tänker inte acceptera att den vattnas ur 
för att tillfredställa bortskämda snorvalpar som inte lärt sig veta hut.



Ritualer & Konventioner
Katolska ritualer
Katolicismen har gott om religiösa ritualer och vi föreslår att du själv väljer 
ett par som passar med din roll och hans eller hennes ursprung. Är han elle 
hon till exempel från en del av världen där man bär radband eller har känner 
din karaktär en speciell närhet med ett helgon?

Pilgrimsfärden till Lourdes
Malteserorden anordnar en årlig pilgrimsfärd till Lourdes i södra Frankrike, 
till åminnelse av en uppenbarelse som flickan Bernadette hade för 150 år 
sedan. Heliga Maria uppenbarade sig för flickan och bad henne berätta för 
världen att de en gång om året skall ta sig till Lourdes och dricka från den 
heliga fontänen. Malteserorden arrangerar resor för flera av dess högre upp-
satta medlemmar och det är en prestigefylld resa att göra. Man träffar flera 
viktiga personer och kan knyta kontakter inför framtiden.

Välgörenhet
Malteserorden arrangerar omfattande välgörenhetsprojekt världen över. Det 
anses fint och nobelt att ge av sitt överflöd och medlemmar som ger mer än 
andra ges titlar och hög status.

Den helige Johannes Döparens dag
Den helige Johannes Döparens dag är en av kyrkoårets äldsta helgdagar, då 
Johannes Döparen firats den 24 juni, sex månader före jul. I Sverige har 
denna helgdag med temat “Skapelsen och Frälsningen” sedan 1953 flyttats 
till närmaste lördag, men sedan 2003 års evangeliebok har den sålunda up-
pkomna dubbelhelgen givits ett nytt innehåll även för söndagen, så att lörda-
gen ägnas åt Skapelsen och söndagen åt Frälsningen.

Johannes Döparen är Malteserordens skyddshelgon och samtliga medlemmar 
firar mässa på den helige Johannes Döparens dag. Då pengar inte är ett prob-
lem för ordens medlemmar väljer man ofta ett finare hotell och firar helgda-
gen tillsammans. 



Katolska Böner

Fader Vår 
Fader vår, som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike, 
ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss 
idag, och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, 
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Amen.

Hell dig Maria 
Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig; välsignad är du bland kvin-
nor, och välsignad är din livsfrukt, JESUS. Heliga Maria, Guds Moder, bed 
för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern 
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i 
evigheters evighet. Amen.

Den apostoliska trosbekännelsen 
Jag tror på en Gud, den allsmäktige Fadern, himmelens och jordens Ska-
pare, och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, vilken blev avlad av den 
Helige Ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, 
död och begraven; nedsteg till dödsriket, uppstod på tredje dagen igen ifrån 
de döda, uppfor till himmelen, sitter vid Guds, den allsmäktige Faderns, hö-
gra sida, därifrån han skall igenkomma till att döma de levande och de döda. 
Jag tror ock på den Helige Ande, den heliga katolska Kyrkan, de heligas 
samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv. Amen. 



Hierarki
Malteserorden leds av den brittiske Stormästaren Andrew Bertie. Ordens 
religiösa överhuvud är orden Överbefälhavare Giacomo Dalla Torre del 
Tempio di Sanguinette. Jean-Pierre Mazery tjänstgör som ordens Över-
kansler och leder ordens exekutiva gren.

Ordens övergripande administriva organ är Statsrådet, som bland annat 
väljer stormästare. Malteserordens så kallade regering är det Enväldiga rådet, 
det utgörs av stormästaren, överbefälhavaren, överkanslern och sex ministrar 
som väljs av det så kallade Kapitelrådet.

Orden har runt 11500 medlemmar världen över. Orden är uppdelad i tre 
övergripande klasser:

Den religiösa orden
Medlemmar härav är antingen Rättsriddare eller Konventualkaplan, man 
upphöjs efter det att man avlagt en serie stränga löften; fattigdom, kyskhet 
och lydnad. Den religiösa orden har runt 40 Rättfärdiga riddare världen 
över. Medlammarna rekryteras från Den religiösa institutionen för lekmän. 

Den religiösa institutionen för lekmän
Består av de som avlagt ett lydnadslöfte, att leva i enlighet med de kristna 
principerna och enligt ordens principer. De har tre undergrupper i fallande 
ordning: 

III. Lydnadsriddare/Dam av heder och hängivenhet
II. Lydnadsriddare/Dam av nåd och hängivenhet
I. Lydnadsriddare/Dam av magistral nåd 

Medlemsantalet är begränsat till 500.

Den internationella orden för ridderlighet
Den största av de tre klasserna. Har runt 10000 medlemmar i 39 länder 
världen över.



Den tredje klassen består av de som inte avlagt några löften, men som likväl 
lever i enlighet med Kyrkans och ordens principer. Den består av: 

Riddare/Damer av heder och hängivenhet
Konventualkaplaner ad honorem
Riddare/Damer av nåd och hängivenhet
Magistralskaplaner
Riddare/Damer av magistral nåd
Donator av hängivenhet 

Utöver de tre klasserna kan alla Riddare och Damer befordras till Kom-
mendör eller Storkors. Ledamöter/Donatorer av hängivenhet blir ofta de 
som arbetat direkt med ordens välgörenhetsarbete, och innebär att man blir 
fullvärdig ledamot i orden utan att vara Riddare; man donerar inte pengar 
för att bli ledamot i orden, man donerar sig själv till orden. Ordenskorset för 
Ledamöter saknar översta korsarmen och bildar därmed ett s.k. taukors för 
att särskiljas gentemot riddarkorsen.

Kraven på adelsskap är hårdast för kategorin “av heder och hängivenhet”, 
där man ska kunna visa adelskap i alla anor under fyra föräldragenerationer 
(alltså alla de sexton anorna på farfars farfars nivå). För kategorin”av magis-
tral nåd” behövs inget adelskap - man antas genom Stormästarens nåd.

Efter att under långa tider ha enstaka riddare grundades 1959 Skandinavis-
ka associationen av den Suveräna Malterserorden. Hittills består den av ca 
40 medlemmar. Associationen leddes fram till 2002 av greve Erik Sparre, 
därefter av friherre Gustaf von Essen. 

•
•
•
•
•
•



Relationer
A.A de Toulouse
- Barbarer och lustmördare som påstår sig hylla konungen och ordnings-
makten. Vi har viktigare göromål än att bekanta oss med patrask som detta.

Assumptionisterna
- Den som vet tiger och den som inget vet skriker i högan sky. Assumption-
isterna är en samling osnutna småborgare som borde lära sig att veta hut. Vi 
håller dem kort.

Druidorden
- De har haft medlemmar av ädel börd - och visst finnns det något nobelt i 
den ädle vilden. Men de är bäst på håll, deras fårskinnsvästar har en viss odör 
i motvind...

Elus Cohens
- Man förväntar sig verkligen bättre från bildade människor än att tro på 
spöken och jaga demoner...

Familjen
- En gentleman vet att inte blotta delar av den egna kroppen för de som kan 
ta anstöt därav...

Frimurarna
- Vi har göromål med dem, de uppskattar att vi ger dem uppmärksamhet 
nån gång ibland. Det får dock inte bli för mycket, för mycket uppmärksam-
het kan leda till högfärd.

Jesuiterna
- Upproriska valpar... En hund kommer aldrig lära sig att lyda om den inte 
pryglas när den är olydig. De skapar ständigt instabilitet i de delar av världen 
som är i störst behov av en stadig hand.



Johanniterkyrkan
- En ogudaktig församling som understår sig att kalla sig “kyrka”. På den 
gamla goda tiden hade våra vänner i Inkvisitionen tagit hand om dessa av-
vikare...

Kongregationen för Trosläran
- Det är viktigt att vara konsekvent här i livet. Våra stolta bröder i Kongrega-
tionen för Trosläran är goda föredömen för alla gudfruktiga katoliker.

Opus Dei
- Modiga och tappra män och kvinnor som aldrig viker en tum från den 
stig de har valt. De har liksom vi ett politiskt engagemang i länder som här-
jats av kommunister och vänsterextrema element.

Propaganda Due
- Staten har rätt att skydda sig mot de som söker omkullkasta den etablerade 
ordningen men det får aldrig gå så långt att enskilda individer tar lagen i 
egna händer på det sätt som Propaganda Due har gjort sig kända för att göra.

Prieuré de Sion
- Vi hoppas att de inte är något mer än en en konspirationsteoretikers per-
versa påfund - vi har emellertid på senare tid tagit del av oroväckande infor-
mation gällande detta mytomspunnna sällskap.

Rosenkorsorden
- De som påstår att de är mer än en samling senila män som försöker fram-
ställa guld bedrar sig å det grövsta. De är en underhållande samling lustig-
kurrar men inget mer.

Svenska Kyrkan
- Deras svaghet består i att de inte vågar stå upp för det som de vet är rätt. 
De har hamnar i klorna på den politiskt korrekta vänsterintelligentian. De 
behöver resa sig från mattan och minnas att de är ett kristet trosamfund och 
inte en syförening för sociala avvikare. 



Kostym
Nyckelordet för hur du ska klä dig är ÄDEL ARISTOKRAT. Du tillhör 
gräddan i samhället, vilket måste synas i dina kläder. Först av allt måste du 
få tag på en sober, kostym med god passform. Kostymen ska vara mörk och 
strikt. Medaljer och ordensband är kanske inget du har liggande hemma, 
men med lite tur kan du hitta gamla medaljer på loppisar. Malteserordens 
ordensband är svart. Ett ordensband gör du lätt själv genom att köpa 50 cm 
av ett blankt svart tyg (tex klänningsduschess, fråga i tygaffären). Tyget viker 
du dubbelt på längden, viker in kanterna och syr. Vik också in ändarna och 
sy så att inga traskanter syns. Lägg bandet som ett ordensband snett över ena 
axeln och sy ihop. Täck över skarven där tyget möts med tex ett guldband. 
Guldband kan du köpa i sybehörsbutiker och sådana kan du också använda 
till att sy fast på kavajärmen som gradbetäckningar. Se bara till att det ser 
snyggt ut!

Suveräna Malteserordens band är svart. Vissa kategorier har kanter m.m. i 
guld. Suveräna Malteserordens bröstkors består av ett malteserkors i guld 
med vit emalj. Bröstkors bärs av Rättsriddare och Lydnadsriddare. 


