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HELIGE ANDE ... 
Helige Ande! Fl'ån hö;den Du 

sände 
Det ljus, som kan hel,ga till sanning 

Vål't liv/ 
Allt i diii vishet tillrätta Du vände, 
Din ledning till klarhet oss rådvilla 

. giv! 

Helige Ande! All tillbedjans källa, 
Oss uppfyll med åkallans eviga eld! 
Lär ·oss att hoppas och modet ej 

· fälla, 
När samvetet hopar en bl'ännande 

"[dl ga 

Helige Andel Att kämpa och 
tjäna 

Oss skänk i vå1· vanmakt ditt mäk
tiga stöd; 

Nåd till den sfrä,van oss l'ikligt 
föl'läna, 

Val's innel'sta kärna är käl'lekens 
glöd! 

Helige Ande I Låt intet förvirra 
Vål't sinne, när Du gel' om uppbrott 

· oss bud, 
Ellel' vår tanke i ovisshet irm, 
Men föms till vila i Allsmäktig 

Gud! 

Helige Ande! ' Oss varsko och 
varna 

Och lös från det timliga ägandets 
· band, 

Låt fö1· vårt spanande utsikten 
klarna. 

Och för oss med fl'id till de levdn
des land!. 

Helige Ande! Oss kl'Öne. qin -vilja 
I il'o och i gärning vw· flyende 

stund! 
Och nä1· f l'ån stoftet sig själen skall 

skilja, 
Du hålle oss bl'innande i ditt f'Öl'

bimd. 
Augustin Kock. 
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DEN 0KUMEN1SKE 'KARAKTER I JESU 
RELIOtON� 

. Det er· ikke n�dvencllg å vrere. 
historiker av fag fot å bli opmerk
som paa den enestaaencje kraft Jesu 
religion eier til å ei'obre ve1•den. 

-Dette er en av de mest forbausen
de kjensgjerninger atevangeliet fikk 
i_nnpass hos så mange forskjellige 
folk og taler t:H menneskene med 
en så absolutt autoritet. Fra den 
tid apostlene drog ut for å forkynne 
.T esu lrere, stanser :ikke den kristne 
religions fremgang. F0rst ,1ar det 
Middelhavslandene · . som tok imot 
den, · derefter kom barbarerne fra · ·· 
nord- og 0st�Europa, derefter nådde · 
kristendommen videre til de skandi
naviske iand, og ikke f0r hadde por
tugis,iske og spanske sj0farere ifun
net �1eien til India og Amerika, f0r 
også evangeliet tok den samnie vei. 

I renessansetiden synes imidlertid 
evangeHet å ha mistet en del av sin 
livskraft for Europas vedkommen
de. Dets herred0mme over sjelene 
synes å vrere svekket. Hedenske 
ideer trenger inn i kunst, politikk, 
seder og samfundsliv. Der begyn
ner Iikesom en langsom avkristning 
i Europa. Dens symptomer var 
f0rst en overdreven begeistring for 
den gamle hedenske kultur. Der
efter var det rasjionalismen med 
sin ensidige fornuftskultus; i det 
19de · aarhundre var det den ma
terialistiske videnskap; og på 
mange andre mäter fors0kte den 
,beseirede hedendom å ta revanche 
over, kristendommen. 

Men i våre dager er vi vidne til en 
·ny oplivnen av kristendommen i de 
fleste europreiske land. De kristne 
dogmer og den kristne filosofi får 
igjen ,innpass i åndslivet, ikke hos 
den store masse enda, men hos ut� 
valgte skarer av alVorlige og tenken
de mennesker, isrer på de h0iere 
skoler. De fleste er trette av mate
rialis:inen ( denne har vist si:g å 

vrere en altfor taryelig opfatning a-v 
verden og livet), trette også-av,1i
d.�n_skapens _aldi'i innfridde. l0fter 
om å l�se livets gåter. En-del t1iig
dom mener vel å lrnnne · finn� et 
nytt og fruktbart ideal i kommunis
men. De dnnser ikke ennu .at de 
gode og frul�tbare ideer i denn� be.,
vegelse er av kristen oprinnelse, 
mens de- ukristelige ideer den har 
optatt f0rer til menn_eskehetens for
fall . Andre er .betatt av den indiske 
mystikk, som foi·s0ker å bedåre 
Europa. K1:istus er dem ikke nok_, 
fordi de kjenner kristendommen 
bare under forvanskede former. 
Men ingen mystikk, hverken fra 
Orienten eller fra Russland, kan 
forhindre at evangeliet igjen er 
iferd med å fji herred0mmet over 
et stort antall edle unge sjeler. 

Hvorledes kan evangeliets seiers
gang gjennem århundredene for
klares? Ikke ved politikkens hjelp, 
fordum Iikeså Iitt som i våre dager. 
F0r keiser Konstantin var ·den· po
litiske statsmakt en avgjort- fiende 
av kristep.dommen og fors0kte å 
få bukt med den ved grusomme 
forf0lgelser. Det romerske rikets 
storartede organisasjion gjor�e vel 
sitt til at kristne misj onrerer . let-

1 tere kundenå fjerne land, men hvad 
var denne fordel sammenlignet med 
statens fiendtlige holdning og med 
de vanskeligheter som opstod på 
grunn av de moralske- krav kristen
dommen stillet til mennesker, som 
hadde rnistet sansen for sedelighet? 
Konstantin og hans s0nner, derefter 
de franske og spanske konger i Mid
delalderen likesoin de tyske keisere 
beskyttet vel offisielt · den kristne 
relig,ion, men på samme tid gjorde 
de krav på rettigheter som gjorde 
deres beskyttelse ofte mere lik et 
formynderskap, som truet med å 
undergrave Kirkens organisasjion. 
Er det ikke politikken, hvad er det 



da som hjalp kristendommen frem 
i verden? 

Det er Jesu religions �kumeniske 
eller katolske kam/der. 

V1i vet gjennem moderne konver
tittei's skildring av sin religipse ut
vikli.ng - og det har vrert slik til 
alle tider - at det som gjpr evan
geliet uimotståelig er at det til tross -
for sine mysterier allikevel er så 
uende1ig dypt menneskelig. Jesu 
religion har en egen kraft til å gripe 
mennesket i dets innerste 1:>jel. Den 
får spprsmål ti1 å vålrne angående 
de mest avgjprende ting i vår til, 
vrerelse, men på samme tid gir den 
svar på disse spprsmål. Den gir 
mennesken bevisstheten om udp
delige lengsler som lever i dets sjel, 
men den gir også den fred som 
skjenker hjertet hvile. 

Ethvert menneske stiller minst 
en gang i sitt liv disse spprsmål til 

sig selv: Hvem er jeg, hvor kom
mer jeg fra, hvor skal jeg hen, hvad 
kan livet gi mig, hvad fännes der 
på den annen side av graven? Alle 
tenkere, som har skuet ned i sje
lens indre, har mptt disse proble
mer og forspkt å lpse dem. Evan
geliet lpser dem. Dets lpsning er 
enklere, men på samme tid <iypere 
og sannere enn filosofenes og uten 
de omskiftelser og selvmotsigelser 
som filosof.ien ofte ligger under for. 
Evangeliets svar er mysteripse, men 
dets mysterier sårer ikke, forvirrer 
ikke ånden, tvertimot, de viser sig 
å v'rere en helbredende og velgjpren
dc makt. Men evangeliet gir mere. 
Vi vil ,ikke b.are vite, ikke bare 
kjenne den usynlige makt som sty� 
rer vårt liv. De mest religipse inen
nesker, av alle nasjoner, har en 
anelse om en forening mennesket 
kan inngå med Guddommen, en for
ening som blir kilden til et hpiere 
liv. Har fä:ke de fleste hedenske 
religioner sin mystikk? Drpnimer 
de ikke om en kontakt med Gud
dommen og om en opljllftelse tH et 
hpiere plan? Også her kommer 
,Jesu religion . menneskehjertet 
impte. 
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Det var nok en slags mystikk som 
i de 3 fprste århundrer forspkte å 
gi menneskene fred og v,isshet om 
en frelse. Ved en hemmelighets
fuld innvielsesritus påstod den å 
gjpre menneskene delaktige i gude
nes visdom og vennskap. Men den
ne mystikk var likeså avmektig til 
å gi et sant religipst liv som den 
moderne mystikk utenfor kristen
dommen. Dens guder het vel Isis, 
Attis eller Adonis eller Kybele, men 
i grunnen het dens gudinne Pantea. 
Disse religioner var panteistiske. 
De opfattet Gud som ett med natu
ren, slrik at det vi kalder Guds vis-. 
dom, forsyn, kjrerlighet, måtte bli 
borte og smelte sammen med de 
blinde naturkrefter. 

Da apostlene bragte Jesu religion 
Ul Asia, Grrekenland og Rom, da 
fikk verden hpre om en s.ann före
ning med Gud, en fMening _ som 
overgår alt som de hedenske reli
gioner hadde drpmt om i den ret
ning. Den kr1istne religion forkyn
ner Jesus, i hvis person den men
_neskelige natur er i den ·grad op
lpftet at det i full virkelighet er 
Gud som lever vårt liv. 

Og denne Jesus er ikke bare for
billedet på vår egen personlige op
lpftelse, men den virksomme årsak 
til den. Ti den menneskelige natur, 
som lever i ham forenet med Gud, 
er vår f elles natur. Vi alle har der.
for på en viss måte krav på �n ana
log forening med Gud. Vi hehpver 
bare med vår frie vilje å samtykke 
i. det som Jesus vil g,i oss. Således 
blir vi Guds barn ved en levende 
forbindelse med Guds spnn. Ti 
Jesu ånd kommer till oss, vi lever 
.Jesu liv, eller rettere sagt, Jesus 
lever sitt liv i oss. En dypere fore
ning med Guddommen kan ikke 
tenkes .. 

Derav kommer det også at et an
net, ekte menneskelig 1trav blir til
fredsstillet gjennem Jesu religion, 
nemlig kravet på moralsk verdig
het. Lever vi forenet med Jesus, blir 
vi også delaktige i Jesu eget sinde� 
lag. ,Vi får fra himlen energ,i til å 



leve efter det ideal söm Jesus har 
kunngorf oss. 

Således kommer Jesu religion 
menneskesjelen im0te. Deri ligger 
dens 0kumen:iske kraft. Den 
0kumeniske eller katolske karak
ter er altså den kraft Jesu re
ligion eier ti1 å tak til vårt inderste. 
Den sier oss hvem vi er, hvad vi er 
skapt til, hvilke lengsler bor i oss, 
hvilke plikter påhviler oss, og hvil
ken er vår evige skjebne. Det var 
rlenne kraft som virket overbevisen
de på de folk som tok imot evange-
liet. 
· Denne guddommelige evne, som 
er sreregen for Jesu religion, formår 
også å skape enhet blandt menne
skene og forene dem alle til en stor 
familie. Ti det sjelens dyp som 
Jesu religion taler ti1 er felles for 
alle mennesker. Hvilken rase, eller 
nasjon eller kulturtrin eller social 
klasse de enn tilh0rer, alle har de 
den samme natur, alle bevisst eller 
ubevisst efterstreber de det samme 
mål og kjemper med de samme pro
blem.er. Når da det h0iere liv i 
Jesus med sin sannhet og sit håp 
om evig salighet' stiger ned til men
neskene og blir niottatt av dem, så 
er det n0dvendige resultat at alle 
blir ett. Det timelige adskillet oss, 
det evige forene11 oss. Med hensyn 
til vårt fysiske. liv, ti1 de 0kono
miske og politi:,ike forhold, vilmen
neskene alltid vmre delt i folkegrup
per, nasjoner og klasser, men med 
hensyn til det guddommelige som 
Jesus br,inger oss, blir der en
het i en felles besiddelse av vårt 
felles h0ieste gode. Jesu ånd virker 
samlende og organiserende med 
hertsyn til hele menneskeslekten, 
likesom sjelen virker organiserende 
og livgivende med hensyn til det 
materielle stof, hvorav vi er skapt. 

Når vi nu sier at Jesu religion 
alene kan skape en sådan enhet, 
så' er der mange som sier imot. 
De påstår at religion ikke er 
n!/5dvendig for å forene menne
skene, at også den åndlige kul
tur, kunst og videnskap eier for-
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en ende kraft. Dette er et f eilsyn. 
Ti hvor åndelig kulturen enn er, den 
har også r!/5tter :i, det fysiske. Den 
er preget av rasens fysiske natur, 
ja sjelv av ting som klima, jord, 
himmelstr!15k og andre materielle år
saker, som g,ir enhver rase dens srer
lige egenskaper. Disse materielle 
årsaker kommer tilsyne i åndslivet, 
og de bidrar til at gj!15re nasjonenes 
tenkesett og estetikk forskjellig fra 
hverandre. Siier f. eks. ikke tysker
ne at ing_en annen nation kan vur
dere Goethe som de selv? Sier ikke 
englenderne det samme om Shake
speare, russerne om Tolstoi og 
Dostojewski, nordmennene om lb
sen, franskmennene om Racine, 
la Fontaine og 1Pascal? - Og . med 
rette. Kulturen har altså ikke bare 
forenende makt, den har også egen
skaper som sk.iller. Det er nok 
sant at det vesentlige i kulturen, 
nemlig det åndelige, er universelt. 
Men den åndelige kultur, naadd op 
til et sådant trin av fullkommenhet 
at den virkelig frembyr noget felles 
menneskelig, vil alltid vrere et få
talls privilegium. Den store masse 
har ikke tid eller evner til i · den 
grad å fordype sig i kulturverdier 
at den glemmer det jordiske· liv og 
dets begrensninger. Og selv om 
kulturen va1' tilgjengelig for alle un
der en så fulkommen for-m at man 
kunde tale om et felles åndsliv for 
hele menneskeslekten, om en felles 
kunst eller litteratur, vilde denne 
kultur alltid lide under en svakhet 
som setter den ute av stand til å 
tale til alles hjerter; Hvorfor? 
Fordi kulturen taler ·i grunnen ikke 
til et eneste hjerte. Den g,ir ikke 
det ·dype liv som menneskehjertet 
attrår. Den griper oss ikke· i vårt 
innerste og gir ikke svar på de 
sp!/5rsmaal som alene har ev,ig be
tydning. Man kan si om kulturen 
i det hele tatt livad Pascal sier om· 
den matematiske videnskap, nemlig 
at den er »inutile en sa profondeur», 
nyttel!15s i sin dybde. Den kan vrere 
nyttig for den jordiske tilvrerelse, 
men den g,ir oss ikke de verdier som 



vi lenges efter med vårt innerste 
hj erte, og som vi trenger for å leve 
evig. Kulturen selv inni'pmmer det 
forpvrig i et av sine stprste verker. 
Goethes Faust har jo nettop som 
emne å vise hvor tom og utilstrek
kelig all videnskap og estetikk er. 

Nei, tingen tankesystemer, ingen 
kunst har nogensinde grepet men
nesket i de regioner av dets sjel 
som svarer til det evige liv, eller 
reist de· evige, avgjprende problemer 
om liv og dpd eller vekket hjemve 
efter det guddommelige som alle 
hjerter har krav på. Finnes der en 
knnst eller litteratur som gjpr det, 
så er det på grunn av ideer og ,im
pulser som den har lånt fra Jesu 
religion. Der var nok dem, som 
forspkte å bygge sin sjelefred på 
Plato eller på Goethe eller på 
indiske religioner eller på teosofien 
eller på andre 'idealer, opfattet som 
surrogater for det religipse ideal. 
Der fantes jo også fantasier som 
foreslo å ersatte gudstjenesten med 
å opfpre Beethovens symfonier i 
kirkene. lllusjonen varer akkurat 
så lenge som det lykkes for dem å 
legge i denne kultur en del av de 
verdier og ideer som de fant i kris
tendommen og som alltid vil hpre 
med tiJ kulturen i Europa, levninger 
fra de århundre, da Jesu religion 
dannet grunnlaget for moralen, po
lit,i,kken og opdragelsen. Foruten 
disse verdier Jesu åpenbaring har 
bragt os, og sett i deres eget vesen, 
er kunst, videnskap, filosofi; tomme 
og ufruktbare, når hjertet krever 
av dem det evige liv som det lenges 
efter. 

Da Jesu religion altså er det ord 
som taler til alle, eier den også den 
pkumen�ske kraft til å skape et uni
verselt samfund. Alle mennesker, 
hvor forskjellige de enn er, alle len
ges . nettop efter det som J eseu re
ligion kan gi. Alle er like i den 
urolige spken efter det og i evnen 
til å ta emot det, og har de tatt 
imot det, så er de meget mere ett 
enn ved sin felles menneskelige na
tur, ti den realitet de mottar er av 
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' uendelig hpiere verdi end vårt na
tur1ige liv. 

I bevisstheten om denne pkume
niske karakter har også Jesu reli
gion i Kirken, like fra de fprste da
ger av, levende forsvart sig mot det 
som kunde innsnevre eller forringe 
Jesu tanke om et universelt sam
fund av Guds barn. Den har aldrig 
tålt å bli innestengt av grenser, av 
hvilken art disse grenser enn kunde 
vrere. Allerede i apostlenes dager 
stpter vi på et eksempel på hvor 
årvåken Kir.ken var i den henseen
de. Der hadde dannet sig et parti 
av -såkalte judaiserende kristne, 
som var av den opfatning at Mose
loven skulde ha gyldighet også i 
kristendommen. De vilde at de 
kr,istne som kom fra den hellenske 
verden skulde vrere den mosa�·ske 
lov underkastet. Således vilde 
kristendommen ha fått preg av en 
jpdisk sekt, den vilde ha mistet sin 
universelle kar akter. - Kirken sa 
nei ! Den skulde ikke vrere jpdenes 
kirke, men alle nasjoners kirke. 
Av den samme grunn vilde Kirkev 
aldrii· tåle å stå under formynder
skap av en stat, et politisk parti 
eller en kaste. Undertiden blev den 
nog utsatt for overgrep fra jordiske 
makthaveres side, men Kirken pro
testerte alltid, selv når den måtte 
bpie sig for tvang, for derved å und
gå et st�rre onde. Like så uav
hengig er den med hensyn til de 
åndelige stq6mninger som preger 
den ene eller den annen tid . . · Den 
er hverken antikk eller middelal
dersk eller moderne, fordi den dype 
realitet som utgjpr Kirkens vesen, 
nemlig Jesu sannhet og Jesu liv, er 
hevet over tid og rum. I uvesent
lige ting har Kirken alltid forspkt 
å lempe s1ig efter de forskjellige 
folks eller de forskjellige tiders 
srerpreg. Den anerkjenner f. eks. 
de . orientaliske menigheters srer
skilte liturgi og mange andre lands 
sreregenheter i gudstjensten eller 
andaktslivet. Men i de vesentlige 
ting er den hevet over alle nasjio
nale og andre forskjelligheter, Når 



K:irken ka:Iler sig >>romersk», så er 
det ikke i den forstand at det som 
er srereget for byen Rom skal prege 
hele religionen. Nej, den kaller 
sig romersk, fordi betegnelsen ro
mersk, på grunn av Roms enestå-

. ende stillfog -som midtpunktet i det 
st(l)rste verdensrike, likesom er ens
betydende med universell. 

Like så litt som Kirken tåler na
sjionale eller politiske begrens
ninger - likeså litt lar den sig inn
snevre av andre sreregenheter. Den 
er hverken utelukkende kontempla
tiv eller utelukkende aktiv, hverken 
utelukkende international eller i.1te
lukkende intellektuell eller uteluk
kende mystikk, men den er allt 
dette og :uendelig meget mer, fordi 
Jesu liv lar sig ikke innestenge i 
menneskelige former. - Dette er 
altså kjensgjerningen. 

Hvorledes kan vi forldare den? 
Hvad er det som gj(l)r at Jesu reli

gion kan tale til alle og samle alle 
til et både jordisk og overj ordisk 
samfund? For oss troende er sva-
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ret ganske enkelt: . Årsaken til I{ir
kens r/)kumeniske karakter · er' det 
faktum at Jesus ikke bare er men
neske, men Gud og menneske i en 
person. Hans sannhet er univer
sell, fordi den er ikke en menneske
Ii:g tanke, men Guds tanke, og Han 
taler så inderlig til hjertene, fordi 
Han er hjertenes skaper. I Ham 
blev den menneskelige forstand og 
det menneskelige hjerte frigjort fra 
alt det som begrenser eller formin
sker, fordi Hans personlighet er 
Gud. Jesus tilh(l)rer ikke nogen 
spesiel nasjion som de såkalte store 
menn. Han tillh(l)rer hele verden, 
likesom Han ikke blev unnfanget i 
Jomfru Marias skj(l)d i kraft av no
gen menneskelig fars kjrerlighet, 
men i kraft av den guddomm�lige 
kjrerlighet, den Helligånd, som , om
slutter hele menneskeslekten. 

Jesu religion er katolsk, fordi 
Jesus e1· katolsk. 

A. J. Lutz, 
prest Dominikane.rorde.nen. 

B l  B L E N  O E N  N E M  T U S I  N D AA R. 
Det maa vrere en Forn(l)jelse at 

vrere dansk Skribent og at till1(1)re 
Indre Mission. Hvert 0jeblik ser 
man i de store köbenhavnske Blade 
i{nge og gamle Forfattere staa frem 
og klage over, at ingen mere inte
resserer sig for Literatur, i hvert 
Fald er der ingen, der k(l)ber samme 
Forfatteres B(l)ger. En gammel Skri
bent som undertegnede er ikke fri 
for at vrere af samme s(l)rgelige 
Mening. 

Og se, saa kommer der ind af 
D(l)ren en Boghandlerreklame fra 
et af de Forlag, der udtrykkeligt 
kalder sig kristelige. Og med Be
undring - og lad os vrere rerlige, 
nogen Misundelse - ser den uden
forstaaende da, at i de Kredse, 
nrevnte Forlag arbejder for, grelder 
andre Love end i det (l)vrige Dan-

mark. En Olf ert Ricard f. Eks. -
hans B(l)ger er solgt i Tusinder og 
Titusinder af Eksemplarer. Og en 
Skovgaard-Petersen -- ja, mens 
den almindelige, ikke-kristelige 
Forlregger indskrrenker sig til at 
trykke 1500 Eksemplarer af en ny 
Bog { og han er endda vis paa, kun 
at s::elge 8-900 ! ) , saa kan den kri
stelige Forlregger roligt trykke 10, 
1 1, 12  Tusind - han skal nok faa 
dem solgt. Som jeg nylig anden 
Steds skrev - »det er dem, som 
ikke har Raad, · · der k(l)ber B(l)ger.» 
Og jeg tager nreppe fejl, naar· jeg 
tror, at Indre-Missions-Folket i 
Danmark gennemgaaende har •Por
tern onnreer af beskedent Rumfang. 

Disse Betragtninger paatrrenger 
sig En uvilkaarligt, naar man, f(l)rst 
gennemblader, siden genriemlreser 



det store V rerk, som netop en af de 
ovennrevnte Forfattere har udsendt 
- jeg mener Roskilde Domprov
sten C. Skovgaard-Petersens Arbej
de Biblen gennem tusind Aar. 
Trcek af Biblens Historie i 1vliddel
alderen. ( 333 + XX Sider i stort 
Kvartformat. ) Ikke blot, at det an
selige Vrerk er smukt trykt, paa godt 
1Papir, men det er forsynet med en 
Rigdom af Illustrationer, baade i 
Texten og som farvetrykte Tavler 
udenfor denne, at man ikke kan 
an det end undres over det V ovemod, 
Forlreggeren her har lagt for Da
gen. Enhver anden dansk Forfattcr 
vilde have haft Brug for Understpt
telse fra Carlsbergfondet for at faa 
et saa kostbart Vrerk frem; paa Ti
telbladet af Skovgaard-Petersens 
Arbej de staar simpelthen angivet, 
at det er udkommet hos 0. Lohse, 
Kj�benhavn og at det i Oslo faas i 
L utherstiflelsens Bokhandel. Den, 
son1 skriver nrervrerende Linjer, har 
en gang for mange Aar siden haft 
Lejlighed til at stille sig ved Indre 
Missions Side i en Kamp, hvor det 
gjaldt et af Kristendommens Ho
vedpunkter. At et Forfatterskab 
som det, hvoraf denne Bibelstudie 
kun er et Led, kan finde Grobund 
og Vrekstbetingelser indenfor nrevn
te kristelige Retning, er et vregtigt 
Vidnesbyrd om dybt aandeligt Liv 
og strerl( intellektuel Interesse. 

Thi »Biblen gennem tusind Aar» 
er sandelig ingen lefäest Bog. Indre 
Mission urna give sine Talsmrend 
gode Kaar at arbejde under, thi bag 
ct Skrift som dette ligger der Aarin
gers Studier, Rejser, Bibliotheksbe
spg hele Europa over. Den herde 
Forfatter har paa fem trettrykte Si
der angivet Kilderne til sit Vrerk og 
synes ikke at have forspmt eller 
overset noget Arbejde indenfor den 
derhen hprende rige tyske, engelske 
og franske Literatur. 

For en Katholik er det nu glrede
ligt at se, hvorledes den protestari
tiske Forfatter gpr sig Umage for 
at yde Middelalderen fuld Retfrer
dighed i (;lens Forhold ti1 Biblen. 
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Strax i det fprste store Afsnit -
Munkene som Bibelaf skrivere - er 
Tonen anslaaet, og det er en Tone 
af fuldt forstaaende Sympathi. 
Maaske er det ikke uden Sammen
hreng med den Trang til en Gen
f pdelse af Klostret »paa evangeLisk 
Grund», som i den sidste Tid fra 
forskellig Side er kommet til Orde 
i Danmark, men i hvert Fald er 
Middelalderens Munkeliv i Skov
gaard-Petersens Bog skildret saa 
skpnt - og saa sandt - son1 ellers 
sjreldent af en ikke-katholsk Pen. 
Eller er det iikke smukt, -�naar det 
( Side 1 7 )  om den store :Munkefa
der fra Clairvaux hedder: »Selv var 
Bernhard gaaet i Kloster far at ud
slettes ag skjules ligesom en knust 
Krukke; men i Klostrets Stilhed op
levede han som tusinde andre, at 
de knuste Skaar blev klinket, og 
Krukken fylldt af Gudslivets liflige 
Salve og forvandlet til et /(ar, Hus
bonden nyttigt». 

Langt fra denne Forfatter er da 
den gamle protestanUske Overtro, 
at Middelalderen var en Mprketid, 
hvor »Herrens Ord var · lagt paa 
Hylden». Atter og atter vender han 
tilbage til det Grundsyn paa Klo
sterlivet, som han strax: fra fprste 
Frerd gav Udtryk - »»det opbygge
lige og sjrelefrelsende var . . . et Ho
vedformaal. Men al personlig op..: 
byggelse har sin Rod og Kilde i 
Guds Ord». (S. 17. ) »Munken var 
vant til at koncentrere sig om Or
det, bpje sig for Ordet og bl,ive stille 
for Ordet», og naar han fra Kirken 
gik til Cellen for at arbejde med sin 
Bibelafskrivning, saa var det »med 
Tidebpnnernes hellige Klange i sin 
Sjrel». »I en saadan Bpnnens Luft 
var det godt at arbejde. Sikkert har 
mangen eri Munk vreret, hvad jeg 
1nindes at have lrest om en enkelt : 
»en Bpnnens og de lpnlige Taarer
nes Mand» ; og en saadan Maud 
kan man trygt betro at skrive den 
hellige Bibel af.» (S.  28-29. ) I 
den Grad har den protestantiske 
F,orfatter levet sig ind i hine Mid
delaldermunkers Existens, at han 



kan skildre den, som om han selv 
havde vreret til Stede. Eller lres Lin
jer som disse (S .  41) : 

» Verden del'lldeJigger i det Onde, 
det ved Munken - ved det maaske 
tilmed af bitter Erfaring. Epidemi
er og Fejder, Undertrykkelse og 
Uretfrerdighed raser udenfor. Men 
!Orken er som Noahs Ark : det tryg
ge Tilflugtssted midt i Syndfloden ; 
dg Klosteret er Kirkearkens trygge
ste Del ; og Scriptoriet ( Skrivestuen) 
er igen det tryggeste Hj�rne af 
Klostret. Her er saa fredlyst. So
len falde1: ind gennem de sn�rklede 
Vinduer og tegner Skygger paa Gul
vet. Pennen skratter lidt paa Per
gamentet, eller en af dem, der teg
ner Billeder ind i de bibelske Manu
skripter, er maaske ved at rive Far
ve ud paa sin Porfyrstens Plade, 
det skurer lidt. I Klostergaarden 
falder en Vandstraale med ensfor
mig Pladsken ned i en Stenkum
me, eller nogen af Br�drene drager 
Vand af Klosterbr�nden, saa Br�nd
krederne_ rasler. En og anden Lyd 
fra Klosterskolen eller frf!. Pilgrim
me og Syge, som bes�ger Kfoster
kirken med dens hellige Relikvier, 
forvilder sig nu og da irrd i den 
indre Klostergaard. Brerer Vinden 
paa, kan man maaske ogsaa h�re 
Hestetramp og Stemmer fra Kloste
rets Grestehjem, hvor Riddere og 
Romafarere og andre tilfreldige Gre
<;ter kommer og gaar. Men alt det 
lyder saa fjrernt ; det understreger 
kun Stilheden.» 

El; dette Billede ikke yndigt, saa 
rent och blidt i Farverne som en af 
de· gamle · Miniaturer? F�ler man 
ikke, hvordan Forfatterens Sjrel 
helt er stemt i samme Torre som de 
arbejdende Munkes, og lyder det 
ikke gennem· hans Skildring som et 
Suk : 0 beata solitudo ! 

Del er da kun riimeligt, at han 
senere i sin Bog ·bestemt afvisende 
tager til Orde mod Legenden om 
den i Middelalderen lrenkede Bibel. 
»Den Bibel, Luther traf paa, var 
naturligvis lrenket», skriver Skov� 
gaard-Petersen, »det var jo Bibler 
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den Gang af praktiske Grunde ,ikke 
_saa sjreldent» (nemlig for at de ikke 
skulde blive stjaalne), »og denne 
lrenkede Bibel er da for mange ble
vet et Slags Symbol for Biblens hele 
Stilling i Middelalderen». »I Virke
ligheden har nreppe nogen anden 
Tidsalder levet saa strerkt med Bib
len som Middelalderen», hrevder 
den protestantiske Skribent ( S. 301 
-302). - Ord, der med Guldbog
staver fortjente at in:dskrives i dan
ske historiske Lrereb�ger. · Naar Lu
ther i sine Tischreden erklrerer, at 
han var ty-ve Aar gammel, inden 
han saa en fuldstrendiig Bibel, maa 
denne. Ytring »bero paa en Huske
fejl eller vrere gengivet forkert. 
Andre Ting viser nemlig tydeligt, at 
Luther paa et adskilligt tidligere 
Tidspunkt kom i F·orbindelse med 
Biblen.» Og selv efter at have om
taft Kirkens Holdning overfor Savo
narola og Russ kan Skovgaard-Pe
tersen skrive : »Alligevel ,1ilde man 
tage blodig Fejl, hvis man udfra 
denne Kirkens Behandling af Sa
vonarola og de f�r nrevnte Valden
sere, Wiclifitter og Hussiter vilde 
drage den Slutning, at Kirken var 
im.od Biblen eller ikke brugte den 
flittigt. Tvrertimod. Ogsaa Pave
d�mmets fuldtro Mrend satte Biblen 
h�jt. Ogsaa de brugte Biblen til Be
lreririg og Irettesrettelse, til Forbed
riiig og Optugtelse. Ogsaa de priste 
B,iblen som Guds aabenbarede Ord.» 
Og - efter at have nrevnt de st�rste 
af disse »Paved�mmets fuldtro 
Mrend>>: Gregor den Store, Rhaba� 
nus Maurus, Bernhard af Clairvamx:, 
Frans af ·Assisi, Thomas af Aquino 
- tilf�jer Forfatteren : » Vi spred
te Nutidsmennesker g�r os vanske
Iigt noget Begreb om, i hvilken 
GTad disse Middelalderens f�rende 
Mrerrd levede og aandede ;i Biblen. 
De ikke blot lreste i den daglig, 
mange Gange om Dagen, men de 
forstod den vanskelige Kunst at 1ne
ditere over Ordet _:_ at srenke sig 
saadan i det, saa de ved at trenke 
over Ordet .endte med at trenke ud 
fm Ordet.» ( S. 305-306.) Og. fre,�-



deles ( S. 307 ) : »Bibelordet gennem
tramger og prreger bogstaveligt alle 
Omraader af Middelalderens Aands
liv. F�rst og fremmest naturligvis 
KlosterUvet . . .  Et klosterligt Fynd
ord l�d : »Morgenr�den skal finde 
dig med Biblen i Haand». Det 
siger egentlig alt». - Eller tilsidst : 
»Som Helhed er Middelalderen den 
ene Bogs Tidsalder; og denne ene 
Bog er Biblen.» 

Ud for Ord som disse skrev jeg i 
Randen, hvad jeg ,i Hjrertet nied en 
pludselig Opblussen af Glrede f�Ite : 
Magna est veritas et praevalebit, 
»Stor er Sandheden, tilsidst sejrer 
den». 

Og dog - og dog saa jeg paa 
Bogens sidste Blade Morten Luthers 
Billed og forstod af Bogens sidste 
Ord, at vel var det ikke f�rst ham, 
»som igen drog Biblen. frem i Da
gens Lys» (S. 3 1 1 ) ,  men alligevel 
var det hani - og f�rst ham -
som »trrengte ind til Evangeliets 
Hjrertepunkt og genf�dte derudfra 
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hele det kristne Skriftsyn og Livs
syn. Det er Luthers Bedrift i Guds 
Riges Historie paa Jorden». ( S. 
333.) Thi, al Bibellresning til Trods 
(jeg udhrever Ordene, de staar Side 
329) »forstod Middelalderens I(frke 
B iblen andeI'ledes, end den Hellig 
Aand havde ment det». 

Her er det, Vandene - og Vejene 
- skilles. iier er det, vi .Iqatholiker 
ikke lrenger kan vrere med. Det er 
os umuligt - jeg siger med velbe
raad Hu umuligt - at tro sligt. I 
den dybeste JErbödighed overfor vo
re kristne Br�dre i de protestantiiske 
Kirkesamfund og deres ofte saa in
derlige ·og daadskraftige Tro maa 
vi have Lov til at hrevde, hvad der 
for os staar som urokkelig Sand
hed, at naar · Gud selv gennen1 sin 
· S�n har lovet sin Kirke den Hellig 
Aands Bistand, saa kan denne sam
me Kirke ikke tusind Aar igennem 
have forstaaet Biblen fejl. 

Assisi, i den stille Uge 1931. 
Johannes .T�rgensen. 

R E I) O I O N S H I STO R I E N S  U TVE C K L I N G  
OC H R ES U LTAT . 

. 111. 
Animismens överdrifter måste, 

trots dess anhängares s tora antal 
framkalla en reaktion. Denna kom 
först från en riktning, som på sätt 
och vis betydde ett återupplivande 
av den gamla naturmytologiska sko
lan. Visserligen är nu detta rik
tigt, men blott med en Viktig in
skränkning. Icke alla naturens om
rådeil funno enligt den nya skolan 
sitt uttryck i myter, utan endast 
företeelserna på stjärnhimlen; dess
utom vore dessa myter icke alle
gorier, utan återgåve verkliga rö
relser på himlavalvet, vilka m_an ge
nom myterna sökte förklara. I syn
nerhet var månen föremål för så
dan mytbildning. Huvudman för 

denna astmlmytologiska skola var 
E. Siecke. Vidare utbildad och ge
nom en sund kritik befriad från 
många av sina överdrifter blev den 
genom P. Ehrenreich. Redan. han 
har tillbakavisat det ensidiga be
tonandet av månen. Han har icke 
heller, liksom många anhängare av 
denna skola, velat förklara religi
onens ursprung m· dessa myter. 
Den astralmytologiska skolan har 
dessutom förbisett, att himmels
företeelserna i och för sig icke spe
la någon stor roll för den primi
tive, det är först, då han sätter dem 
i samband med ödesdigra händel
ser i människolivet, som de föy ho
nom få större betydelse, Ovan ha 
vi redan hänvisat på ett sådant för-



bindande av månens växlingar med 
människans uppkomst och död. 
Också blev månen ofta, vilket låg 
nära till hands i denna föreställ
ningsvärld, en sinnebild för stam
fadern. Solen gällde mer som livets 
allmänna källa och givare. Men 
den symboliska uppfattningen väx
lar från kultur till kultur, något 
som denna skola glömde bort ; vid 
kulturblandningar genomtränga 
också de astrala mytmotiven var
andra. Men religionen uppkommer 
:icke, so1n vi sedan skola · se, 1från 
denna källa, även om den hos 
många folk under utvecklingens 
förlopp rönte inflytande från så
dana tankar och föreställningar. 

En särskild riktning inom den 
astralmytologiska skolan visar sig 
i panbabylonismen. Dess huvud
män äro den förtj änstfulle assyrio
logen H. Winkler, A . .Jeremias och 
E. Stucken. Ur texter från den gam
la babyloniska kulturen, som forsk
ruingen gjort tillgängliga och be
gripliga, trodde de sig kunna draga 
följande slutsatser. Enligt de gam
la babyloniernas tro äro jorden och 
alla jordiska tilldragelser en nog
grann spegelbild av himlen och de 
astrala förloppen, så att man, om 
man har tillräckliga kunskaper, 
kan avläsa alla jordiska händelser 
i stj ärnorna, Heliga talförhållanden 
härska i alltet och bestämma över 
allt. Stjärnbilderna själva äro up
penbarelseformer av gudarna och 
dyrkas såsom sådana. Detta system 
skulle ha varH utbildat i Mesopo
tamien sedan omkring 3000 år f. 
Kr. Det skulle från denna tid ha 
utbrett sig över hela den gamla 
:världen och haft långvarigt infly
tande på grekerna och romarna och 
även judarne. Också kristendomen 
skulle gå tillbaka på sådana åskåd
ningar, för vilka man under tider
nas lopp förlorat förståendet. Ja, 
enligt den extremaste åsikten är all 
mänsklig kultur ända till de mest 
avlägsna trakter genomträngd av 
detta inflytande eller har detta till 
och med att tacka för sin uppkomst. 
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Den panbabyloniska skolan har 
med rätta fäst uppmärksamheten 
på, att inom en kultur religion, rätt, 
kult, mytologi och sed bära samma 
prägel och bilda en enhet. Däremot 
är påståendet om Babylons överväl
digande inflytande historiskt full
komligt ohållbart. En sådan kun
skap i astronomi, som panbabylo
nisterna måste antaga redan om
kring år 3000 f. Kr., är alldeles ute
sluten och alla deras påståenden i 
den vägen äro ren fantasi. Såsom 
den berömde forskaren i babylonisk 
astronomi, j esuitpatern F. X. Kiig
le1·1), har påvisat, kan det icke vara 
tal om någon astronomi i Babylon 
före det 8 :de århundradet f. Kr. 
överensstämmelserna särskilt i frå
ga 0111 tideräkningen, varpå man 
:ville stödja påståendet om babylo
niskt inflytande, äro icke så stora, 

1 att de berättiga till slutsatser angå
ende ett beroende. Där man finner 
system av heliga tal, överensstämma 
de icke med de babyloniska. Hur 
långt ·man kan komma med använ
dandet av de panbabyloniska meto
derna och hur man därmed kan be
visa allt vad man behagar, det har 
P. Kugler på ett spirituellt sätt vi
sat, i det han med hjälp av denna 
metod skenbart bevisade, att Konung 
Ludvig IX 1 av Frankrike icke är en 
historisk person, utan endast hjäl
ten i en solmyt. För övrigt måste 
man anmärka, att en så gammal 
och högt stående kultur som den 
inesopotamiska icke just är det 
lämpliga stället att söka religionens 
första uppkomst och ursprungliga 
fonner. 

En för religionshistorien betyd
ligt viktigare händelse blev upp
täckten av totemismen. Denna upp
togs först av 11!/ac Lennan2) till 
mera :vetenskaplig behandling och 
beskrevs och undersöktes sedan 
med användning av ett rikt mate
r.ial framför allt av .J. G. Frazer3) .  

Ordet . » totem» är taget från det 
språk, som talas av indianstammen 
Ojibway och betecknar där en Idas-; 
föremål, varmed en klan eller stam 



känner sig på särskilt sätt förbun
den och besläktad. De sociala för
hållandena mellan individer och 
stammar äro ordnade enligt bestäm
da lagar, allt efter som de äro för
bundna med samma eller olika to
tems. Liknande företeelser, vilka 
man därför -- ibland något för
hastat - ,betecknade med samma 
namn, upptäckte man snart också i 
andra världsdelar, Ja, till och med 
i högre kulturer fann man ännu 
spår av sådana. Mac Lennan trodde 
sig i totemismen kunna konstatera 
en religiös inrättning. Hans lär
junge TV. Robertson Smith'1) upp
byggde sedan därpå en hel religi
onshistorisk teori, enligt vilken all 
religion härstammar från totem
ism. I synnerhet sökte han påvisa 
detta i avseende på de semitiska 
religionerna, alltså. även den hebre
iska. I medelpunkten av hans teori 
står läran om offret. Offerdjuret 
var ursprungligen totemdjuret, som 
stod i blodsfrändskap såväl till 
stammen som till dess gud. Medan 
totemdjuret under vanliga förhål
landen icke fick ' jagas, dödade man 
det vid högtidliga tillfällen som of
fer och förtärde det vid en helig 
måltid för att på nytt förena sig 
med guden och dävigenom tillföra 
stammen ny livskraft. Häri såg han 
förebilden till alla offer. Man kan 
j ust icke säga, att Smith slösade 
med faktfäka uppgifter för att be
visa sin tide. Blott ett ensamstående 
historiskt faktum, som därtill var 
osäkert i fråga om sin sanna be
tydelse, kunde han anföra som be
lägg för siin så omfattande teori. 
Och den nyare forskningen har 
knappast ökat antalet av · sådana 
sakförhållanden. Detta oaktat vann 
Smiths villfarelse mycken an·· 
klang, mindre visserligen hos reli
gionshistoriens fackmän, · än hos 
protestantiska exeg�ter, vilka 1an
väncle den på Gamla Testamentet. 
Frazer själv har aldrig fallit i 
Smiths villfarelser. Och j u  mer han 
utsträckte sina forskningar, dess 
mera · stadgades hos honom denna 
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sats: » Det är ett misstag att tala 
om totemi,smen såsom en religion» .  
Denna Frazer's åsikt har väl för
tj änsten, att man icke i större ut
sträckning övergick till att förklara 
totemismen för källan till all reli
gion och kultur. Som bidragande 
faktor spelar den visserligen i åt
skilliga system en kke ringa roll, 
som vi nedan .skola se. 

Länge stod forskningen inför to
temismen som inför en gåta och 
ännu i dag är den icke helt upp
klarad. Till ett djupare inträngande 
däri ha i icke ringa grad bidragH 
de arbeten, som från de mest olika 
håll ha offentliggjorts i »Anthro
pos» ( IX - 1914 ff. ) .  Uppslaget 
därtill utgick; från tidskriftens då
varande ledare, P. ,v. Schmidt. Ur 
dessa mångsidiga bemödanden sy
nes nu den saken framgå med allt 
större tydlighet, att toteinismen icke 
är att betrakta som en religiös, utan 
som en social företeelse. Vidare är 
det mycket klart ådagalagt, att den 
går j ämsides med en stark utveck
ling av trolldomsväsendet. Och 
slutligen är det fastställt, att den 
icke förekommer överallt, den är 
icke ett tillstånd, som alla folk un-

, der loppet av sin utveckling nödvän
digt en gång måste passera, utan 
förekommer blott inom en viss kul
turkrets, nämligen hos j ägarfolken. 
Dessa bilda emellertid alldeles icke 
ett första kulturstadium. Hos de 
primitivaste folken kan icke på
visas någon totemism. Att också 
djurdyrkan icke nödvändigt beror 
på totemism, har redan egyptologen 
G. Foucart5) klargjort. Än värre 
har det gått med Smith's offerteori. 
Också bland de folk, där totem
ismen verkligen härskar, har man, 
med undantag av några få fall med 
ringa utbredning, icke funnit to 
temofifret. 

Allt detta var bland etnologerna 
längesedan klart, när Sigmund 
Fuud gjorde totemismen och 
Smith's offerteori till utgångspunkt 
för .sin psykoan·alytiska teor,i, om 
elen mänskliga religionens och kul-
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turens ursprung6) .  Därmed är den
na teori egentligen redan dömd. 
Hans »ödipuskomplex» med därav 
följande mord på den mänskliga 
urhordens fader och hövding, vilka 
tillsammans gåvo anledning att off
ra totemdjuret, äro etnologiskt rena 
fantasier utan ringaste stöd i sak
förhållandena. Den primitive, så
dan som Freud och hans anhängare 
beskriva honom, har icke den min
sta likhet med den primitive i verk
ligheten. Dettå blir klarare, ju mer 
vi lära känna de primitivaste av 
alla folk, pygmeerna. Men dess mer 
ltknar han den moderne sexualneu
rotikern, som Freud träffade i stor
stadens kliniker och efter vilken han 
har utbildat sin psykoanalytiska 
teori. Med rätta nämner därför P.W. 
Schmidt från etnologisk synpunkt 
denna teori såsom den, »där bland 
alla religionshistoriska teorier klyf
tan mellan den faktiska verklighe
ten och upphovsmannens anspråk 
gapar v:tdast». Icke bättre är det be
ställt med den psykologiska grund
valen. Säkerligen bör man icke 
misskänna eller underskatta psyko
analysens betydelse för förlda
ringen av en grupp företeelser 
inom själslivet, men dess dog
matiska påstående, att allt högre 
inom mänsklig kultur och sed en
dast skulle vara maskerad könslig 
libido, som bli,vit förträngd, beteck
nas med råtta av en så framstående 
psykolog som ·w. McDougall som 
»godtyckliga och osanna generali
seringar» 7 ) .  Sådana vore att finna 
på varje sida i Freud-litteraturen. 
Och han ger sitt slutomdöme över 
den freudska läran i orden : » icke 
bevisad och vilt osannolik»8 ) .  Ock
så ha Freud's lärjungar Adler och 
Jung i denna punkt bestämt tagit 
avstånd från sin lärare. 

Redan de tre senast behandlade 
teorierna togo på intet sätt animis
men till hjälp för att förklara reli
gionens ursprung. Ju längre forsk
ningen trängde fram till de primi
tivaste folken, dess mer visade det 
sig, att animismen alldeles icke var 

ett uttryck för det mänskliga tän
kandet i dess ursprungliga tillstånd. 
Till samma resultat förde också 
filosofiska överväganden : innan 
människan genom allehanda erfa
renheter bringas till att skilja mel
lan kropp och själ, har hon upp
fattat sig själv som ett enhetligt 
väsen, ett jag, en person. Så gjor
de sig allt starkare hörda och gäl
lande sådana teorier och åsikter, 
vilka före det animistiska stadiet 
förlade ett annat och vilka man 
därför kallar preanimistiska teqrier. 
En av dessa framkon1 i samman
hang med utforskandet av totem
ismen. Man iakttog nämligen hos 
totemistiska folk en utomordent
Li,gt stark och påfallande utveckling 
av tl'olldomsuäsendet. Det är där
för betecknande, att den första ut
forskaren av tote1nisn1en, Frazer, 
hyllade den åsikten, att religionen 
uppkommit ur trolldom, magi. Vis
serligen har, oberoende av Frazer 
och utforskandet av totemismen 
samma lära uppställts av J. H. 
King0) ,  som \V. Schmidt kallar 
den preanimistiska trolldomsteori
ens klassiker. Under tiden ha de 
sl5.olor, som söka härleda religionen 
ur trolldom.sväsendet, starkt ökats. 
De äro emellertid icke eniga med 
varandra om huru trolldomsväsen
det bör förklaras och huru det för
håller sig till religionen . .  Allt efter 
som forskarne· för att förklara ma
gien mera taga till hjälp förstån
dets verksamhet eller den sociala 
organisationen eller känslolivet, kan 
man tala om intellektualistiska, 
sociologiska och emotionella troll
domsteorier. I verkligheten äro alla 
dessa faktorer bidragande till ma
giens uppkmnst, och därtill ett 
grundväsentligt faktum i männi
skans ställning, som underligt nog 
hittills synes ha var.it i det när
maste förbisett, den mänskliga till
varons osäkerhet och det ödesbe
stämda i följderna av hennes hand
lingssätt, vilket föranleder männi
skan att med alla upptänkliga me
del söka undanröja osäkerheten och 



säkerställa framgången av sina fö.:. 
retag mot varje ogynnsam tillfäl
lighet. 

Enligt J. H. King är magien käl
lan tiU all religion. Magien själv 
hat uppstått ur den iakttagelse, som 
den primitiva liksom varje annan 
människa gör, , att vissa händelser 
äro honom fördelaktiga, andra 
skadliga. Naturligtvis önskar han 
efter behag kunna framkalla de 
gynnsamma och ännu mer att för
hindra de skadliga. På den låga 
utvecklingsgrad, där han befinner 
sig, ser den pr,imitive grunden till 
dessa händelser i opersonliga kraf
ter, .vilka han till följd av förhas
tade slutsatser tror sig kunna styra 
genom allehanda rörelser, ord 
o. s. v., som beledsagade händel
sens första uppträdande. Till den
na föreställning ledes den primitive, 
icke av vanLi,ga, utan av ovanliga, 
häpnadsväckande företeelser, vilka 
han icke är i stånd att förklara. Ur 
magien utvecklar sig så först den 
yrkesmässige trollkarlen och sedan 
religionen. 

!(. Th. Preuss10) förklarade troll-
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, domens uppkomst ur människans 
anpassning till sina levnadsförhål
landen, då hon på den lägsta ut
veckJingsgraden just hade höjt sig 
över djuret och icke längre i sin 
instinkt hade den ofelbare ledaren. 
Senare har , han något ändrat sin 
uppfattning. 

A. Vierkandt11 ) har mycket bi
dragit till det psykologiska förstå
endet av trolldomen genom att hän
v.i-sa på sammanhanget och skillna
den mellan trolldomshandlingar och 
ofrivilliga rörelser och analogihand
lingar. 

Företrädesvis ur sociologiska 
grunder söker den franska socio
logiska skolan12) förklara trolldo
men. Skolans mest betydande re
presentanter äro H. Hubert, 111. 
Jl1auss, E. Durckheim och L. Levy
Bruhl. De söka återföra de primi
tivas för oss så ofta ofattbara över
tygelser på den, sociala gruppens 
dnflytande, som är så överväldigan-

de, att individen gentemoL detta 
icke äger någon andlig självstän
dighet. Icke heller är den primitive 
i stånd att tänka logiskt, utan be
finner sig i ett förlogiskt utveck
lingsstad:ium. ,  Hos Durckheim spe
lar dessutom totemismen en stor, 
genom sakförhållandena ingalunda 
berättigad roll. Religion och magi 
äro enligt denna skola att åtskilja 
sålunda, att den förra omfattar allt, 
som utföres i fråga om riter o. s. v. 
i det allmännas, samhällets, intres
se och på dess uppdrag. Magi och 
trolldom ske däremot till samhällets 
nackdel till individens förmån, Den
na åtskillnad skall kanske förefalla 
mindre underlig, om man vet, att, 
enligt denna skola, Gud icke är 
något annat . än en personifikation 
av samhället, vilket indi'Viden har 
att tacka för allt och vars makt han 
icke kan undandraga sig. Denna 
åsikt vilar naturligtvis . icke på et
nofogiska fakta utan på denna sko
las positivistiska filosofi. 

Mera tm affekt- och känslolivet 
vända sig ibl. a. R. R. Jltlarrett13 ) och 
E. S. Hartland14) för att förklara 
trolldomsväsendet. Den förre säger 
i inledningen till sin bok : »Jag 
överensstämmer med de psykologer, 
vilka anse, att de djupaste och fas
taste grunderna till den sociala håll
ningen äro att söka 'icke i våra ideer, 
utan i våra emotioner (affekter och 
känslor) ,  tagna tillsamman med de 
impulser, som visa sig däri. Därför 
b ör fruktan, i fråga om -religionen, 
- - -, behandlas som en vida 
mer konstant faktor i 1'eligionen än 
någon särskild, föreställning om det 
fruktansvärda» (s. XII) ,  och s. 3) : 
»den emotionella sidan av religio
ne'n utgör dess mest verkliga, mest 
karaktäristiska drag». Fml,i,gt Mar
ret förnimmer den primitive en 
hemsk bävan för det okända, som 
omger honom och · försätter honom 
i trångmål. Men detta fruktam , 
värda uppfattas icke som ett per
sonligt väsen, utan som en operson
lig makt. Först på en senare ut
vecklingsgrad kommer det till en 



personifikation. Tyvärr är den 
verklige primitive helt annorlunda, 
än Marret föreställer sig honom, en 
företagsam människa, som icke sak
nar den barnsliga glädjen och mo
digt upptar kampen för det dagliga 
brödet. Dock kan icke förnekas, 
att Marrett har träffat något, som 
är riktigt ; men han har ensidigt 

· betonat det emotionella och glömt 
bort, att affekter och känslor alltid 
uppstå på grundval av uppfattning
ar, dessa må nu vara hur obestäm
da och svaga som helst. Säkerligen 
är emellertid känslan sedan en mäk
tig sporre till vidare handling. E. S. 
Hartlands åsikt kommer Marretts 
mycket nära. 

I de flesta av dessa trolldoms
teorier intas en viktig plats av 1be
greppet : en opersonlig makt, som 
enligt de vilda folkslagens tro skulle 
uppfylla alla · eller åtminstone en 
viss klass av ting. Denna operson
liga makt är· grunden till alla ovan
liga händelser ; den som behärskade 
denna, skulle också vara företeel
sernas och tingens herre. Trolldom 
är ingenting annat än försöket att 
genom vis'la riter eller ord vinna 
denna makt. An· religion har, enligt 
många representanter för trolldoms
teorien, uppkommit ur den ur
spningliga tron på, denna makt; och 
de religiösa riterna och ceremoni
erna äro .blott en vidare utveckling 
av de mera ursprungliga trolldoms
riterna. I melanesiernas »mana» 
trodde man sig ha funnit typen för 
en sådan maktföreställning, och 
man använde därför mångenstädes 
detta melanesiska ord för att be
teckna liknande föreställningar, 
som man stötte på hos andra folk. 
Hos irokeserna hette den »orenda», 
hos sioux-indianerna »wakanda», 
hos algonkin-indianerna »mani
to-,vi» o. s. v. King, Marrett och 
Hartland ha inkomponerat denna 
mana-tro i sina teorier och även 
N. Söderblom15) har starkt betonat 
den i sin framställning av religi
onens tillblivelse. Det tillhör sam
ma tankerHdning, då man antager, 
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att det gudomliga i begynnelsen . 
icke uppfattades . som personligt vä
sende ( K. Beth16 ) eller när man an
ser ett religiöst förhållande till det 
opersonligt tänkta absoluta över
huvud taget vara möjligt (N. Sö
derblom) eller ser religionens ur
sprung i det irrationella (J. ,,,. 
Hauer17 ) ,  R. Otto18 ) ;  hos denne se
nare kunna som betänkliga brtster 
anmärkas, att hans grundval .av 
etnolog,iska fakta är alldeles qtill
fredsställande samt hans efter 
Fries10 ) utbildade religionsfilo�ofi, 
som på förhand spärrar vägen till 
allt objekt1vt och rationellt20 ) .  Vad 
nu beträffar tron på »makt,en» ,  
mana o .  d., så visar det sig först 
och främst, att den icke finn�s på 
lägsta utvecklingsgraden, att den 
icke i s,in ibörjan, utan först under 
utvecklingens vidare förlopp tän
kes lösgjord från personliga väsen
den, att tron på själen icke kan här
ledas ur tron på »makten», utan 
snarare tvärtom, slutligen att den
na »makt» ofta saknar religiös ka-

. raktär och icke heller åtnjuter nå
gon dyrkan21 ) .  Allt detta gör, att 
teorier, som låta religionen upp
komma ur tron på mana, äro oµåll- · 
bsra. 

En annan hypotes, ofta förbun
den med trolldomsteorierna, har 
särskilt utbildats av den franska 
socii,ologiska skolan. Den påstår, att 
den primitives själsliv skulle vara 
till sitt väsen, icke blott till graden, 
olika kulturmänniskans. Den pri
mith1e, säger man, tänker icke en
ligt våra tankelagar, utan befinner 
sig på ett förlogiskt stadium. Man 
förbiser då, att tänkandets grundval 
också hos den primitive är det kau
sala tänkandet ; detta bevisas av 
hans verktyg, hans dagliga sätt att 
vara och handla. Hans tänkande 
rör sig dock mera i bilder, det är 
icke så kontrollerat mot förhastade 
slutsatser genom den ärvda erfaren
het, som ligger i en kultur och i ett 
språk, som är bättre i stånd att ut
trycka en högre abstraktion. Men 
icke heller i det högsta kulturfö, 



. är det någon brist på förlogiskt tän
kande. Man bör minnas alla de 
fabler, som även den bildade antar 
på tidningens eller massans aukto
ritet. Här tävla våra dagars euro
peer och amerikaner i naivitet ofta 
framgångsrikt med de prirn,iUvaste 
- visserligen utan att veta om det, 
Denna åsikt, att den primitive tän
ker kausalt, försvaras också av et
,nologerna R. Thurnwald22 ) och A. 
,v. Nieuwenhuis32 ) liksom även av 
psykologen McDougall2*). Thurn
wald talar t. o. m. om en de primi
tives »kausalhunger». Därmed fal
ler även denna grundval för · troll
domste01,ierna. 
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I alla fall kvarstår den viktiga 
frågan om trolldomens yttre och 
inre förhållande till religionen. I 
denna fråga äro också de ovan an
förda författarne icke eniga. Enligt 
somliga är magien tidigare och re
ligiomen har utvecklat si,g ur den
samma, enligt andra uppväxa båda 
ur en gemensam rot, eller också an
ses de båda visserligen till sitt väsen 
olika, men alltid förbundna med 
varandra. Nu är det på förhand 
klart, att förhållandet mellan troll
dom och religion är av en annan 
art, än sammanhanget mellan t. ex . . 
själstro och religion. För övrigt kan 
samma yttre ritus i, vissa f11ll vara 
religiös, i andra fall magis!,, ehurn 
åter i andra fall en påtaglig' skill
nad framträder även i det yttre. 
Här kommer det alltså tydligen an 
på, vilken uppfattning av ritens ver
kan förefinnes hos den, so.i;n utför 
densamma. Det gäller därför att söka 
noggrannt avgöra bådas väsen25 ) .  

Vi sade ovan, att människan j ämt 
och ständigt har erfarenhet av den 
osäkerhet, som tillhör hennes till
varos väsen, och det både i sig själv 
och genom förmedling av de ting, 
som omgiva henne. Hon förnim111er, 
att hon icke har någon fullkomlig 
suverän makt över sig själv, utan 
att en högre makt härskande och 
bestämmande ingriper i hennes Li ,v. 
Hon kommer därför att försöka att 
på ett eller annat sätt träda i för-

bindelse med denna makt och att så 
säkerställa sin välfärd, hurn hon 
ä.n må uppfatta denna. Nu påstår . 
trolldomsteorien, att den primitive 
uppfattar denna överlägsna makt 
först såsom opersonlig och försöker 
genom magiska riter· behärska den 
och leda den till sin fördel. Vi 
skola se, att fakta motsäga detta 
antagande, och allt, vad vi veta om 
de primitivas psykologi, gör på för
hand detta antagande osannolikt.
Därav skulle vi snarare vänta -
och etncilogien bekräftar det -, att 
den primit,i ,vc förnimmer denna 
makt som en personlig. Gentemot 
en så övermäktig person är emel
lettid den naturliga hållningen öd- · 
mjuk, underdånig bön med erkän
nande av det beroende, vari man 
står, och av den fria makt att bön
höra, som denna övermäktiga per
son besitter och vari den uppei:i
barar sig ,som en välv.iUig makt ge
nom att skänka liv, näring o. s. v. 
En sådan inställning och allt, vad 
den synligt ger uttryck åt ; kalla vi 
religion. Trolldom skulle då vara 
ett försök att icke längre bedja till 
utan tvinga denna personLi1ga makt, 
det må nu vara direkt eller genom 
förmedling av onda andemakter. 
Om alltså det högsta väsendet upp
fattas som personligt eller operson
ligt, spelar för trolldomens väsen 
ingen avgörande roll. Man finner 
genast, att religion och sedlighet 
hänga väsentligen tillsamman, men 
att magien redan i och för si,g är 
osedlig och icke heller har något 
inre sammanhang med sedligheten. 
Nödviindigt är också att klart skil
ja mellan magi och vidskepelse, 
Denna består däri, att man tillskri
ver ting eller handlingar en kraft, 
som de av sig själva och på natur
ligt sätt icke kunna ha, emedan 
man u,tan tilfräcklig grund och orik
tigt tror, att Gud har förlänat dem 
en sådan. Vidskepelsen innehåller 
alltså ingen revolt mot Guds över
höghet såsom magien. 

Ifall - såsom etnologien visar 
oss - den allt behärskande makten 

' I  
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av de pr.imitiva uppfattas som en 
personlig Gud, framgå1· ur dessa 
överväganden soin det mera sanno
lika, att religion är tidigare än magi. 
Religionen är just människans na
turliga inställning, så länge egen
kärleken icke för henne på dåliga 
vägar. Religion och magi stå mot 
varandra liksom gott och ont, som 
dag och natt. Att religionen kan 
missbrukas för magiska ändamål 
- och därvid upphör att vara reli
gion - är tänkbart och en fara, 
som lätt nog kan hota människan. 
Men att omvänt mag.i! skulle utveck
la sig till religion, synes oss full
komligt uteslutet. I verkligheten 
härskar m'agien i sin starkaste fo1'm 
först på senare kulturgrader. För 
Ö'vrigt framgår ur det sagda, att 
trolldomen intar en dubbelställ
ning: man är ofta oviss, om man 
verkligen har att göra med riktig 
trolldom eller med en mycket pri� 
mitiv naturvetenskap. I båda fal
len söker människan .nämligen att 
nå sitt mål med tvång och så att 
säga mekaniskt. Skillnaden är, att 
i ena fallet använder hon metoder 
och krafter, som enligt hennes me
ning ha sin grund i människans 
och tingens natur. I andra fallet 
vill hon underkuva den henne vä
sentligen överlägsna makt, som tiill
kommer högre väsen eller t. o. m. 
det högsta väsendet, och betjänar 
sig därvid av medel, vilkas rent 
naturliga krafter äro otillräckliga. 
Det är klart, att man måste noga 
kän,na ett folks åskådningssätt för 
att kunna · avgöra, om i ett bestämt 
fall verklig magi föreligger. 
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C RE DOS 
Kardinal Ildefons Schu

ster 0. S. B. Libe1· sacrn
mentorum. Geschichtliche 
und litnrgische Studien 
uber des römische Mess
buch. 

öbersetzt von P. Richard 
Bauersfeld 0. S. B. Pustet. 
Regensburg. 

Blandt de mange gode Bpger, som 
den nye Sans for Kirkens gam
le Liturgi i de senere A�r har 
frembragt, · indtager ovennrevnte 
Bog en Hredersplads. Det kan 
allerede et Blik paa Forfatterens 
Navn give os en Anelse om. Det 
er jo ingen ringere end Bene
diktinerkardinalen, som har vreret 
Abbed i St. Paul i Rom, fpr 
han blev Kardinal Rattis, den nu
vrerende Paves, Efterfplger paa 
.lErkesredet ,i, Milano. Vrerket, der 
er udkommet paa italiensk,. er alle
rede blevet oversat paa fransk, 
engelsk og tysk._ Bogen minder om 
Gueranger's »annee liturgique», 
men byder dog paa saa mange hi
storiske og dogmatiske Forkla
ringer, paa saa mange Tanker om 
den Liturgiske Text, at den, som 
Oversretteren siger, maa anses for 
en Berigelse af den liturgiske Lit
teratur. 

Kardinalen kalder sin Bog for 
historiske og liturgiske Studier over 
Messebogen, og hans Maal er, »at 
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B Ö CKER. 
lade fromme og ivrige Sjrele, isrer 
mine Medbrpdre i ·Prrestestanden, 
tage Del i de Troens og Krerlighe
dens Fplelser, som Herren lod mig 
finde i den daglige Betragtning af 
den romerske Messebog». Jeg vilde 
ikke &krive en Bog for lrerde, men 
heller ikke blot en Opbyggelsesbog. 
Kardi,µalen vrelger den gamle Ti
tel: Liber sacramentonirn. Her har 
altsaa Ordet »sa_crarnentmn» endnu 
en mere almindelig Betydning og 
beteg11e1· isrer Messeofret. Den gam
le »liber sacramentorum», Hemme
lighedernes Bog, indeholdt jo det, 
som nu findes i JVJ:.issale, Po)ltifikale 
og Rituale. »Liber sacramento
rum» betyder altsaa her ikke s:1:1 
meget »Sakramenternes Bog» som 
»Messebog», skpnt Kardinalen ikke 
har glemt, kort at forldare Sakra
menternes Liturgi, hvis inderlige 
Forbindelse med Messeofret han 
strerkt fremhrever. , 

Helf Vrerket omfatter 9 Bind. I.. 
Bind indeholder mere almindelige 
Studier over Liturgien f. E. over 
Stationsfesterne, Jomfruernes og 
.lEgtefolkeiles Vielser, over »Litur
gien paa Evighedens Trerskeh d. v. 
s. ov1:1r Liturgien ved den hellige 
Salvelse, ved Begravelsen o. s. v. 
Lignende Studier findes i de fplgen
de Bi.q_d som Indledning til de gode 
Forklaringer af de enkelte Messer 
f. E. Studier over de faste Dele i 



Messen, over Fastetidens Liturgi, 
Martyrfester, Paaskeceremonier, 
over Marias Plads i Liturgien o. s. v. 
2 .-5. Bind forklarer Kirkeaarets 
Fester (proprium de tempore), 6. 
-9. Bind indeholder Helgenfester
ne (proprium sanctorum). Af 'den 
tyske Oversrettelse er der · udkom
men 7 Bind. Sproget er meget 
smukt og let forstaaeligt. 

I det vrerdifulde V ::erlc er Dogrna 
og Historie, Kunst og Liturgi , 
Askese og Hagiografi forenet til en 
vidunderlig fin Harmoni, og For
fatteren er ikke en kold Kritiker, 
men en troende og l::erd Discipel af 
den hellige Benediktus, der med 
fintfplende lErbprdighed ,i Messe
bogens gamle Bpnner, Sange og 
L::esninger »fpler Hjerteslaget afalle 
de Generationer· af Martyrer, from
me L::erere og Helgener, der meget 
mere har levet deres Liv efter disse 
Bpnner end trenkt og ucltalt dem»,  
som Kardinalen siger. Han kalcler 
den romerske Messebog for »den 
kirkelige Litteraturs mest ophpjecle 
og mest betydningsfulde V rerlc, det 
sandf::erclige Spejlbillecle af mrkens 
Liv, elen hellige Sang, til hvis Ful
denclelse Himmel og Jord har vir
ket sammen». 

,,. 
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Enhver, der · er interesseret i ka
. tolsk Gudstjenste og Liturgi, vil l::ese 
· dette V ::erk med stor aandelig Be

rigelse. Det historiske og dogma
tiske Stof fremfpres nemlig paa en 
saa let og interessant Maade, at man 
ikke mere m::erker det uhyre Ar
hej de, der staar bagvecl de krysrnl
klare Sretninger. Men det smuk
keste ved V::erket er ikke dets viden
skabelige Side, men det er det dybe 
Fromhedsliv, cler vokser op som en 
Blomst, som suger al s•in Kraft og 
Ynde fra den historiskr og dog
matiske Jordbund, fra Gi1ds hellige 
Ord og Kirkens Lrere, fra Kirke
f ::edrenes herlige Udtalelser og det 
kristne Folks gamle Sange og Bpn
ner. Vi maa heundre den fine Sans 
for de hensvundne Tider og hen
sovede Sl::egter, hvormeq Forfatte
ren forstaar at levenclegpre de for
skellige Tiders Glreder og Tr::engs
ler, og paa denne Baggrund skHdrer 
han saa Messebpnnernes Oprindel
se. Saaledes giver Kardinaien os er 
overvreldende Indtrykk af »corpus 
Christi mysticun1» ,  Kristi hemme
lighedsfulde Legeme, hvis Lemmer 
alle I{tatolikker er. 

Robert GJ"Oteclaes S . .I. 

B Ö N E N  I P S A L M E R N AS B O K. 

(Forts.) 
Här finna vi tacksägelsen för all

männa, offentliga, allmänt kända 
välgärningar, men det finnes bland 
dem några som förtjäna att sär
skilt ihågkommas, t. ex. den godhet 
Gud ådagalagt genom att giva la
gen. Han finner ej något bättre sätt 
att tacka· än att framhålla lagens 
förträfflighet : » Herrens lag är utan 
brist, är fullkomlig och vederkvic
ker själen. Herrens befallningar 
äro rätta och giva glädje åt hjär
tat ; Herrens hud är klart och upp
lyser · ögonen . . . den som håller 

detta, har stor lön.» (Psalm 19). 
- »Gud har uppenbarat sina verks 
förträfflighet för allt folk, de äro 
stora och värda att begrundas av 
alla . . . Hans händers verk äro 
sanning och rätt . . . de stå fasta 
för alltid och för evigt, de fullbor
das med sanning och rättvisa>> 
( Psalm 1 1 1 ) .  - Vad lmnde man ej 
anföra ur Psalm 1 19, som uppräk
nar nästan alla egenskaper och full
komligheter hos den gudomliga la
gen : den är helig, rättvis, felfri, 
evig, i ett ord - den är :,;anning. -
Vid huru många tillfällen har ej 



Gud visat sin godhet mot sitt ut
valda folk. Det är nog att minnas 
Psalmerna 78, 1 05, 106. Försynens 
ledning lyser där i klar dager. »Jag 
är Herren eder Gud, som befriat 
eder ur Egypten . . .  men mitt folk 
har ej förstått mig, ej hört min röst. 
0, om Israel hörde och vandrade 
mina vägar. I ett ögonblick skulle 
dess fiender komma på skam, jag 
skulle sträcka ut min hand mot 
dess fiender. Israels lycka skulle 
vara för alltid, jag skulle nära dem 
med bästa vete och honung. - Her
ren Gud kommer städse ihåg sitt 
förbund, sina löften, förbundet gjort 
med Abraham, eden given åt Israel 
och Jakob : Jag skall giva dig Ka
naans land som arvedel.» 

Tanken på Gud, hans härlighet 
och majestät, skapelsens behov att 
tacka honom, väcka i psalmistens 
själ och ande en annan känsla, plikt
känslan, såsom en naturnödvändig 
följd av denna kännedom. Han för
summar ej att giva uttryck däråt. 
Å ena sidan framställer han den 
lycka och tillfredsställelse, som föl
j er med pliktens trogna uppfyllelse 
och å andra sidan den olycka som 
är förenad med försummad plikt, 
därav bilden av den rättfärdige och 
orättfärdige. Den rättfärdige är i 
Guds hus såsom ett grönskande 
olivträd, han förtröstar alltid på 
Guds godhet och säger: jag skall 
prisa dig evinnerligen . . . Den 
rättfärdige glädes, seende Guds 
straffdom över de onda och männi
skorna skola säga : ja, det gives en 
belöning för de goda, en Gud, som 
dömer världen. - De ogudaktigas 
krafter skall jag nedslå, men den 
rättfärdiges skola varda upphöjda. 
� Hav dirt lust i Herren, och han 
skall giva qig vad ditt hjärta begär. 
- Jag har , varit ung och nu är jag 
gammal, men jag har icke sett den 
rättfärdige övergiven, eller lians 
säd tigga sitt bröd . . . Herren 
älskar vad rätt är och övergiver 
icke sina fromma; evinnerligen, bli
va de bevarade, men de ogudaktigas 
säd varder utrotad» (Psalm 37, 28). 
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»De som skåda upp till Herrert 
stråla av fröjd och deras ansikten 
behöva icke rodna av blygsel . . . .  
Herrens ängel slår sitt läger om
kring dem som frukta honom och 
befriar dem. Smaken och sen, att 
Herren är god ; säll är den man, 
som tager sin tillflykt till honom». 

Samma tankar återvända ofta 
( Psalm 15, 33, 49, 50, 92, 1 28). Utan 
tvivel är det för att bättre fram
ställa eller nå målet för bön och 
betraktelse, vilket är att göra män
niskorna bättre. Är det måhända 
därför motsatsen mellan den gud
fruktige och ogudaktige upprepas 
och betonas ända från första bör
jan. �>Säll är den man, som -icke 
vandrar i de ogudaktigas råd och 
icke träder in på syndares väg . . . 
utan har sin lust i Herrens lag och 
tänker på hans lag dag och natt. 
Han är såsom ett träd planterat vifl 
vattenbäckar, vilket här frukt i 
sinom tid och vars löv icke vissna. 
Allt vad han gör lyckas väl.» Och 
för att avskräcka oss från det onda, 
beskriver han syndarens öde i föl
j ande ordalag :  »Ue ogudaktiga äro 
såsom agnar, som vinden bortför.» 
( Psalm 1). »Den ogudaktige är i 
födsloarbete med fördärv, han går 
havande med olycka, men föder ett 
intet. Han gräver en grop och gör 
den djup, men han faller själv i 
den grav, som han gräver . . .  hans 
ondska kommer över hans hj äs
sa . . . Omvänder han sig icke, så 
skall Gud, den rättvise domaren, 
som rannsakar hjärtan och njurar, 
göra slut på hans ondska.» - » Och 
dock säger den ogudaktige i sitt 
högmod : det finnes ingen Gud. » -
Hans muns ord äro fördärv och 
svek, han vill icke handla med för
stånd och göra det gott är. » (Psalm 
36). - »Den ogudaktige stämplar 
mot den rättfärdige och biter sina 
tänder samman mot honom, men 
Herren ler åt honom, . ty han ser 
att hans dag kommer. » (Psalm 37). 

Psalmisten förutser t. o. m. vad 
man kunde hava att invända mot 
hans anföran.di>:i ; han glömmer 1u-



tet och förklarar orsaken till de 
ogudaktigas lycka i denna värld. 
»Jag såg att det gick dem väl i de
ras ogudaktighet ; fria från veder
mödor kommo de ej i olycka såsom 
andra dödliga . . .  har jag då förgä
ves bevarat mitt hjärta rent . . .  så 
vart jag plågad hela dagen - och 
när jag tänkte efter för att begripa 
detta, syntes det mig alltför svårt, 
till dess jag trängde in i Guds råd
slut och aktade på deras ände. De 
förlita sig på sina ägodelar och 
. berömma sig av sin stora rikedom, 
men av allt detta kan ingen vid sin 
död taga någonting med sig och 
ingen kan giva Gud lösepenning för 
sig. - Men dygden ensam är nyttig 
och förblivande.» 

Alla fatta icke denna lära och ha
va icke ett klart begrepp om plik
ten. Ty om de förstode den, skulle 
de tacka Gud för denna välgärning 
och i deras otrohet skulle medve
tandet om plikten leda dem att er
känna sitt fel och föra dem till 
ånger och bot, såsom psalmisten lär 
oss genom sitt eget exempel. Därav 
vissa psalmer, som med rätta bära 
namnet botpsalmer. Här beskriver 
psalmisten det bedrövliga tillstånd, 
i vilket hans synder bragt honom: 
»Det finnes intet sunt i min kropp 
- intet helbrägda i mina ben för 
mina synders skull.» (Psalm 30). 
Mina missgärningar gå mig över 
huvudet, såsom en svår börda äro 
de mig för tunga. Jag går krokig 
och böjd ; hela dagen går jag sör
jande . . .  .Jag är nära att falla och 
min plåga är alltid inför mig, ja, 
jag måste bekänna min missgär
ning och jag sörjer över min synd 
. . .  övergiv mig icke, Herre min 
Gud, var icke långt ifrån mig.» Men 
huru borde vi icke uppskatta Psalm 
5 1 ,  vilken David dikta.de efter s1n 
stora synd och vari han upplåter 
sitt hjärta i den livligaste och öd
mjukaste botkänsla. Det är den 
vackraste och fullkomligaste akt av 
ånger och ingen, eller knappast nå
gon syndare har väl innerligare 
känt och kraftigare uttryckt beho-

vet av förlåtelse för sina synder. -
Kyrkan har förstått detta och hon 
begagnar sig av denna psalm varje 
gång hon vill beveka Gud och an
håller om hans försonande och för
låtande barmhärtighet. 

Om också människan ser sitt 
elände och klagar däröver, kan hon 
dock ingenting göra för sig själv, 
av sig själv, för att befrias, hon be
höver en starkare, som kon1mer 
henna till hjälp för att befria, lind
ra eller bistå henne att bära bördan . 
Därigenom uppstår behovet av och 
län,gtan efter den starkare, för att 
uppnå befrielse från synd och pröv
ning. Allt detta är föremål för fle
ra psalmer : 25 : 18  »0 Gud, se till 
mitt lidande och min vedermöda 
och förlåt mig alla mina synder.» 
- Psalm 5 :  »Herre, led mig på din 
rättfärdighets vägar . . .  Bevara mig 
såsom en ögonsten, beskärma mig 
under dina vingars skugga för de 
ogudaktiga, som vilja fördärva mig, 
föl' mina dödsfiender, som omringa 
mig . . . stå upp Herre, rädda min 
själ från det onda . . .  Hjälp mig 
Herre, fräls mig efter din nåd, ty de 
hava upplåtit sin ogudaktiga och 
falska mun emot mig, de hava ta
lat emot mig med lögnaktig tunga.» 
( Psalm 1 09) .  Jfr. Psalm 3, 4, 10, 
13, 26, 35, 70 med samma tankar 
och uttryck om befrielse. - Sär
skilt kunde nämnas Fsalm 44, vari 
en stor nöd beskrives i välvalda 
ordalag och vilken slutar med en 
enträgen bön: » Vakna upp, varför 
sover du, o Herre? Vakna, förkasta 
oss icke för alltid. · Varför döljer 
du ditt ansikte och förgäter vårt li
dande och trångmål? Se vår själ 
är nediböjd i stoftet, vår kropp lig
ger nedtryckt till jorden. Stå upp 
till vår hjälp och förlossa oss för 
din nåds skull . . .  Herre, kom ej 
längre ihåg våra missgärningar ; må 
din misslrnndsamhet skynda till vår 
hjälp, ty vi äro olyckliga och prö
vade, skynda till vår hjälp, du vår 
frälsnings Gud, för ditt namns 
ära . . . Bef11ia oss . . . förlåt oss. » 
Dylika tankar och suckar åter-



vända upprepade gånger, isynner
het i Psalmerna 1 1, 83, U5, 85, 90, 
1 23, 1 26, 144. 

Den konungslige sångaren glöm
mer ej dem, som särskilt äro i be
hov av fö1·bön mitt under sina skif
tande sysselsättningar och sina an
svarsfulla kall. Han beder för ko
nungar och föreståndare, anhåller 
om lyckliga dagar, framgångsrik 
styrelse : »Kom ihåg David, hans 
bekymmer. - Rädda konungen och 
hör oss, när vi anropa d1g . . . 0 
Herre, giv åt konungen dina do
mar och din rättfärdighet åt ko
nungasonen. - Han dömer sitt 
folk ined 1�ättfärdighet . . . föröka 
konungens dagar . . .  sänd nåd och 
sanning för att 'bevara honom,>> 
(Psalm 6 1 ) .  »Må han sitta på sin 
tron inför Gud evinnerligen.» 

Förtröstan och hopp äro väsent
liga beståndsdelar eller egenskaper 
hos bönen. De finna uttryck hos 
David i mer än vältaliga ordalag. 
Många ps:tlmer börja eller sluta 
med förtröstans ord : Herre, du är 
en sköld för mig, min ära (Psalm 
3). Om än många tusen fiender 
skulle lägra sig mot mig, skall jag 
ej frukta. - I frid vill jag lägga 
111ig ned och i frid skall jag somna 
in, ty du Herre är min trygghet 
( Psalm 4 :  9 ) .  Israel, lita på Her� 
ren, Arons hus hav förtroende ; I 
alla som frukten Herren förtrösten 
på honom, han är en säker till
flykt . . .  På Gud förtröstar jag och 
skall icke frukta ; vad kunna män
niskorna göra mig? . . . Ty du räd
dar min själ . . .  jag kan vandra 
inför Gud i de levandes_ ljus. >> 
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Vi se huru psalmisten litar på 
Gud och han angiver själv bevekel
segrunden till denna förtröstan och 
tillit : ty av Gud ensam kommer 
hjälpen. »Jag lyfter mina ögon upp 
till bergen, ·varifrån min hjälp skall 
komma, till dig som bor ih1mmelen. 
(Psalm 12 1 ) .  De som förtrösta på 
Gud äro såsom Sions berg, det vack
lar icke, det är befästat för alltid. 
Såsom bergen omgiva Sion, så är · 
Herren nära sitt folk. - En konung 

segrar icke genom sin stora styrka, 
en hjälte räddas icke genom sin 
stora kraft, rnen den som sitter un
der den Högstes beskärm och vilar 
under den Allsmäktiges skugga, 
han säger : i Herren har jag min 
tillflykt och min borg, min Gud, på 
vilken jag förtröstar» .  - Den som 
håller sig till Gud, behöver ej fruk
ta nattens fasor, fiendens pilar, 
sjukdomens plågor, pest, hungers
nöd eller annan farsot. 

Andra skäl giva stöd åt denna 
förhoppning : Guds helighet, all
makt, godhet. Jfr. Psalm 6, 9, 1 0, 
33, 36. - »Du är helig, du tål icke 
det onda ; Herren är konung i evig
het. - Din godhet stiger till him
melen, din trohet når skyarna. Du 
är ett skydd för den förtryckte -
du skyndar till hjälp i prövningens 
tid. - De som känna ditt namn 
hava förtroende, ty du övergiver ej 
dem som söka dig . . . 

Psalmisten glömmer aldrig sitt 
eget elände, ej heller människornas 
allmänna oförmåga, det är en an
nan grund till förtroende. »Se till 
mig och hav förbarmande med mig, 
ty jag är ensam, övergiven, olyck
lig» (Psalm 24) .  Ur djupet ropar 
jag till dig, o He'rre, hör min röst, 
se icke till min missgärning, ty om 
du såge därtill, vem kunde då be
stå inför dig? .Jag litar på ditt ord, 
jag vet att din barmhärtighet är 
stor» ( PMlm 5 1 ) .  - Människorna 
äro inför dig mindre än en vind
pust. - Av oss själva kunna vi 
intet, vi behöva nödvändigt Guds 
hjälp, ty »om Herren ej bygger hu
set, så arbeta ,de fåfängt som bygga 
därpå. Om Herren ej bevakar sta
den, så vakar väktaren fåfängt» 
( Psalm 127) .  

Jag önskar gärna beröra en an
nan tanke eller känsla i Psalmerna 
och denna är rätt egendomlig. Den 
gäller förbannelserna, nedkallandet 
av Guds rättvisa över de onda, vil
ket man påträffar här och var i 
de heHga sångerna. De utgöra nå
gonting egendomligt i psalmistens 
mun, något som man ej rätt kan 



förstå eller förklara, om man ej 
tänker sig att för de fromma deras 
ovänner eller fiender äro Guds 
och Guds fiender även äro deras. 
Så låter oss den 5 Psalmen förstå, 
eller kanske rättare sagt visar oss 
på ett enastående sätt, huru psal
mistens fiender äro Guds fiender, 
lnu'u. hatet mot synden är liksom 
ett med kärleken till Gud : »Herre 
led mig genom din rättfärdighet för 

· mina förföljares skull, gör din väg 
Jämn för mig . . .  straffa dem för 
deras många överträdelsers skull, 
eftersom de äro gensträviga mot 
dig. » ( Psalm 58 : 7-10). »0 Gud, 
krossa tänderna i deras nrnn, sön
derslå de unga lejonens tänder, låt 
dem förgås ·likt vatten som förrin
ner . . . förgör dem i vrede, så att 
de icke mera äro till och må de för
ni1i1ma att Gud är den som råder . . .  
allt -intill jordens ände.» (Psalm 
58 : 59). 

»O Gud, att du ville dräpa de 
ogudaktiga ! Ja, måtte de blodgiriga 
vika ifrån mig. (Psalm 139 :  19). 
Må deras bord framför dem bliva 
till en snara och till ett giller för 
de säkra ; må deras ögon förmör
kas, så att de icke se . . . Utgjut 
över dem din ogunst och låt din 
vredes . glöd hinna dem . . . Låt 
dem gå från missgärning til I miss� 
gärning och låt dem icke komma 
till ära och rättfärdighet. - Må 
de utplånas ur de levandes bok och 
icke varda uppskrivna bland de 
rättfärdiga - ty nitälskan för ditt  
hus har förtärt m:ig och dina för
smädares smädelser hava fallit över 
mig.» ( Psalm 69). -,»Han älskade 
förbannelse, må den komma över 
honom ; han hade icke behag till 
välsignelse, må den vara långt ifrån 
honom . . . Detta vare mina mot
ståndares lön ifrån Herren och de
ras, som tala ont mot min själ.» 
- »O Gud, låt dem (mina fiender) 
bliva såsom virvlande stoft, såsom 
strå för vinden . . . må de komma 
på skam och förskräckas till evig 
tid . . .  att de må söka ditt namn 
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och förnimma att du allena bär 
namnet »Herren», den högste över 
hela jorden». (1Psalm 83). 

Vad jag o,1an framhållit, är må
hända en ensidig betraktelse över 
Psalmerna. -- Den hl. BasiHus 
( död 379) säger nämligen om Psal
merna : » De äro de ungas trygg
het, de äldres tröst, kvinnornas 
prydnad. Vilken lärdom kunde vi 
ej hämta därur. De innehålla en 
fullständig teologi ;  de lära oss 
Kristi mandomsanammelse, domens 
verklighet, uppståndelsens hopp, 
fruktan för förtappelse, löften om 
evig härlighet. De innehålla uppen
barelsen av många hemligheter, de 
bevara åt oss en gudomlig skatt, 
tillgänglig för alla.» ·  

Vi kunna väl därför antaga,. att 
den hl. Hieronymus ( död 420) in• 
spirerats därav, när han anbefaller 
Psalmerna till allmänt o_ch enskil t 
bruk. Han skriver beträffande en 
ung flickas uppfostran : » Vänj hen
ne vid att stiga upp om natten för 
att bedja och lä.sa Psalmerna . . .  
Hon läre Psalmerna utantill och 
må de vara henne i stället för bril
janter och sidenklädningar ! » -
Detta var i det fjärde och femte 
århundradet. � 

Helst ville jag dock med anled
ning av ämnets behandling anföra 
ett ord ur en nyare textförklaring 
( 1930) av teologie. professorn vid 
akademien i Paderborn, Dr. Nor
bert Peters. Man läser här Fiiljan
de : »Bland Psalmerna :iro . några 
lärorika dikter, men alla läm de 
oss att  bedja. Inför denna hjärtc
fromhet träder lagens formalism 
eller bokstav tillbaka. :Psalmerna 
lära oss bönen och bönen är ett del
tagande i religionen; den är dess 
medelpunkt och kraftkälla. De äro 
den klaraste spegel, vari vi kunna 
se det religiösa livet hos de bästa i 
det Gamla Testamentet, och med 
rätta kan man kalla Psaltaren : 
»Bibelns hjärta». 

Joh. vem Gijsel. 
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V E D R E F O R M AT I O N E N S  G RY I 
DAN MA R K. 

Kap. 4. 
INDERLIGHED I TROEN. 

Det forsikres så. ofte, at frorn
hedslivet i middelalderens slutnmg 
var stivnet i udvortes former . under 
hvilke alt regte og inderligt' from
hedsliv blev klemt til döde. Hvor 
ur.etfrerdig en sådan påstand er, 
bhver den, der beskreftiger sig lidt 
med datidens religiöse litteratur, 
hurtig klar over. Her skal ku� 
gives nogle enkelte citater, som vi
ser dette. 

I Sangen11 ) : De hellige -tre Kon
ger så lystig og glad hedder to af 
versene: 

Så kom derfor med kongerne frem, 
din Jesus i troen du ej forglem. 
Han er din Jesus og saligheds tröst, 
hans södhed gem i hjerte og bryst. 

Han er det saligheds klare lys, 
der lyser op vore hjerters hus 
så skulle vi alle på jorden he; 
ham elske for alle og have kair. 

Et andet forreformatorisk rim12 ) 

lyder s�ledes: 

Det siger vor Herre Jesus Christ : 
hvo ydmyg og gudelig vrere v:ist 
og regne sig mindst vcerdig å vrere, 
i himmerig fanger hall ' hceder og cere. 

I en gammelsvensi'" dödsf 01·bere
delse13) hedder det fra en tid (Dron
ning Margrethes), da dan�ke ' ocr 
svenske åndelige forhold artede sig 
ganske · erns : 

»Angrer du, at du har forbrudt 
dig mod din Gud og E'orlöser, og 
har du vilje til å . forbedre dig, om 
du får tid? Tror du, at Jesus Chris
!us er död for din skyld, og at du 
mgenlunde kan frelses uden ved 
hans pine og död? Kurr til Jesu 
Christi död skal du srette alt dit 
håb. Min Herres .Jesu Christi hår-

' deste död sretter jeg mellern mig 
og Guds vrede.» 

Og i en gammelsvensk passions
bön 14) hedder det på lignende må
de : »Miskundeligste Forlöser, k:.e
reste Jesus Christus, j eg beder dig 
ydmygt, at din svrere pine og bitre 
död må blive mig til salighed og 
evigt liv.» 

Lad os slutte med en så - å sige 
officiel udtalelse. Biskop Lage Ume 
af Roskilde siger i sit be\·ömte und
sigelsesbrev til Konig Christiern Il : 
»Jesu Christi kors, hans benedidede 
döds og pines kraft og rnagt, J om
fru Marie, Guds Moders og alle hel
liges bön kalder jeg på.» 

Kap. 5. 
HV AD MAN MENTE OM DE GODE 

GERNINGER. 
Som det tydelig fremgår af de 

foreg(lende kapitler, henviste mid
delalderens håndböger menneskene 
til Christus og til tro på ham og 
tillid til hans nåde som deres frei'
ses grundlag. Gode gerninget blev 
ikke glemt, men de blev aldrig 
frem�tillet som frelsesrnidlet, hvo;· 
ofte· pg hvor lrenge end pi·otestan
tismen påstår noget sådant. Man 
vidste og· praktiserede, som det hed
der i en bog15 ) om Helligåndsb1·öd
renes udbredelse, at det »å vise sin 
tro i sine geminger og å inderlig
göre sit religiöse liv er to ting, der 
godt stemmer sammen». 

KILDEANGIVELSER. 
11) Finc\es i :  Brandt : Dansk Psalme

digtning I.I. 
12) Findes i Kirkehistoriske Samlinger 

I Bind. Side 287. (1849- 52.) 
1 3) Håndskrift fra c. 1375 på Kg!. Biblio

thek i Stockholm (se Credn 1925. Side 
263 ) .  

14) Anföres i Credo 1925. Side 65. 
15) Stemann og Lindbrek : De danske 

Hell igaandsklost1·e. Side 4. 
(Forts.) 
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K O N C I L I ET : I  E f ES U S. · 1 

I år är det 1500 år sedan Jung
fru Maria vid kyrkomötet i Efesus 
förlänades namnet Guds Moder av 
det ofelbara kyrkliga läroämbetet. 
( 431 )  Hennes titel, Deipara ( Guda
foderska) stadfästes av det ekume
nislta konciliet ( 200 biskopar) Ull·· 

der det troende folkets ändlösa ju
bel. Det avgörande sammanträdet 
drog ut långt på natten, medan sto
ra skaror väntade utanför kyrkan, 
en Vår Frukyrka, till dess trosav
görandet kungjordes. Vi bekänna 
att Kristus är sann Gud och sann 
människa, att Han har två naturer 
men att det f.innes blott en Kristus, 
en Son, en Herre. Den heliga Jung
frun kallas Deipara, Gudaföder
skan, därför att Ordet blev kött i 
henne. »Då bröt jublet löst : Den 
ärekrönta Jungfruns fiende är sla
gen till marken : leve den härliga 
och alltid segerfika Guds Moder.» 
Sedan blevo biskoparna förda i 
fackeltåg _och ledsagade av de för
nämsta borgarna, till sina bostä·
der. Hela natten var staden fest
ligt upplyst och lovsånger tm Guds 
heliga moder genljödo överallt. 
Koncilsakterna inkommo till Rom 
dagen före .Jul, .Julafton, då för
samlingen firade den hemlighet, 
varom det varit fråga vid konciliet. 
Påve Celestin kunde icke låta bli 
att strax kungöra det glada budska
pet. Han ilade till den gamla li
berianska basilikan, Santa Maria 
Maggiore, där folket redan var för
samlat för at fira vigilien av Guds 
Sons födelse. Han uppläste kun
görelsen och folkmassan utbröt i 
jubelrop. Då, säger Baronius, fick 
ängelens hälsning det tillägget, som 
börjar med orden : Sancta Maria, 
Mater Dei. -

I samband med de1ina definition 
av dogmen skall den sjunde anti
fonen i Offfoium Beatre Marire Vir
gm1s per annum (Mariaofficiet) 
förstås. En fests antifoner äro lik
som nycklar till själva festens hem-

lighet. I den första nokh,irnen hava 
vi tre antifoner : »Benedicta tu in 
mulieribus et benedictus fructus 
ventris tui. » På jorden var Maria 
Guds moder och den smärtofyllda 
modern. (Sicut myrrha electa odo
rem dedisti suavitatis, sancta Dei ge
nitrix) och därför gäller vår lovpris
ning henne ( Ante torum hujus vir
ginis frequentate nobis dulcia can
tica dramatis. ) I den andra nol<.
turnen : I himlen härskar hon som 
drottning ( Specie tua et ,pulchrHu
dine tua intende, prospere, procede 
et regna) och lever i den . innerli
gaste föreningen med Gudomen, 
(Adjuvabit eam Deus vultu suo. 
Deus in medio ejus non commove
bitur) · och Sicut laetantium omni
um nostrum habitatio est in te, 
s_ancta Dei genitrix. I tredje nok
turnen kommer vår antif on : I Kyr
kan på jorden är hon st�ndigt seg
rarinna över lögnen och _irrläran. 
( Gaude Maria virgo, cunctos haere
res sola interemisti iq universo 
mundo) .  Och till sist de två fe
lande antifonerna. I I{yrkan här 
på jorden är hon den högt pr_isade. 
(Dignare me laudare te, ,:irgo sacra
ta, da mihi virtutem contra hostes 
tuos), och vår ständigll föresprå
kerska. 

Huru skall nu följande antifon 
förstås? Gläd dig, Marta mö, alla 
irrläror har du ensam besegrat i 
hela världen. Jorden är j u  upp
fylld av sekter, så att detta kan icke 
vara annat än en retorisk över
drift, ett poetiskt talesfitt. Inga
lunda ; för det första gäiler antifo
nen de första kristna århundrade
nas kl'istologiska irrläror, men det 
förblir också sanning gentemot alla 
tiders irrläror. Svaret finnes i 
Marie Bebådelses åttonde responso
rium : Gläd dig, Maria mö, alla irr
läror liar du ensam besegrat, du 
som trodde ärkeängelen · Gabriels 
budskap, när du som jungfru födde 
Gudamänniskan och förblev jung-



fru. Genom att Maria födde Guda
människan äro alla irrläror bränn
märkta : ty, Kristus vår Gud, har 
icke en Sken kropp ( doketismen, 
m.anikeismen, Saturnin, Marcion ) ,  
d å  förenade sig icke heller vid 
Kristi dop ett himmelskt väsen med 
honom ( ophitismen, Valentin) ;  då 
är han ej blott en ·människa, i vil-· 
ken en gudomlig · kraft övergående 
verkat (ebionismen) ;  då har icke 
en unitarisk Gud av Maria påtagit 
sig människogestalt utan sj äl (pa
tripassianismen) ;  då är Kristus 
icke blott Guds främsta skapade 
vai·else (arianismen) ;  då har det 
gudomliga Logos icke endast bott i 
människan Kristu·s som i ett tem
pel ( apollinarismen, nestorianis
men, Marc.ellus) ,  då har den gu
domliga naturen icke utträngt den 
mänskliga (eutychianisnieil) och då 
har icke heller de två naturerna i 
K'ristus haft blott en vilj a och en 
gärning (monoteletisme1i ) ; då är 
icke Marias Son blott Guds foster
son (adoptianismen ) .  » Varje ande, 
som delar '.Kristus, är icke icke av 
Gud»,  sägei' aposteln Johannes ( 1  
brev 4 :  3 ) .  Alla dessa irrläror hava 
velat dela Gudamänniskans person 
och hava förnekat antingen den ena 
eller den andra naturen, samman
blandat dem eller förnekat den hy
postatiska föreningen ( två naturer, 
två viljor i en person, den theand
riska) . Gud har sått fiendskap 
mellan kvinnan, den välsignade 
bland kvinnor, den nya Eva och 
ormen, s01i1 är en lögnare och lög
nens fadel' och en mandråpare ty 
med lögn och l,i st har han velat för
dunkla det' centrala i vår återlös
ning, Guds mandomsanammelse, 
ntaµ. vilken Kristi död på korset 
icke hade kunnat försona världens 
synd eller Kristus hade kunnat 
uppstå från de döda och giva oss 
sin heliggörande nåd. 

Förnekelsen av Marias jungfru
lighet leder till förnekelsen av 
Kr.isti Gudom och till uppgivande 
av den kristna moralläran (valden
ser, katarer, albigenser ) .  Om man 
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' . ej längre prisa1· Maria salig som 
Guds Moder, mister man också tron 
på hennes gudomlige Son. Jesus 
är då den ädlaste av alla dödliga, en
ligt somliga, men andra anse Ho
nom vara en svärmare, bedragare 
eller en av bedragare uppdiktad ge
stalt. I det ovan citerade responso
riet på Marie Bebådelsedag, angivas 

. tre skäl varför Maria anses hava 
brutit irrlärans vapen : den första, 
att hon trodde på Guds uppenba
relse och det strax, utan tvekan. 
Genom sin obetingade tro har hon 
återvunnit det som Eva genom sin 
otro förspillde. Med rätta. ärar 
Kyrkan henne som Sedes Sapien
tiae och Virgo prudentissima. Då 
hon sade : Ske mig efter ditt ord, 
fullbragtes mandomsanamm,elsen 
och därmed tog en högre värld, nå
dens rike, det Nya testamentets 
övernaturliga liv, sin början och 
denna världens furste blev beseg
rad. Riktigt är att spelrum lämnas 
till · den gudopiliga parousi, när 
Människosonens tecken skall v.isa 
sig på himmelen .:-'-- tills domeda
gen ; j ag tänker här på de sedliga 
och religiösa förvillelser, vi se om
kring oss. I verkligheten äro de 
redan avslöjade och brännmärkta 
quia a te ortus est sol justitiiae 
Clwistus, Deus noster. Maria har 
tillintetgjort alla irrläror som så
dana. 

Måtte våra kära, i tron frånskil
da bröder, få nåd liksom de tre vise 
från österlandet, att »finna Barnet 
med dess Moder Maria>>, Matt. 2 
kap. II ,,. ( tillbedja Gudamänni
skan. och prisa Guds Moder salig) . 
Många av dem hava kastat smuts i 
en l.iljas dagg» ,  den renaste av alla, 
·den . som Guds moders skald, 
Eystein Asgrimsson, så härligt be
sjunger i sitt kvad »Lilja» . Prote
stantismens avsikt var att fram
häva tillbedjan av den heliga Tre
enigheten och av Frälsaren genom 
att · avskaffa vördandet av Guds 
Moder och helgonen. De hava för
nekat att . månen och stj ärnorna 
lysa, för att bättre påpeka det ljus, 
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soru solen ager i sig sjä:lv : nu döl-
j er sig solen mer och mer för dem 
bakom vantrons mörka skyar. Kyr
kan däremot visar oss den skim
rande månen och de lysande stj är
norna coh vi förstå vilket överflö
dande ljus den sol har i sig själv, 
som kan göra månen och firma
mentet så strålande, genom att göra 
dem delaktiga i sin helighets ljus- · 
glans. Sol justitiae, Christus, Dells 
nöster. 

Konciliet ,i Efesus (år 431) skall 
i år firas med stor prakt i Peters
kyrkan i Rom, där österländska 
katolska biskopar, samlade kring 
aposteln Petri eftertädare, påven 

/{afolsk inf ornwtionsbyl'å i 
Sverige. 

Xven Sverige har nu fått en ka
tolsk informationsbyrå, en sam
manslutning av katolska lekmän, 
som har till ändamål att bemöta an
grepp mot katolska Kyrkan, fram
komna i pressen, . att rätta felaktiga 
uppfattningar om katolsk lära och 
praxis samt att stå pressen till tjänst 
med upplysningar om katolska f�fr
hållanden i Sverige och utlandet. 
Därjämte vill Byrån stå till allmän
hetens disposition för önskade upp
lysningar angående katolicismen. 

Pius XI, Västerlandets patdark och 
biskoparnas biskop läser en hög
tid1ig pontifikalmässa,, efter den 
gamla ärevördiga bysantiska mäs-
soriten,. vari Kyrkan efter brödets 
och vinets förvandling till Kristi 
Lekamen och blod sålunda hälsar 
»henne i vilken Ordet blev kött». 
Det är sannerligen tillbörligt att 
prisa Dig salig, Du Gudaföderska, 
fullkomligt heliga och rena Moder 
till vår Gud. Du är mera vörd
nadsvärd än Kerubim och mera 
mera lovvärd än Serafim, du som 
utan att mista din renhet avlat Or
det ; Dig hälsa vi som den sarina 
Gudaföderskan (Deipara). A .  S. 

Stockholm 7. Till sakkunniga i 
teologiska och liturgiska frågor har 
Biskop Möller utsett Pastor A. 
Meyer och Pastor 0. Lewin. 

Dödsfall. 
Den 20 april avled i sitt hem i 

Bryssel, styrkt med Kyrkans hel. 
Sakrament, f. cl. kejserliga ryska 
legationsrådet och kabinettskam-
marherren hr Alexandre . de Kou
clriaff sky, i en ålde1; .av nära 80 år. 
Han var en fint bildad man, god 
katolik, och väl känd av den 
äldre generationen församlingsbor i. 
Stockholm, från den tid då han till
sammans med sin mor brukade be
söka sina släktingar i Sverige. 

Som bekant, var det hans mor, 
M :me Louise de Koudriaffsky, född 
de Labensky, som lät uppföra det 
vackra S :t Josefskapellet jämte 
gravkor, på katolska kyrkogården. 

Föl'enta Statel'na. 
Katolicismens framgång i Ame

rika ät fem gånger så stor som be
folkningens tillväxt. För 150 år se
dun blev John Caroll vigd till För
l'nta Staternas förste · biskop. Då 
fanns det blott G kyrkOT och 20,000 
Lrocnde. Nu räknar man 1 8,000 

Byråns angelägenheter . handha
vas av en: styrelse, bestående av 
ordförande, sekreterare och om
budsman. Styrelseledamöte1: äi·o f. 
n. herrar F. Höijer, Edvin Sand
qvist och Hj. Ekberg,· Stockholm. 
Ombudsmannen träffas varje dag 
kl. l-2 e. m. per telef011 ·( Stock
holm 85). Byråns postadress är 

· kyrkor och 20 millioner troende. 
För 90 år sedan hade Chicago 
50,000 .invånare och ingen katolsk 



präst, nu finnas där tusentals ka· 
to1ska präster, 253 katolska ky):koi' 
och 1,500,000 katoliker (på . en be
follming a,, 3,500,000). 1929 över
gingb 38,000 personer till katolicis.: 

men. Ingenstädes i Förenta Sta 
terna erhåller katolska Kyrkan 
statrigt understöd vare sig för pi'ä
ster, kyrkor eller skolor. Alla ut
gifter besll'idas av de ll'oende, AU 
de amerikanska katolikerna . äro 
det de äro; därför hava de att tacka 
sina skolOT. De äga 8,000 folksko
lor, i vilka 60,000 lärare underv,isa 
2,300;000 barn, vidare 2,400 högre 
skolor med 14,000 lärare och 
240,000 lärjungar. De 160 högsko· 
lekollegierna och uni,versiteten be
sökas av 100,000 studenter och äga 
en stab av 7,000 lärare. Därtill 
komma 80 lärareutbildningsanstal · 
ter och 190 seminarier. Allt detta fi
nansieras uteslutande med katolska 
medel. 

De amerikanska katolska bisko
parnas uppmaning att under den 
nuvarande ekonomiska krisen bi
springa de milliontals arbetslösa 
har haft till följd, att talrika )rnri
tativa företag grundats. I alla stör
re städer samarbeta de religiösa 
01;dnarna och de tongivande före
ningarna för att förse så många 
behövan.de som möjligt med Jdädet· 
och mat; Många församlingar hava 
låtit · · igångsätta 1;esfaureringsarbe
ten i sina kyrkor för att giva sys
selsättnig åt arbetslösa. I biskops
dömet Los Angelos skänka de ny
grundade hjälpbyråerna de nödli
dande varje månad 65,000 dollars, 
de frivilliga arbetsförmedlingsin
rättningarna 30,000 dollars och 
Vincentföreningarna 2,000 dollars. 
I Detroit 'hava kapucinerna av den 
helige Franciscus' tredje orden in
satt alla sina krafter på det sociala 
hjälparbetet. Mångenstädes hava 
enskilda lämnat avsevärd hjälp, så 
i Detroit där en katolsk fabriks
ägare ställt stora lokaler i sin fabrik 
till 2,500 hemlösas förfogande. 

Omkdng 130 amerikanska. radio
stationer utsände påvens radiotal. 
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På grbnd · av de IÖrsök� som flera 
veckor i förväg 'måste gö1;as, upp-=
gingo totalkostnaderna for denna 
utsändning till 380,000 dollars. 

A.nsgarfest i .Hamburg. 
Den 3 maj komma Hamburgs ka

tolska församlingar att ai1ordna en 
större festlighet för att fira 1 1 00-
årsminnet av S :t Ansgars överta
gande av Hamburgs biskopsstift. 
Alla tyska biskopar och alla tyska 
benediktinerabboter hava mottagit 
inbjudan till festen. Dessutom 
komnia bl. a. Danmarks, Hollands 
och Sveriges biskopar att när'vära. 
Även Hamburgs parlament blir re� 
presenterat. I Stadion skall påv
lige nuntien Orsenigo från · Berlin 
läsa pontifikalmässa, och för. mö
tena på aftonen · hava Hambui'gs 
största lokaler förhyrts. Man för
väntar stor tillströmning. 

Exercitierörelsen i Polen 
gör glädjande framsteg. Centmm 
för den polska exercitierörelsen är 
det för tre år sedan grundade exer
citiehuset i Trzebinia i biskopsdö
met Krakau. Av de 5,000 personer, 
som i vår deltagit i slutna exerci
tier, besökte inemot 2,000 exeicitie
kurserna i Trzebinia. Härifrån ut� 
går alJ exercitiepropaganda i Polen, 
särskilt genom månadsskrfften 
»Drwonek Rekolekcyjny». En 
exercitiekommitte, i vars spets stå 
påvlige nuntien i Polen samt kardi
nalenla av Posen och Vi'arschau, 
har bildats med syfte att låta upp-
föra nya exercitiehus. 

Frankrike. 
Antalet Lourdespilgrimer · upp

gick tUI fj64;ooo. De · flesta pilgri
merna kommo helt naturligt frå.n 
Frankrike, från Belgien kommo 
28,000, från Spanien 1 1,700, från 
Italien 1 1,600, från England och 
Irland 8,029, från Schweiz 4,800, 
fri:(n Tyskland 4,200 och från Holc
land 3,600. 

Själavårdsarbetet och dess fram
gångar i Pads yttersta: arbetarkvar
ter vinner allt mera erkännande 
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ä,-Ym f:d\J1 motstånclares:-; sj\ia,. _ Sta;, 
ti-stiken Jör de Jyra A:�nare åre� xh 
sar', att . 50 , kN'rkor ,och l�apellsalar 
inr�ttlcltS, ä,vens<.nn : 1 00 Järlings- ,och 
ungdomshem, apotek, skolor, 0. s. v. 
En kommuhistisk ledare ,yttrade sig 
föi' kött tid' sedan på : följande sätt 
om den kyrkliga ·verksamheten i 
dessa kvarter : ·»Man · n,iå säga vad 
mån vill ; 0111 · den· stora kraschen i 
Pa1.fs ännu icke koinmit, så är detta 
icke tack vare polisen ·eller kulspru
torna; utan, tack · vare piä!iterna, 
som hava splittrat oss. Sedan de 
kommit hit, är de röda familjernas 
cnhetsfront sprängd. I en familj 
har man pojkar, som firat sin första 
ko111munion, i en annan en dotter, 
Söm är Mariabarn. Genom sin 
sjukvård : hava prästerna vunni,t 
mödrarna'. Stundom lyckas det dem 
till och med att vinna männen. Det 
värsta är, att man icke kan komma 
åt prästerna, ty de hava icke kom
mit hit för pengars slrnll och icke 
av · ·politiska skäl. Ett är säkert : 
de äro icke rädda för oss, de älska 
oss.» 

I UIJ.gef!ir :Så, ' som .Ni ti_o_l-J rn �:än :l:l}!: 
håller .o!}l e1l ,fÖTböp.. , ffw::tclt�·,pff 
de . »histQrier>), .som berättas - om oss 
luttoliker ! Sådanl'\ »hlst<;>rier» lqHl:" 
na icke ,passa in på .360 1nHiioner 
människor, till vilka vår tids nie:;;t 
bt!Jyclande � · personligheter, höla, 
Döm lojalt, se allvarligt på :tingen 
oph bilda Eder . sedan ett ,eget om -
döme . . .  , .. , Om Ni har ;något att 
{råga om, . st.år vårt ordimi;;sä,.Jlskap 
till· Edert förfogande. , Edert nami;i. 
och Eder fråga. behandlas· . - med 
diskretion, och en katolsk lekman 
kommer att lämna Eder svar. >> 

. . Ä Jesuitkyrkan i Edinburg 
finnes följa.qde anslag : · » Till icke 
lrntols�rn besökare ! Denna kyrka 
tHihör det, största kristna religions
samfundet i .världen, som omfattar 
360 millioner själar. Den tro, som 
här Jörkunnas, är densamma, som 
före >>reformationen» förkunnades 
i alla landets kyrkor. I denna kyr
ka ärp ,Ni o.ch de andra besökarna 
icke ensamma, ty i tabernaklet, i 
högaltarets mittpunkt är Jesus 
Kri'stus, liksom en gång i Betlehems 
stall och på Golgatas kors. Därför 
knäböja katolikerna inför altaret. 
Eder bedja vi att värdigt uppträda i 
denna kyrka. De statyer, Ni ser, 
äro inga avgudabilder ; de äro att 
likna · vid de bilder, som erinra 
Eder om hädangångna vänner. Om 
Ni 0 ser en katolik knäböja framför 
en sådan bild, tro icke, att l'lan till� 
beder den. , Han beder 'blott den 
helige, so:m här är avbildad, att in
lägga en förbön för honom hos Gud, 

"i i 

Tyska bibelöversättningar före 
L uther. 

En specialist, ·professor Friedr. 
Maurer vid universitetet i Giessen 
fastslår i en uppsats i »Forschungeii 
nnd Foi'tschritte» (n : r  1 0); att \.Y: 
\Valther i sitt stora verk om den 
tyska bibelöversättningen redan 
1 890 har påvisat förekomsten a\' 
50 bibeltryck på tyska språket och 
över 200 handskrifter med samma 
innehåll, härstammande från tiden 
före Luther. Sedan dess hava emel� 
lertid talrika nya handskrifter 
framdragits, utan att biblioteken 
dock blivit grundligt genomletade. 

Den för�lutherska • tyska bibel
översättningen upvisar alltså en. ut
bredning och _ en rikhaltighet, som 
definitivt avlivar historren om att 
»Luther. skänkt oss den tyska bi� 
beln» och att katolska Kyrkan un
dertryckt bibeln . på tyska språket. 
50 tryckta bibelöversättningar före 
Luther trots att så kort tid förflu
tit efter boktryckarkonstens uppfin
nande ! 

. A n d l i ga övn i n g arfö r mä n  
komma .att äga rum å 
M A R I E L U N D  

under pin�sthelgen fr. lördagen 
• den .23 maj till onsdag� morgon 

den 27 maj , 
Ledare : P. R WERNER, som läm� 

nar alla önskade upplysningar. 
Adr. : N :a Smedjeg. 24, Stockholm. 

Hälsingborg. 193 L Aktiebolail'et Boktryck, 


