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KARDINAL VAN ROSSUM t. 

Kardinal van Rossum var en 
storhet av första ordningen, skriver 
Osservatore Romano, i missionsak
tivitetens historia under detta år
hundrade. Hans alltid unga entu
siasm, hans upplysta vishet och 
hans oförlikneliga ihärdighet gjor
de honom skickad att med fram
gång förverkliga vår Kyrkas plan 
för Guds rikes utbredning bland 
folk, som ännu stå främmande för 
frälsningens stora nådegåva. För
klaringen till hans framgång är att 
söka i hans stora personliga dyg
der och hans ihärdiga bön. Han 
var en verklig Gudsman. Sin bo
stad gjorde han med sin djupa 
fromhet till en helgedom, där hans 
ande gärna dvaldes i betraktelser 
av de eviga sanningarna och det 
präsforliga livets nådegåva. Trots 
alla ansträngande arbeten fullgj or
de han intill sin död redemptorist
ordens alla föreskrifter, vilken or
den han tillhörde under 53 år. Be
själad av en mycket stark rättfär
dighetskänsla tänkte han på sam
ma gång ödmjukt om sig själv och 

fattade aldrig ett viktigt beslut utan 
efter ingående, moget övervägande 
i sitt inre av föreliggande motiv och 
beslutets konsekvenser med avse
ende på själarnas bästa. Lika sam
vetsgrann som han var i övervägan
det av sina beslut, lika fast och be
stämd var han, när det gällde att 
utföra dem. 

Det låg honom särskilt varmt om 
hjärtat att arbeta på det infödda 
prästerskapets numerära tillväxt i 
missionsländerna och att upprätta 
seminarier i dessa länder för de 
prästerliga aspiranternas gedigna 
religiösa, moraliska och intellektu
ella utbildning. Shia förhoppningar
fick han se gå i uppfyllelse bland 
annat genom vigningen av fem Id
nesiska och en japansk biskop. Det 
är mycket på grund av hans hän
givenhet för det infödda präster
skapet, som det nya kollegiet » Pro
paganda fide» i år kan mottaga 250 
studenter från missionsländerna. 
De många nya apostoliska delega
turer, som den heliga Stolen beslu
tat upprätta, har han förberett ge-



254 

nom att låta prelater med särskild 
personlig kompetens i missionsfrå
gor företaga apostoliska visitations
resor. Han arbetade oavlåtligen för 
nya kongregationers inträdande på 
missionsfälten och ivrade oförtru- · 
tet för samarbete i missionsarbetet. 
Det var mycket tack vare honom 
som »L'Oeuvre de la Propagation de 
la Foi» och »L'Oeuvre de la sainte 
Enfance» överflyttades till Rom 
och underordnades »Propaganda 
Fide», vars sekreterare är· president 
för dessa två verksamheter. Mäk
tiga impulser har missionsarbetet 
fått genom det av kardinalen grun
dade »Agenzia Internazionale Fi
des» som har korrespondenter i 
nästan alla missionsländer. Moder
na hjälpformer åt missionen (t. ex. 
läkaremission och användandet av 
snabba transportmedel) hade i ho
nom en intresserad gynnare. Själv 

en grundlärd man, varom hans teo
logiska och juridiska arbeten bära 
vittne, arbetade han i hög grad för 
vetenskapliga missionsstudier, vilka 
han befordrade genom upprättandet 
av en lärostol i missionsvetenskap 
vid Propagandas moderniserade ar
kiv och i det missionsbibliotek, som 
nu är inrett i de lokaler, som förut 
utgjorde Collegium de Propaganda 
Fidei. 

Den döde kardinalens livspro
gram kan sammanfattas i detta 
enda ord: arbeta I Han föll på sin 
post arbetande. I ett brev från Pius 
XI till kardinalen med anledning av 
dennes 50-års jubileum som präst 
förklarade påven, att kardinalens 
arl;iele på missionsfältet varit så 
ofantligt, att ingen belöning skulle 
kunna utgöra tillräcklig vedergäll
ning för hans tjänster. 

DEN HL. KOMMUNIONENS VÄSENT

LIGA FRUKTER. 

Il. 
Innan vi gå att behandla den hl. 

kommunionens tvänne andra vä� 
sentliga frukter, är det på sin plats 
att giva en liten förklaring, nyttig 
för att riktigt uppskatta dessa fruk
ter och nödvändig för den rätta för
ståelsen av dessa artiklar. 

Att det finnes en åtskillnad mel
lan de olika frukterna framgår 
tydligt av de termer Jesus använ
der. Håller man sig den första 
fruktens karaktär eller egenskap 
fullt riktigt för ögonen, skall man 
se att skillnaden mellan den första 
och de andra frukterna kanske ej 
fullt adekvat motsvarar vår upp
fattning. De sista skulle nämligen 
ej äga hela sitt värde, ej förmå 
Ii1eddela vad de äro, om ej det som 
utgör den första frukten ävenledes 
samtjdigt vore förhanden, om näm
ligen ej därmed följde en garanti 

för framhärdandet »in vitam aeter
uam>>, »till det eviga livet». 

SkiIJnaden vid dessa · väsentliga 
frukter, ej fullt motsvara.ode våra 
begrepp, är mest påfallande vid 
den andra frukten vi gå att behand
la, först och främst till följd av att 
Jesu mening· syntes vara densam
ma: »Har det eviga livet», »förbliver 
i mig», och tyder på ett tillstånd 
såsom den första frukten, ett till
stånd som först då förtjänar riamn 
av frukt eller förmån av den hl. 
kommunionen, om den ej uteslu
ter den grundade fruktan att bliva 
upphävd från Guds sida och icke 
giver garanti för att fortsätta ccl:: 

. fullkomnas i evighet*). 

*) Även uti tredje frukten »vi vet prop
ter me», »leva för mig», förutsättes for den 
första frukten fullständighet; och detta 
»leva för mig>> är åter en del av »I mig - . 
i honom», emedan kädekslivet ej har sitt 



Skillnaden mellan den första och 
den andra frukten består däri, att 
tyngdpunkten ej är det varande 
och förblivande, som förutsättes 
för fruktens fullständighet, utan i 
sättet för Kristi stadigvarande liv 
i oss. Kristus vill återgiva detta 
sätt med ett gudomligt drag, om
fattande dess bredd, längd, höjd 
och djup (Ef. 3; 18), då han sade: 
»Den som äter mitt kött och dric
ker mitt blod, han förbliver i mig 
och jag i honom» (Joh. 6: 57). 

»I mig - i honom» fordrar nu 
vår uppmärksamhet och därtill 
kommer självklart, att varje skils
mässotanke är utesluten. 

* 

En återblick på vad Gamla 
Testamentet uppenbarade för de 
troende beträffande deras nådeliv, 
Guds liv i deras själar, skall lära oss 
bättre förstå och uppskatta vad 
Kristus »vid tidens fullbordan» 
meddelade därom, när han i den 
högtidliga stund då han talade om 
Nattvarden, tillkännagav den hl. 
kommunionens andra frukt. Det 
bör ihågkommas, att Jesus .såväl i 
Kapernaum som i salen i Jerusalem 
talade till åhörare, vilka noggrant 
kände till den gammaltestament
liga uppenbarelsen och voro i stånd 
att fatta · och se skillnaden mellan 
vad de redan visste och vad den 
Nya Läraren framhöll för dem. 

Vad det vill säga: >>Han gav dem 
makt att bliva Guds barn . . . dem 
som äro födda av Gud» vad det vill 
säga: »att äga den heliggörande 
nåden», det hade den hl. Ande på 
mångahanda sätt upplyst dem om. 
Och de som ägde den goda viljan, 
hade ofta givit bevis på sin inner
liga glädje, ja till och med på vitt
gående djärvhet, därom intyga 
Psalmerna och profeterna tillräck
ligt, isynnerhet Esaias och Sopho
nias. För att anföra endast denna 
sista, som ju är mindre känd, lrnn-

fulla värde, sin fulla verklighet, om tan
- ken på möjlig skilsmässa måste förenas 

därmed. 
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na citeras några ord, som de nyaste 
skrifttolkarna _ räkna bland cle 
s)(Önaste uttryck för den stora in
nerliga kärlek, som består mellan 
Gud och hans skapade varelser 
medels nådelivet: »Frukta icke 
Sion, låt dina händer icke nedfalla 
ty Herren din Gud är när dig, en 
stark Frälsare. Han skall fröjda. 
sig över dig, vara dig huld och för
låta dig och skall glädjas över dig 
med hög röst» (Soph. 3: 16-17). 
Gamla Testamentets troende visste 
huru kärleksfullt Gud umgicks 
med förstlingarna före syndafallet. 
Moses ord och deras betydelse: 
»De hörde Herren Guds röst, van
drande i paradiset, när dagen be
gynte svalkas» (1 Mos. 3: 8), voro 
för de mera upplysta tydliga nog 
och deras förhoppningar stodo till 
en förnyelse av detta lyckotillstånd 
genom Messias. I sina helgon Abra
ham, Elias, Elisa sågo de huru 
god Gud varit mot dem och de min
des Skriftens ord: »O huru ljuvlig 
är din Ande för alla, o Herre» 
(Vish. 12: 1) och i mera person
lig form hörde de den gudomliga 
Visheten tala: »Min lust är med 
människobarnen» ( Ordspr. 8: 31) ; 
»hans umgänge har ingen bitterhet 
eller tråkighet, utan fröjd och 
glädje» (Vish. 8: 16). »Kommen, 
söner, hören mig» Vish. 8: 32, Allt 
detta innebär en inbjudan att träda 
i förbindelse med Gud och kronan 
härpå sätter Höga Visan eller 
Israels brudsång, vilken kan gälla 
varje själ, som trodde på Guds god
het. 

Gud med oss, icke endast såsom 
hjälp, utan i innerligaste mening, 
såsom följeslagare, gäst, vän, bro
der, fader, brudgum, det var förhål
landet till eller umgänget med Gud, 
såsom många ställen i det Gamla 
Testamentet beskriva det i· de här
ligaste uttryck. Men detta Gud med 
oss eller uti oss betyder icke blott 
att han såsom skapare och upp
rätthållare är med oss, icke blott 
att han är mitt ibland sitt folk så
som sådan, utan det betyder att han 



är bosatt i var och en av oss, i varje 
själ som lever i nådens tillstånd. Där 
utvecklar Gud sin kärlek med alla 
de egenskaper som ovan angivas, 
men detta är ej så tydligt uppen
barat i det Gamla Testamentet; den 
klara kunskapen därom blev för
behållen Nya Testamentet. Och om 
den frälsta världen gälla aposteln 
Pauli ord: »Där synden överflöda
de, där överflödade nåden ännu 
mer.»· (Rom. 5:20), och Leo den 
Stores ord: »Genom Kristi nåd hava 
vi fått mottaga större nådegåvor än 
vi genom djävulens avund förlorat» 
(Serm. 1 de Ascens). · 

Då erfordrades också i Nya 
Testamentet, att kunskapen om 
Gud uti oss blev given samt mot
stycket därtill: vi - uti - Gud, 
emedan däri ligger denna härliga 
sannings fulländning och emedan 
Nya Testamentet skulle omfatta 
och meddela oss fulländningen av 
Guds uppenbarelse. Kunskapen om 
detta ömsesidiga varande i var
andra, Gud och själen och själva 
verkligheten, skulle i rikare mått 
besannas och komma till stånd i 
Nya Testamentet. Allt detta har 
skett, och Kristi outl'Cmnsakliga 
rikedomar bliva vår del, detta 
säger Kristus då han talar i syna
gogan till judarna, till det folk som 
även genom Moses mottagit en him
melsk föda, men först genom 
Kristus skulle mottaga det sanna 
brödet fl'ån himmelen, till följd av 
hans löfte. Där lärde !han även det
ta Gud i oss, vi i Gud, men så att 
han gjorde dess kraft och tillväxt 
beroende av den hl. kommunionen 
med dessa ord:»Den som äter mitt 
kött . . . f ö1·blivel' i mig och jag i 
honom. 

I dessa ord med deras upphöjda 
betydelse strålar· »Guds 1barna
skap», »delaktighet i den gudom
liga naturen», denna fullkomliga 
växelverkan i större glans, och nju0 

tes på förträffligare sätt än i »Jag 
tillhör min älskade och han vänder 
sig mot mig», ur den Höga Visan. 
Jesu ord tala om en växeh,e:rkan 
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lik den mellan Fadern och Sonen, 
varom Johannes säger: » Ordet var 
hos Gud», varvid ordet »hos>> åter
giver den fullkomligaste, evigt va
rande och alltomfattande växelver
kan och gudomlig kunskap och kär
lek och innesluter i sig, enligt Jesu 
egna ord· riktade till fi'ilippus vid 
den sista aftonmåltiden: »Jag i 
Fadern och Fadern i mig» (Joh. 
14: 10). I ljuva ord angives den i 
Höga Visan, där den älskades röst 
höres: »öppna för mig, min sys
ter», men annorlunda och i 111aje
stätisk verklighet utsäges denna 
kärlek. och gemensamhet mellan 
Kristus och själen: »Se jag står för 
dörren och klappar; om någon hör 
min röst och öppnar dörren för mig 
skall jag ingå till honom och hålla 
aftonmåltid med honom och han 
med mig» (Upp. 3: 20). På ett för
träffligare sätt än detta »han med 
mig» kunde ingen återgiva den av 
Kristus önskade ömsesidigheten 
från själens sida. 

I denna växelverkan från själens 
sida med den gudomliga »själens 
lju,,a gäst», en växelverkan mellan 
kunskap och kärlek såsom mellan 
Fadern och Sonen, uppförd till den 
höjd som den hl. Skrifts uttryck i 
det Gamla och Nya Testamentet an
giva eller önska, ligger inneslutet 
vad som motsvarar och · är·. den 
eukaristiska nådefrukten: »Jag -
i honom». Själens arbete är ,således 
att i den grad och enligt. det mått 
det är möjligt för mänskliga ln'af
ter städse göra vad Ordet· i en enda 
kontinuerlig- akt gör gentemot 
Fadern. Därtill fogar Gudamänni
skans själ allt sedan Sonens män
niskoblivande i Marias sköte även 
sitt kännande och älskande i out
säglig fullkomlighet och oavbruten 
verksamhet. »Det levande brödet», 
det »eukaristiska livets bröd» vari
genom den ständiga och mest upp
höjda föreningen mellan oss och 
Gud måste komma till fullkomlig 
utveckling och uppblomstring, är 
också vinstocken, varmed rankorna 
äro förenade, är huvudet av den 



andliga lekamen, från. vilken de 
troende såsom lemmar mottaga livs
kraft och livsgärning. Här hava vi 
den eukaristiska fulländn_ingen av 
enheten mellan Gud, som innebor 
och själen, den glada bruden, som 
omfamnar sin inneboende Gud och 
i själens hemliga djup liksom till
ägnar sig honom. 

Denna ömsesidiga enhet, som 
uppenbarar sig från Guds sida ge
nom att han kom och utöser sin 
godhet i Jesus, Gudamänniskan, 
från själens sida genom att ständigt 
sträv,a efter att vara i förening med 
Gudarn.änniskan, att mottaga ho
nom i sig själv och förstå honom 
mer och mer genom växande kun
skap och kärlek, har Jesus uttalat 
i all dess rikedom, i sitt gudomligt 
mänskliga språk och omgivit den 
med en hemlighet, där endast tron 
finner den stora eukaristiska gå
van, källan till enhetens fulländ
nii'tg. Efter att hava inskärpt detta 
»han i mig och jag i honom», talar 
han till sina lärjungar i samma 
ordalag, i vilka de ett. år tidigare 
hade hört omtalas Eukaristians 
frukt: » Detta har jag talat till eder, 
på det att min glädje må vara i 
edeJ" och eder glädje må göras full
komlig» (Joh. 15: 11). »I skolen 
förstå, att jag är i min Fader och I 
i mig och jag i eder» (Joh. 14:20). 
Och till sin himmelske Fader säger 
han: Jag i dem och de i mig, på det 
att de må vara fulländade till ett» 
(Joh. 1:23). »Rättfärdige Fader, 
dessa hava känt att du har sänt 
mig, och jag har kungjort för dem 
ditt namn och jag skall kungöra 
det,. på det att den kärlek varmed 
du har älskat mig skall vara i dem 
och jag i dem.» (Joh. 17: 26). 

Härmed är dock icke allting sagt. 
Det finnes i de anförda orden ännu 
en viktig punkt som är värd sär
skild uppmärksamhet. 

Den hl. kommunionen är oss 
given enligt kyrkans lära såsom 
,»en underpant på den �illkomman
de härligheten». Denna tillkom-
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mande härlighet är Guds salig
görande åskådning i himmelen. 

Då Jesus uttalade Nattvardens 
instiftelseord, åtnjöt hans själ, 
liksom begynnelsen i Marias sköte, 
själva härligheten: Guds saliga 
åskådning. Hans frälsningsgärning 
gjordes därigenom tillgänglig och 
uppnåelig för varje människa efter 
döden, icke på jorden utan i him
melen. Där, i evighetens boning hör 
den hemma ; med Människan 
J(risius Jesus steg denna hädighet 
likväl ned till jorden. Den var, om
given av Jesu lekamens omhölje, 
närvarande i Jesu själ, - där, 
inom lekamens gräns hade Jesus 
sin himmel på jorden. En förträff
lig, upphöjd sanning, i va1;s ljus 
alla sköna ord som kommit ur Jesu 
mun vinna i djup och betydelse. 
Då aposteln Johannes vid den sista 
aftonmåltiden fick luta sitt huvud 
mot Jesu bröst - huru nära var 
han då icke detta saliga åskådande, 
han kände huru hjärtat klappade 
i Jesu lekamen, i den övermåttan 
stora glädje som Guds åskådning 
skänkte Jesus. Men där finnes 
mera: då Jesus efteråt tager brödet, 
räcker det åt alla med orden: »Det
ta är min lekamen», då omsluter 
brödets gestalt åter den himmelska 
verkligheten: Guds åskådning, som 
inom samma kropp fortsätter sam
ma verkan i samma själ. Så snart 
apostlarna fullfölj de den givna be
fallningen: tagen och äten, var däri
genom också omedelbart närvarande 
i deras inne1�sta Guds åskådning i 
Jesu själ - hans himmel i dem. 
Den högsta människogärning på 
jorden fanns där i alla de närvar
ande så många gånger fördold 
under sakramentets slöja, som 
»delar av brödet» räcktes fram ur 
Jesu händer, fanns där i var och en, 
så länge brödets gestalter blevo 
förhanden. Närvarande är och för
blir han också i varje hl. Hostia, då 
Gudamänniskan i egen gestalt for 
upp till himmelen, ty - och här 
öppnar sig för ögat ett omätligt 
stort synfält i längd och bredd -



han är verkligen närvarande i alla 
de miljoner, . miljarder hostior, vil
ka sedan denna afton ända till 
tidernas fullbordan skola finnas 
till över j ordkretsen och i varje 
hostia är denna himmel på jorden 
i Jesu själ, begränsad genom brö
dets gestalt och vår kropp. Häri 
ligger fördold och innesluten en 
storartad tanke, varigenom: för
bliver i mig och jag i honom strå
lar i härligaste ljus för oss. Höjd
punkten av Guds verk ligger däri, 
att han förenar det lägsta, materien 
med det högsta, ,sig själv, däri ville 
han mest förhärliga sin allmakt och 
vishet. 

På denna väg ville han isynner
'het meddela sig själv och utgjuta 
sin nåd i våra själar. Huvudvikten 
vid elen stora gåva den hl. kom
munionen är, ligger uti Jesu J{risti 
lekamen, min lekamen, mitt kött. 
Hela den text, i vilken Jesus omta
lar och instiftar Altarets hl. Sakra
ment bär denna karaktär och 
månget annat ord i Messias-uppen
barelsen går i samma riktning. Det 
eviga Ordet, elen oskapade Visdo
men vill nedstiga till det lägsta och 
mest avlägsna, för att förena det 
med sig själv och verka sina under 
i materien, förkroppsligad i köttet, 
människans kött, vari liksom sam -
manträffar så mycket högt och 
lågt, gott och ont, Iför att göra det 
till en föreningslänk i den dubbla 
skapelsen av ande och materie. 
I denna riktning gå .Johannes ord : 
»Ordet vart kött» (människa) ; i 
samma riktning gå även hans brev, 
i vilka han framhåller det egen
.domliga i motståndet mot Guds 
uppenbarelse: »Varje ande som 
bekänner att Jesus Kristus har 
kommit i köttet, d. ä. att männi
skan Jesus sanerligen .är Kristus, 
Messias och Guds Son, han är av 
Gud ; och varje ande som delar 
Jesus, han är icke av Gud, och han 
är antikrist» ( 1 J oh. 4 :  2 ----:S). 
»Många förförare hava utgått i värl
den, vilka icke bekänna att Jesus 
· Kristus har kommit i köttet, detta 
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är förföraren och antikrist» (2 J oh. 
7) och kyrkan sjunger i officiet 
på Kristi Himmelsfärdsfest: »Pec
cat caro, mundat caro. Regnat 
Deus, Dei caro». »Köttet syndar, 
köttet renar, Gud härskar : Guds 
kött.» »Dei caro» i stället för Deus 
·_ homo = Gud människa, väljan
de således ett uttryck, varigenom 
stoftet och köttet tillerkännes en så 
avgörande betydelse. Har nu Jesus 
i alla sakrament valt materien i 
väsende och handling till redskap 
för den högsta nådeverkan, så ' sät
ter han i Altarets hl. Sakrament 
kronan på verket genom det maje
stät varmed han omgiver stoft och 
kött. Där, och där ensamt i den hl. 
kommunionen inträffar det, att 
Guds åskådning ingår i vårt inre 
och är en underdel av den Stora 

Gåvan, vari Jesus giver så mycket 
som möjligt, allting, blir vår egen
dom så innerligt som mat och dryck 
bliva dens egendom som äter och 
dricker·. Han är där vår egendom, 
vår livskraft, härstammande ur allt 
vad Han är i vårt inre och ur allt 
vad Han gör i vårt inre genom ut
övandet av Guds åskådning. Så blir 
»förbliver i mig och jag i honom» 
verklighet till stor del genom »Guds 
åskådning» i den hl. Hostian; hon 
är nämligen efter den hypostatiska 
föreningen (Kristi naturers person
liga förening) det högsta och heli
gaste som i Jesus är. Därifrån ut
strålar till oss gåvornas och nådens 
överflöd : »Med honom har han 
skänkt oss allt» ( Rom. 8 :  30). Vi 
hava andel såvitt möjligt är i hans 
rikedom och »vi uppfyllas av ali 
himmelsk välsignelse och nåd», 
såsom prästen beder före den hl. 
kommunionen. Förenade därmed, 
om det också är i trons dunkel och 
hemlighet, giva vi Gud all ära : 
genom honom, med honom, i ho
nom; all kärlek, tacksägelse och an
hållan som denna »Guds åskåd
ning» hos Jesus medför ; vi uppgå 
liksom i honom, emedan där finnes 
det högsta för ett människoliv och 
vår vandel blir mer och mer i him-



melen» (Fil. 3: 20). Det inflytande 
som utgår fuån Jesus »Guds åskåd
ning» med Hostian-i-oss och såle
des övergår i oss, kunna vi läsa i de 
ord som Jesus vid den sista afton
måltiden riktade till sin himmelska 
Fader: »Att de till fullo må hava 
min glädje i sig; jag har givit dem 
den härlighet som du har givit mig ; 
den kärlek varmed du har älskat 
mig skall vara i dem och jag i 
dem» (Joh 17: 13, 22, 26). Apost
larna igenkände i dessa ord det 
eukaristiska ifrån Kapernaum: » i 
mig, i honom». 
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Av större vikt synes detta, när 
man tänker på den uppgift varje 
präst har för sig anförtrodd, men 
i vilken även de troende taga del : 
själarnas räddning. Denna upp
gift: att samarbeta till förverkli
gandet av vad den himmelske Fa
dern talade till den blivande Mes- . 
sias : »Jag skall giva dig hedning
arna till arvedel och jordens ändar 
till egendom» (Ps. 2: 8), ja, om 
denna sändning och förutsägelse 
påminde Jesus i sin överstepräs
terliga bön: >>Jag har uppenbarat 
ditt namn för de människor, vilka 
du har givit mig ur världen. De 
voro dina, och du har givit dem åt 
mig» (Joh. 17: 6). Samma sänd
ning hava även vi, ty Kristus vill 
hava ·JYår hjälp, vi äro Guds med-' 
arbetare (1 Kor. 3: 9). Men kraf
ten, fruktbarheten, att ända till jor
dens gränser vinna för honom så 
många själar och folk det låter sig 
göra, göra dem delaktiga av hans 
liv, var finna vi den? Han själv gav 
svaret på denna fråga vid den sista 
aftonmåltiden: »Förbliven i mig, 
så förbliver jag i eder. Såsom ran
kan icke kan bära frukt av sig 
själv, med mindre hon förbliver i 
vinstocken, så icke heller I med 
mindre I förbliven i mig. Den som 
förbliver i mig och jag i honom, 
han · bä1· mycket f I"ukt,» (.Joh. 
15: 7), och sättet, medlet därtill, 
såsom en underdel av » han i mig 
och jag i honom» om I förbliven i 
mig» - - - så mån I bedja oni 

vad I viljen och det skall ske eder» 
(Joh. 15: 7). Så skall i denna sam
mansmältning av hjärta mot hjär
ta, såsom det sker isynnerhet i den 
hl. kommunionen, .Jesu ständiga 
begärsbön, uppsänd till Fadern i 
den saliga åskådningen, även vara 
vår bön. Vår bön skall uppgå i 
hans bön, genomträngas av hans 
kraft, för att rädda och helga sj ä
larna. 

Se där en svag bild av »Kristi 
obeskrivliga rikedomar» uti: »han 
förbliver i mig och jag i honom» 
vid varje hl. kommunion. Mycket 
djupsinnigt men enkelt uttrycker 
Thomas a Kempis det i andra 
boken » Uppmaningar till ett invär
tes leverne» , där han begynner med 
följande ord: »Guds rike är inom 
eder - - - Lär - - - att 
hålla dig till det inre och du skall 
få se Guds rike komma till dig 
- -- - Kristus skall komma till 
dig och giva dig sin tröst, om du i 
ditt inre bereder honom en värdig 
boning - - - där finner han 
sitt välbehag. Den inåtvända män
niskan förunnar han täta besök, 
ljuva samtal, härlig tröst, mycken 
frid och en förundransvärd förtro
lighet». 

Detta Gudamänniskans »innebo
ende» i oss, såsom en följd av den 
hl. kommunionen, vilket enligt 
hans ord blir till enhet, kan ingen 
mänsklig tunga värdigt beskriva. 
Endast några uttryck ur kyrkofä
derna tjäna till upplysning. Den hl. 
Johannes Chrysostom us skriver: 
» Vi förbliva en kropp, lemmar av 
hans kött och ben - icke genom 
kärlek endast, utan i själva verklig
heten. Vi förenas med hans kött, ty 
detta sker genom den spis han med
delar oss för att visa oss sina önsk
ningar för oss. Föt den skull har 
han blandat sig med oss, för att vi 
skulle vara en helhet med honom, 
såsoin kroppen är förenad med hu
vudet. Detfa är den älskandes liv
ligaste önskan» (Horn. 61) .  »Sig 
själv har han blandat med oss ; icke 
i tron, utan i verkligheten · har han 



gjort sig till en kropp med oss» 
(Horn.. 60). Den hl. Cyrillus av 
Alexandria säger: »Såsom den vil
ken till flytande vax fogar annat 
vax, - det ena blandar sig nödvän
digt med det andra till en enhet, så 
förenas den som mottager Herrens 
lekamen och blod så starkt med ho
nom, att Kristus befinner sig i ho
nom och han i Kristus»  (Lib. 4 in 
Joh. 1 7). Så lyda Pauli ord : (I  Kor. 
5: 6) »lite surdeg genomsyrar hela 
degen», så drager en ringa välsig
nelse hela människan till sig och 
uppfyller henne med nåd, på sam
ma sätt förbliver Kristus i oss och 
vi i Kristus. 

Ur allt detta framlyser, att icke 
blott själen åtnjuter denna före
ning och enhet med Gud genom 
Eukaristian, utan att även kroppen 
i någon mån deltager däri. Man kan 
ej heller vänta annat av denna him
melska .spis, varigenom det männi
skovordna Ordet vill skänka sig åt 
hela människan. I människan har 
Gud icke endast velat sammanfatta 
hela den synliga skapelsen, utan 
människan strävar också med 
kroppen och dess krafter till det 
eviga. Så händer det i den hl. kom
munionen »att även Jesu liv må 
uppenbaras i vårt dödliga kött» 
( Gal. 6 :  1 7). Genom den hl. kom
munionen bliva de troendes lem
mar invigda till ett högre liv»,  
för det »andliga livet» ,  »det 
mystiska huvudet» ,  till att vara 
fullkomligare redskap i helgelsens 
arbete. Detta gäller icke endast 
prästerna, kallade att meddela him
labrödet och helga andra genom ord 
och exempel. . Det gäller alla. Vi 
behöva endast fästa oss vid det 
eftertryck Jesus i sina eukaristiska 
uttalanden lägger på »min leka
men», · »mitt blod», »äten och dric
k.en, detta är min lekamen» . Kyr
kan upprepar det tusende och åter 
tusende gånger, då de troende dag
ligen gå till den hl. kommunionen 
och i allas namn beder prästen efter 
sin egen kommunion : »Din leka-
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men som jag anammat, o herI'e, 
ditt blod som jag druckit, genom
tränge mitt innersta». Häri ligger 
grunden till Jesu eukaristiska löf
ten, vilka han upprepar ända till 
fyra gånger och den fjärde gången 
i sammanhang med den andra 
frukten» (Joh. 6: 39, 40, 44, 45). 
»Jag skall uppväcka honom på den 
yttersta dagen». 

Också i fråga om vår kropp skall 
då besannas Kristi ord genom 
Eukaristians kraft: »Då skola de 
rättfärdiga glänsa såsom solen i 
sin Faders rike» (Matt. 13: 43). 

III. 

» Såsom den levande Fadern har 
sänt mig och jag lever för Fadern, 
så skall ock den som äter mig, leva 
för mig» (Joh. 6: 58). Så förlmn
nade Jesus den fulla verksainhet 
och fruktbarhet Livets bröd inne
bär: att stadfästa Guds liv i själen 
och detta för evigt. Därav nödvän
digheten att Gud inlever sig i själen 
och själen i Gud i en obeskrivlig 
förening och enhet med Gudamän
niskan och slutligen såsom . den 
stora gåvans fulländning och det 
högsta uttrycket för enheten : att 

leva för mig; detta är den förnäm
.sta uppgiften från själens sida för 
att förverkliga i sig själv Guds liv 
genom Kristus. 

I stället för ordet för har den ur
sprungliga texten genom. Detta 
förändrar dock ingalunda betydel
sen. Varje levande väsens liv är ju 
inställt på detta väsens väl. Lever 
nu själen genom någon annan, då 
skall hela dess livskraft riktas på 
denna person, liksom hennes trak
tan och strävan, m.  a. o. hon skall 
leva för honom, till hans nytta. 
Jesu liv genom Fadern är nödvän
digt ;F,ör Fadern, och vår själ levan
de genom Jesus är levande för 
Jesus. 

Livet för honom förutsätter kun
skap, men är ingenting annat än 
fullkomnandet av kunskapen. i kär0 



lek, liksom fullkomligheten av 
Guds liv i sig själv är : den hl. 
Ande, självständig personlig kärlek 
mellan Fadern och Sonen. 

Detta - så slutar Jesu sin euka
ristiska förklaring - skall på ett 
särskilt sätt vara verkan av åtnju
tandet av himlafödan, som jag 
själv är. Småningom och städse 
mera under fortsättningen av den 
obrutna livsenheten mellan mig 
och själen skall denna enligt 
mänsklig förmåga och mått uppgå 
i kärlek till och för mig1 såsom jag 
uppgår i kärlek till Fadei'n och med 
Fadern är hon förenad genom mig. 
I varje livsakt och yttring, beroende 
av hennes vilja, och därefter genom 
övning i alla livsakter skall hon 
söka mig mer och mer ; hon skall 
söka min glädje, mitt välbehag, 
min ära, med uppoffring av sig 
själv ; även hoppet och längtan att 
förenas med mig, att äga mig -
ett hopp och en längtan ingivna av 
mig - skall hon låta genomträngas 
av kärlek för att behaga mig. 

Så skall verkligen åtnjutandet av 
den eukaristiska födan, troget mot-
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tagen med motsvarande kärlek, 
åstadkomma att varje frivillig livs
akt bär såsom kännetecken det ord 
Jesu uttalade: »Han fröjdade sig i 
den hl. Ande (Luk. 10 : 21) och an
gav såsom egentlig grund för sig 
själv : »Ja, Fader, ty så har varit 
behagligt för dig», även det andra 
ord han uttalade efter instiftandet 
av Altarets hl. Sakrament, då han 
lämnade Nattvardssalen för att be
träda lidandets väg : »På det att 
världen skall förstå, att jag älskar 
Fadern och såsom Fadern har 
bjudit mig, - stån upp och låtom 
oss gå>> ,  och slutligen ordet i döds
ångesten: »Ske icke min vilja utan 
dim (Luk. 22 : 42). 

I dessa alla livsförhållanden och 
livsakter omfattande ord »leva för 
mig» har Jesus låtit stråla såsom 
en härlig sol kärlekens eviga stora 
bud och detta hud lämnar ej en 
enda fiber av vårt själsliv oberörd: 
»Du skall älska Herren din Gud av 
hela ditt hjärta, av hela din själ, 
av hela ditt sinne och av alla dina 
krafter.» 

N E CC H L  

E N  K A T O L S K  F O R E G A N G S M A N  D. 

Det navn, som står over disse 
linjer, er sikkert fremmed for de 
fleste lresere. Den, som bar det, synes 
dog å ha vreret så betydelig en per
sonlighed, at det vel er vrerd å ofre 
et par sider af Credo's tekst på å 
göre ham kendt for nordiske kato
likker. 

Necchis livs historie minder i 
mange henseender om Frederic 
Ozanams i Paris for et hundrede år 
siden. Han var et mönster på en 
katolsk lregmand, hvis store energi 
og inspirerende evner det skyldtes, 

at mange af ihans samtidige kom 
med i den religiöse vrekkelse, som 
fra dette århundredes begyndelse 
har forvandlet så meget til det bed
re i det moderne Italien. Hans Iivs
gerning i Milano var nemlig kun 
en del af en langt st�rre bevregelse, 
hvori han vel spillede en hovedrolle, 
men hadde til medarbejdere en 
rrekke katolske förere med udmrer
kede evnei· og rige organisatoriske 
gaver, alle besjrelede af inderlig 
krerlighed til Kirken. Blandt dem 
må også trelles den nuvrerende Hel-



lige Fader selv, . söm dengang var 
·bibliotek.ar ved det amb1:osianske 
bibliotek i Milano. 

Ludo,uico Necchi födtes i St. Am
brosius sogn i Milano november 
1876. Han blev tidlig faderlös, og 
da hans mor snart efter atter gif
tede sig, ophörte hun med å prak
lisere sin religion. Han blev såle
des opdraget i ft hjem, hvor der 
rådede en mod kirkenfjendtlig stem
ning og på en tid, da opdragelsen 
fuldstrendig var i hrenderne på an
tiklerikale krrefter, som benyttede 
sig af frafaldne pnester og munke 
til å underminere al agtelse for re
ligionen. Men unge Necchi kom tid
lig under religiös påvirlming til 
trods for den fjendtlige atmosfrere, 
som omgav harn, og han fandt en 
udrnrerket skrift�far i jesuitten P. 
Mattiussi, der senere efterfulgte 
kardinal Billot som professor i teo
logi ved det gregorianske universi
tet i Rom. 

Han var bleven en from og ener
gisk katolik, för han som medi
cinsk student korn til universitetet i 
Pavia. Allerede som skoledreng had
de han givet flere pröver på det 
förerrnod, hvorved han inden lrenge 
skulde komme til å öve så stor ind
flydelse. En frafalden ·munk, der 
var hans klasseherer, sögte således 
ved grovheder å bringe harn fil 
tavshed, men unge N ecchi lo.d· sig 
ikke kujonere og blev snart en glö
dende forsvarer af troen. Både i 
skolen og· ved universitetet hadde 
han en jrevnaldrende karnrnerat, 
hvis evner var lige så udrnrerkede 
som hans egne. Men medens N ecchi 
stod som den anerkendte forkrern
per for. den katolske tro, blev unge 
Gemelli*) förer for de socialistiske 
intelligente. 

*) P. Agostino Gemelli 0. F. M. rektor 
fou U11iversita del Sacro Cnore, Mila11v, 
der for nylig g.estede K�benhavn som med
lem af den internationale psykolog-kon
gres, er vistnok mange l;esere kendt fra 
den eukaristiske kongres, ved hvis Guds
tj enester og mpder han saas i sin brune 
Franciskaner1::utte. 1 

Disse to unge rivaler, der vok
sede op sarnmen, skulde i deres liv 
blive uadskillig forbundne. Gernelli, 
som 1snart blev ungsocialisternes 
för.ste rnand i Milano, var redaktör 
af et socialistisk tidsskrift og holdt 
rnöder vidt og bredt. Necchi del
tog ofte i disse möder og undlod 
aldrig å ta ordet fra sit faste ka
tolske standpunk. Efterhånden . 
groede der et virkeligt venskab op 
irnellem dem; og da de aftjente de
res vrernepligt som medicinske stu
denter, var det Gernelli, som opfor
drede Necchi til å knrele ned i sove
salen og som sredvanlig bede sine 
bönner. 

Efter afslutningen af rnilitrer
tjenesten holdt Necchi exercitier 
for å blive klar over, hvilken frem
tid han skulde vrelge. Resultatet 
blev, at han ikke hadde kald til 
prrestestanden, men skulde forblive 
lregmand. Han giftede sig og fik 
en talrig farnilie og var ·snart anset 
for å vrere en rneget dygtig lrege. 
Hvert öj eblik, han hadde tilovers 
fra sit arbejde, ofrede han på den 
katolske aktion og fik sat rnange 
virksornheder i gang. Den ny krist
ne demokratiske bevregelse, som 
Leo XIII :s rundskrivelser hadde gi
vet stödet til, var just begyndt å 
vrekke oprnrerksornhed, og N ecchi 
tog af alle knefter fat på {). organi
sere arbejdet for denne. vigtige sag. 

I 1899 filchan oprettet en kristen 
demokratisk centl"al i Milano, hvis 
formål var »å . . öve indflydelse på 
sociale problemer, af hvis rette lös
ning samfundets og ganske srerlig 
de arbejdende klassers velfrerd af
hrenger -- å öv:e indflydelse på alle 
,spörgsmål af betydning for landet 
i dets helhed - og å vrekke alle 
1i1edlernrners ,interesse og virkelyst 
for det vigtigste af alle problerner : 
religionens indflydelse». Virkernid
lerne var foredrag; diskussions
möder, udbredelse af tryksager, op� 
rettel1se af ökonomiske institutio
ner til gavn for de arbejdende Idas
ser o. s. v. 
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· Necchi var utrrettelig i å virke for 
dette vidtrrekkende arbejdsprogram. 
Da indtraf en begivenhed, som kom 
til å få afgörende betydning. Da 
han og Gemelli var sammeni i hre
ren, hadde det gjort stort indtryk 
på sidstnrevnte å lregge mrerke til, 
hvor udholdende Necchi var til be
standig å gå til messe tidlig om 
morgenen, og af ren og skrer nys
gerrighed gik han undertiden med 
ham. Deres venskabelige diskussio
ner varede adskillige år, indtil 
Necchi tiI store forbauselse Lang
fredag 1903 af den unge socialist 
blev opfordret til å fölge med til 
en kirke. Der bad de sammen, 
hvorefter Gemelli rejste sig og an
modede om å blive fört til en prrest. 
Forfrerdelse greb socialisterne, da 
de erfar,ede, at Gemelli hadde be
sluttet ,sig til ikke alene å blive ka
tolik, men endog trrede ind i et 
franciskansk noviciat, og man for
stod, hvor mregtig indflydelse Necchi 
kunde udöve. 

År gik, og de spotske bemrerk
ninger, at Gemelli var bleven et 
offer for tidlig senilitet, blev efter
hånden ganske glemt. Hans viden
skabelige dygtighed gjorde ham til 
en af de mest fremtrredende alrn
demi.ske skikkelser i Milano. Også 
Necchi blev kendt langt ud over sin 
födeby for sin dygtighed som lrege 
og sine selvstrendige undersögelser · 
i psykoterapien. Men de var dog 
begge mest optagne af den katolske 
vrekkelse, ,som de hadde gjort til 
deres livs opgave å fremme. De 
koncentrerede srerlig deres an
strengelser om undervisning og 
opdragelse, som i det katolske Jesu 
Hjerte universitet i Milano hadde 
fundet et vigtigt samlingspunkt. 
Det gik frem både i studenternes 
tal og i anseelse, og nye bygninger 
blev en bydende nödvendighed. 

En gunstig lejlighed tilböd sig til 
å erhverve et forhenvrerende Cister
cienser-klos,ter, som var bleven om
dannet just til det militrerhospital, i 
hvilket de hadde gjort tjeneste sam-

1 men, og hvor Gemellis omvendelse 
hadde fundet sted. De blev enige 
om, at nrevnte bygning absolut 
'måtte erhverves for universitetet, 
og der blev udsendt en indtrrengen
de opfordring om hjrelp til Italiens 
katolikker. Ikke mindre end 11 
millioner lire var nödvendige, men 
den store sum blev alligevel sam
let, og det katolske universitet blev 
mdrettet i den erhvervede bygning. 
De nye bygninger blev höjtidelig 
indviet af den nuvrerende Hellige 
Fader engang i de få måneder, han 
som kardinal-rerkebiskop var sendt 
tilbage til den by, hvor han så 
mange år hadde arbej det som 
bibliotek.ar. 

Necchi var ,stadig virksom for en
hver form af katolsk aktion og u
trrettelig deltager i möder og for
samlinger alle vegne. Både för og 
efter verdenskrigen, i hvilken både 
han og Gemelli gjorde aktiv tjene
ste, beklredte han betydelige tHlids
poster både i kommunens og sta
tens tjeneste. Hans opofrende ar
bejde blandt de fattige gjorde det 
muligt for ham å vinde stemmer i 
industrielle kredse, som hidtil had
de vreret ganske socialistiske. Men 
det var blandt de unge, mrend og 
kvinder ved universitetet, han öve
de den störste indflydelse og var 
mest afholdt. 

Da var det, han i begyndelsen af 
halvtredserne opdagede, at han led 
af uhelbredelig krreft. Han skjulte 
det for sin familie og fortsatte sil 
daglige arbejde trods voldsomme 
smerter, som for hver dag blev uud
holdeligere. Kort för han mente, det 
snart måtte vrere forbi - det var i 
1930 - fortalte han Dr. Gemelli, 
hvorledes stillingen var, og nogle 
fåuger efter döde han. Hans jorde
frerd mindede mere om et triumf
tog end en begravelse, da ligfölget 
passerede det katolske universitets 
bygninger, over hvilke en stor sta
tue af Christus-Kongen nogle få 
dage för var bleven rej st. 

Niels Hansen, 
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AF J ESU ITE RASTRONOMEN MAX H E LL'S 

REJ S E  T I L VAR D0 I 1 768-69. 

I September 1767 indbpd Chri
stian VII w·iener-Jesuiten og Astro
nomen Max Hell til paa det danske 
Riges Bekostning at foretage en 
Rejse til Vardp for der at iagttage 
Venuspassagen 1769. I denne An
ledning henvendte Pater Hell sig 
i �farts 1768 til Pave Clemens XIII 
for at opnaa forskellige Dispenser 
for den lange Rejse igennem helt 
protestantiske Lande. Denne An
spgnings latinske Original findes i 
det vatikanske Arkiv, og dens Ind
hold giver interessante Oplysnin.ger 
om de davrerende Forhold i Skan
dinavien. 

Anspgningen lyder i ordret Over
srettelse saaledes: 

» Ydmyge Anspgninger til Hans 
Hellighed Pave Clemens XIII om at 
opnaa Dispens og Fuldmagt i An
ledning af den Rejse gennem pro
testantiske Omraader, som vi paa 
Opfordring af Kongen af Danmark 
skal foretage. 

Paa Opfordring af hans Majestret 
Kongen · af Danmark gennem hans 
Gesandt ved det kejserlige Hof i 
,vien, Grev von Bachoff, og efter 
at have opnaaet Tilladelse af Hds. 

· Majestret Kejserinde Teresia samt 
af Jesu Selskabs Generalforstander, 
vor hpjrervrerdigste Pater Lauren
tius Ricci, skal jeg - med en Prrest 
af mit Selskab som Ledsager samt 
en katholsk Tjener - i n.rermeste 
Fremtid paa den danske Konges 
Regning foretage en lang Rejse, der 
vil strrekke sig over flere Aar, gen
nem Sachsen, Brandenburg, Dan
mark, Sverige og op til Norges nord
Iigste 0, som ligger i Ishavet og 
hedder » ,vardhus» (Vardp) ,  Der 
skal vi tage · Ophold for lrengere 
Tid, for at udfpre de af Danmarks 
Konge mig paalagte astronomiske 

Observationer. Derefter skal vi atter 
gennem hele Norge, Sverige, Dan
mark, maaske over Holland, Belgien, 
England, Frankrig og det hele Rige 
tilbage til ,vien. Denne min og 
mine Ledsageres Rejse og dette vort 
Ophold vil falde i den Slags prote
stantiske Omraader, i hvilke der 
hverken findes katholske Kirker · 
eller Kapeller eller nogensomhelst 
offentlig Up.pvelse af den katholske 
Religion. Og desuden maa den lde
rikale Dragt ombyttes med en 
verdslig, dermed at vi i det offent
lige Liv vilde vrere srekre at man 
rkke blot ikke mistrenker os for 
at vrere Prrester, men under visse 
Forhold en.d ikke for Katholiker. 
For at undgaa Ubehageligheder, for 
den aandelige Trpsts Skyld og til 
Beroligelse for Samvittigheden be
der derfor undertegnede af disse 
Grunde ydmygt Hs. Hellighed Pa
ven om godhedsfuldt at indrpmme 
mig, min Ledsager og min Tjener 
flg. hpj stnpdvendige Dispensationer 
og Fuldmagter : 

1) Saalrenge vi verdsligklredte op
holder os blandt Ikke-Katholiker og 
desuden paa selve Rej sen ogsaa 
blandt Katholiker, beder vi under
danigs_t om Dispens for PHgten til 
at bede Breviar, saavel paa Grund 
af de anstrengende daglige og nat
lige Arbejder, som paa Grund af 
Rejsens store Besvrerligheder og 
desuden for paa Rej sen gennem 
protestantiske Omraader ikke at 
blive anset for Prrester. 

2) Vi beder underdanigst om Til
ladelse til at frembrere Messeofret 
i katholske Gesandters Huse, hvor 
saadanne findes, samt Iigeledes om 
Fuldmagt til at fejre Messen ved et 
Rejsealter, som vi skjult brerer med 
os, i private Hjem eller i Telte, 



i det mindste paa Spn- og Hellig
dage. 

3) Vi anspger om Dispens og 
Fuldmagt til i Npdstilfrelde at nyde 
Kpdspiser, hvor vi ikke paa anden 
Maade under vort Ophold blandt 
Protestanter kan undgaa Nydelsen 
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af Kprt, paa de af l{irken forbudte 
Dage. 

P. lllaximilianus Hell S. J. 
Kongelig-kejserlig Astronom med sin 
Ledsager; en Pra:st af  samme Sel

skab samt en katholsk Tjener. 

Anspgningen blev selvfplgelig be
villiget. 

ROB ERT H U O H  B ENSON I NORDE N.  

Han är ännu som en levande 
människa som vandrar mitt ibland 
oss och talar till oss - icke som en 
utländsk författare som avled 1914, 
detta skickelsedigra år som före
faller oss så avlägset, särskilt då 
man icke mäter tiden efter år utan 
efter händelser. Hans böcker ha 
blivit över,satta till flera språk, han 
har väckt uppmärksamhet runt om
kring i världen. Det skulle vara 
intressant att på närmare håll stu
,dera det inflytande han haft i olika 
länder. Man kan fråga sig, om han 
i något annat främmande land bli
vit så väl mottagen som i .Skandi
navien. Det är märkligt, att · han 
kunnat bli så uppmärksammad och 
förstådd just i vårt hörn av Europa, 
som officiellt räknas till världens 
mest protestantiska delar. 

Det är icke många av hans böc
ker som blivit översatta till svenska 
Veterligen är det endast en : 
den egendomliga framtidsromanen 
Världens Herre. Men i stället har 
han i Sverige funnit representativa 
vänner även utanför de katolska 
kretsarna. Främst bland dessa står 
Albert Lysander som vid flera till
fällen har framhållit den engelske 
författarens person och verk. I sin 
intressanta bok Kyrkliga Resebilder 
skriver sålunda den internationellt 
inriktade skånska prosten en ut
märkt orienterande essay om »Hugh 
Benson. Hans person och förfat
tarskap»,  som vittnar om en förvå
nande kännedom om Bensons över
rika produktion. Här framdragas 

också karakteriska drag ur hans liv 
som förmå göra honom levande 
också för läsaren. Lysander har till 
och med företagit en pilgrimsfärd 
till Bensons egenartade hem och 
till hans grav, som vittnar om ett 
mindre vanligt intresse för den av
lidne. Han talar om honom som 
man talar om en bortgången · vän. 
Det är ytterst sällan som man fin
ner en utpräglat katolsk personlig
het så objektivt beskriven av en 
icke-katolsk bedömare som här. -

Att Benson kunnat finna vänner 
inom den anglikanskt orienterade 
s.venska statskyrkliga högern är 
förståeligt. Mera egendomligt är 
det, att han också kunnat väcka 
hängiven beundran i statskyrkans 
vänsterfalang. Här märkes särskilt 
doktor Lydia \Vahlström, som både 
i tal och skrift vid flera tillfällen 
behandlat ämnet Robert Hugh Ben
son och av honom lånat dragen vid 
teckningen av den katolske prästen 
i romanen Daniel Malm.brink. 

I Credo 1920 har ' konstnären 
Lennart Nyblom påbörjat en en

, tusiastisk framställning av Robert 
Hugh Benson som författare. Under 
flera år framfördesi StockholmBen
sons passionsdrama Nattvardsrum
met av amatörer tillhörande katol
ska församlingen. Man kan endast 
beklaga, att denna vackra begyn
nelse till ett litet svenskt Oberam
mergau nu synes ha upphört. 

De  som önska göra bekantskap 
med Robert Hugh Benson som pre
dikant finna flera av hans märkli-



gaste predikningar i norsk översätts 
ning av Sigrid Undset. En dansk 
författare har i vår egen tidskrift 
(Credo 1932 s. 184) framhållit att 
han sätter dessa »norska benson
böcker» (Kristi Venskab och Kris
tus i ICirken) högre än alla Bensons 
ron1aner. 

Dessa finnas numera till icke obe
tydlig del översatta till danska. 
Från Henrik Koppels Forlag ha ut
kommit fyra av Bensons nutids
skildringar : Inclvielse, där en ung 
godsägares botgöring för fädernas 
missgärningar beskrives, Aandema
nere, som framhåller spiritismens 
fruktansvärda faror, Ensomhecl, 
som skänker levande bilder från 
konstnärslivet med dess förledande 
världslighet och .slutligen Du skal 
ikke have andre gucler, kanske den 
egendomligaste av dem alla, äkta 
bensonsk i sin djärvt kristna livs
syn som föraktar jordens snart för
svunna fröj cler och söker sig till 
livet i Gud som det enda värdefulla 
och varaktiga. 

Då man talar om en författares 
vänner får man icke glömma 
förläggarna. De intaga · också en 
plats i litteraturens historia och 
kunna utöva ett icke föraktligt in
flytande i sina litterära vänners in
tresse. Sålunda är det en dansk 
förläggare, Emil H. Frimoclt, som 
under de sista åren kanske mer än 
någon annan verkat för Robert 
Hugh Benson i Norden. Frimoclts 
Forlag som grundades år 1884 i 
Köpenhamn har alltsedan början av 
.sin verksamhet med förkärlek ut
givit religiösa verk av hög intellek� 
tuell valör. Den första bok det ut
sände i marknaden var sålunda 
Lotzes Religionsfilosofi, översatt av 
professor Eclv. Lehmann. De kän� 
da protestantiska skriftställarna 
Skovgaarcl-Petersen, Olfert Ricarcl 
och N. P. Maclsen ha utgivit flera 
böcker på Frimodts förlag, ett sido
stycke till Lindblads förlag i Upp
sala. Äveri om den på sin tid så 
omtalade indiern Sadhu Sundar 
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Singh har det utgivit flera upp
märksammade .skrifter .  

I religiöst livaktiga protestantis
ka kretsar i Danmark finner man 
icke samma aprioristiskt avvisande, 
instinktivt fientliga hållning mot 
elen katolslrn kristendomen som i 
motsvarande grupper i Sverige och 
i kanske ännu högre grad Norge. 
Sålunda innehöll det strängt pietis
tiska Kristeligt Dagblad helt nyligen 
en ytterst välvillig artikel j ust om 
Robert Hugh Benson och samma 
tidning, som i den svenska pressen 
finner sin närmaste släkting i Sven
ska Morgonbladet, innehåller ofta 
notiser om det religiösa livet inom 
katolska Kyrkan. 

Bland inflytelserika danska pro
testanter som sträva efter en rättvis 
uppskattning av Moderkyrkan fin
na vi också förläggaren Emil H. 
Frimoclt. Säkert gör man sig icke 
skyldig till någon indiskretion, då 
man omtalar detta, då herr Frimodt 
sj älv i sitt offentliga framträdande 
ingalunda fördöljer det. Bland an
nat har han hållit ett utmärkt ori
enterande föredrag om Benson, som 
han prisar som »den kyndige Fp
rer gennem de religipse Proble
mers tornefulde Vildnis» och » den 
enthousistiske Skildrer af sin Kir
kes Aand og V::.esen». Redan .som 
ung man blev Emil H. Frimodt 
starkt betagen av Världens Herre, 
som utkom redan år 1909 på Gyl
clendals Forlag i översättning av 
Johannes Jprgensen. Då denna för
sta upplaga var slutsåld och Gyl
dendals icke önskade trycka om 
den, utsände Frimodts förlag en an
dra upplaga av den märkliga boken 
år 1924. Den mottogs också då med 
stort intresse av den läsande publi
ken, och förläggare Frimodt kunde 
sedan ha glädjen att utgiva den ena 
Bensonromanen efter den andra, 
först nutidsskilclringarna Kujonen, 
En Poseur, Idealister och Forsagel
se, slutligen också förra året elen 
historiska romanen Trods Pine
b::.enk og Galge. Bland de danska 
bensonöversättarna märkes särskilt 



fru Vera de Journel som fått mot
taga mycket beröm för sitt skick
liga arbete - Benson hör ingalunda 
till de lättöversatta författarna. 

Ej heller är det lätt att i en re
cension skänka en träffande bild 
av en Bensonroman. Den måste lä
sas för att vederbörligen kunna 
uppfattas och njutas, De religiösa 
problemen stå ,så gott som alltid i 
dessa skildringars förgrund. De be
handlas emellertid alltid på det 
mest levande sätt och med sällsynt 
variationsförmåga. Uet är svårt att 
säga vilken av dessii böcker inan 
tycker bäst om. Idealister intres
serar genom en mästerlig kontrast
verkan. Man ser dep. unge konto
risten som vill bli katolik men kom
mer upp sig i världen och då före
drager de jordiska fördelarna 'fram
för de himmelska. Och bredvid ho
nom finner man en annan idealist, 
den bortkomne och världsfrämman
de men uppriktigt fromme angli
kanske hjälpprästen, som verkligen 
blir katolik och därigenom gör sig 
omöjligare än någonsin i världens 
ögon. En Poseur intresserar som 
mästerlig typskildring: en teatra
lisk natur som leker med religionen 
och sanningen men tHl sist blir om
vänd genom hårda händelser och 
en skicklig uppfostrare. Forsagelse 
ger läsaren en inblick i engelskt 
herregårdsliv. Benson kritiserar på 
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det skarpaste dess självbelåtna och 
ytliga konventionalism. En son i 
huset blir katolik och går i kloster. 
Denna 'händelse slår ner som en 
bomb i den strängt reglerade vane
mässigheten och låter denna fram
stå i ömkligaste dager. 

Hur skall man kunna förklara 
det stora intresset för Robert Hugh 
Benson i Norden? Säkert har det 
flera orsaker detta märkliga fak
tum, att en av århundradets mest 
katolska författare blir särskilt 
skattad och läst i vår världsdel 5 

mest protestantiska länder. Här 
vilja vi endast peka på en av grun
derna. Det talas och skrives och 
po1emiseras så mycket om katoli
cismen i våra nordiska länder. Mer 
och mer breder sig den uppfattning
en att den polemiskt tillrättalagda 
läroboks- och tidningsbilden av den 
katolska Kyrkan icke är riktig. Man 
söker sig då till katolska författare 
för att så att säga få den katolska 
tron framställd inifrån. Detta fin
ner man till en början lättare i en 
roman än i en apologetisk eller dog
matisk skrift. Och särskilt gärna 
stannar man då vid en katolsk för
fattare ,som har egenskaper, som 
göra honom till läsarnas vän, hos 
en nian som lever och talar, råder 
och varnar också på långa avstånd 
i rum och tid. 

B. D. Assarsson. 
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DOOMATIS K- PSVKOLOOIS K E  UNDER

S00 ELS E R  OV E R  D E N  LUT H E R S K E  

0 0  D E N  T RID E N TIN S K E RE T f  JER-

D 1 0  0 0 R E  L S E SLJE R E . 

V E D  A L FO N S  HIE
_
M ER S. j. 

Il. Luthers L&re. 
1 .  L u t h e r s R e t f re r d i g g yj

r e 1 s e s 1 re r e i s i  g s e  1 v. 
Betragter man den lutherske Ret

frerdiggyjrelseslrere psykologisk -
og dertil berettiger den foregående 
Fremstilling, der ikke uden Grund 
såvidt muligt benytter sig af Grisars 
egne Ord - da ligger, som allerede 
sagt, intet nrermere end i den at 
se et Forsyjg på at fyjre også denne 
� Luthers - angstfyldte Sjrel til 
mdre Ro, Fred og Glrede. I Virke
ligheden kan alle den ny Lreres for
skelligartede og afgivende Sretninger 
underordnes denne ledende Tanke. 
Luthers sygelige Tilbyjjelighed til 
Nedtrykthed og Fortvivlelse og de 
deraf opståede pinefulde Angsttil
stande . s!(1gte med Magt en logisk 
Begrundelse. Hans oversprendte Be
vidsthed om Synd, Uvrerdighed, 
utilstrrekkelighed, j a  fuldstrendig 
moralsk Ufrihed bliver således Ud
gangspunkter for den ny Lrere, der 
ganske vist havde et theologisk 
Grundlag i Dogmet om Arvesynden. 
Dermed alene havde hans Sj ::.el 
dog kurr endnu mere fjernet sig 
fra den Fred, den trods alle 
Vildfarelser spgte. Den trpstende 
Tanke om Kristi Kors kommer 
da denne Lrengsel i Mpde. Kristi 
Retf::.erdighed bliver ved ydre Til
regning vor Retfrerdighed. Sam
tidig kan det helt igennem syndige 
Menneske ikke bidrage nogetsom
helst til sin Frelse, hvorfor Guds 
Krerlighed og Kristi Fortjeneste må 
yde det hele ; således kan man be
gribe, at Vejen til Retfrerdiggyjrel
sen ene og alene består i Trostil-

liden til Kristi Ydelser. Men det 
er intet Under, at denne nye Opfat
telse tprner sammen med Lreren 
om Frihed, Nåde og Fortj eneste, 
som den bek::.emper riom forkastelig 
Gerningshellighed. 

a) Menneskets fuldst::.endige Synd s
ford::.ervelse og moralske Ufrihed. 

Luther fandt som -sagt Grundlaget 
for sin ny Lrere i en forkert Opfat
telse d. v. s. Overdrivelse af Arve
syndens Fplger. Allerede hvad Til
standen i Paradiset angår, benreg
tede han enhver overnaturlig U d
rustning. Adams Retf::.erdighed er 
efter ham »helt igennem af natur
lig Art, ikke en Slags Gave, som 
var givet ham udefra og skilt 
fra den menneskelige Natur» 
( se Lange S. 175*). En Fplge af 
denne_ lutherske Opfattelse var Mu
ligheden for at henlregge Arvesyn
d1m i en Del af selve den menneske
lige Natur og derved fordrerv'e den 
i Bund og Grund. Peccatum origi
nale 01·iginatum, d. v. s. Arvesynden 
i os selv, består efter Luther i con
cupiscentia, Begrerligheden, der for
planter sig fra Slregt til Slregt. Idet 
denne Begrerlighed smitter alleMen
neskets Gerninger, bliver dette helt 
ude af Stand til at gpre andet end 
Synd. Allerede September 1 5 16 lod 
Luther holde en Dispulats, hvis 
Stridss::.etninger han selv havde op
stillet. Disse »handlede hovedsage-

*) Adams oprindelige Retfardighed -
nemlig den i hvilken han var skabt - var 
efte_r Luther helt igennem naturlig for ham 
og 1kke et Gode, der udefra fpjes til Men
neskets Natur og er forskellig fm den så
ledes som den katholske Tro I.erer ' om 
Adams Nådeudrustning, 



lig om det naturlige Menneskes 
fuldstrendige moralske Uformuen
hed» (67). »Det hedder i disse Sret
ninger: 'Men11-esket synder, selv om 
han gpr, hvad han kan ; thi af sig 
selv kan han hverken ville ellei· 
trenke (noget, som vilde vrere ham 
ti1 Frelse)» (67). 
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De pågreldende Sretninger lyder i 
Leo X's Fordpmmelsesbulle »Ex
surge Domine» af 15. Juni 1 520 · 
(Dz 741 ss): 2.) At benregte, at 
der i Barnet efter Dåben bliver 
Synd tilbage, er at trrede både Pau
lus og Kristus under Fpdderne. 
3 1 .) Den retfrerdige synder i en
hver god Gerning. 32.) Selv den 
bedste gode Gerning er en tilgive
lig Synd. 35.) Ingen er sikker på, 
at han ikke til Stadighed . begår 
Dpdssynder, på Grund af Hovrr,to
det, som er vor mest skjulte Last. 

Den selvfplgelige og npdvendige 
Konsekvens af den absolute Syn
dighed var Benregtelsen af Menne
skets nioralske Frihed ; jrevnfpr 
Fordpmmelsesbullens Sretning 36: 
Den fri Vilje efter Syndefaldet er 
kun en tom Titel ; idet Mennesket 
gpr hvad han kan, begår han en 
Dpdssynd. Hvormeget Luther var 
sig bevidst, at Benregtelsen af Fri
heden var det afgprende Punkt i 
hel e  Systemet, fremgål tilstrrekke
Hgt af et Ord, som Bellarmin an
fprer i Pnefatio de libel'o arbitrio : 
»Efter alt dette fortjener disse Uhyr
ligheder ingen Tro ; navnlig når vi 
tilfpjer, at Lreren om 'Viljen som 
Slave' indtager Fprstepladsen blandt 
l\fodstandernes Dogmer». Luther si
ger selv i art. 36 om Viljesfriheden : 
»I de pvrige Artikler om Pavedpm
met, Kirkempderne, Aflad og andre 
unpdvendige Tpjerieu må vi brere 
over med Pavens og hans Folks 
Letsindighed og Dumhed: men i 
denne Artikel, som er den bedste 
af alle og vor Sags Hjprnesten, må 
vi sprge og grrede ·Over, at vore Mod
standere er så afsindige». Derpå 
giver Bellarmin det ikke mindre 
misforståelige Svar: »Men når de i 
den Artikel, der efter dem .selv er 

de res bedste og . vigtigste, er så 
åbenbart blottet for Fornuft, at de 
ikke fortjener nogen Tro, det vrere 
sig af dem, der er ligeså afsindige: 
hvor meget mindre Tro må npg
ternt trenkende Mennesker da skren
ke dem i de pvrige Ting» (Controv. 
tom. 3. tertia controv. gen. I de 
gratia et libero arbitrio*). 

b) Den rent udvortes Tilregning 
af Kristi Retfrerdighed. 

Til Luthers Lrere om Arvesynden 
og Friheden svarer hans Opfattelse 
af Retfrerdiggprelsen. Mennesket er 
og bliver ondt i sig selv, ja på Grund 
af den tilbageblevne Begrerlighed 
bliver han ved med at synde ; Kristi 
Retfrerdighed tildrekker nu kun 
hans Synder og ligesom skju
ler dem for Faderens fort�rnede 
0je, for at de ikke bliver tilregnet 
ham. Vrangen af denne Lrere (;lr 
selvfplgelig Benregtelsen af enhver 
iboende Nåde. Således skriver Lu
ther den 8, April 1516 til en lige
sindet Augustiner, Georg Spenlein: 
»Lrer altså, min spde Bror, lrer at 
synge for den Herre !{rist og sig 
til ham, idet du fortvivler ved dig 
selv: 'Du, Herre Jesus, er min Ret
f rerdighed, men jeg er din Synd. Du 
har antaget det, som er mit, og 
givet mig det, som er dit'. Hav så 
bare Mod til at synes, nej til at 
urel'e en Synder;  thi kun i Syndere 
bor Kristus» (61). Og et andet 
Sted: »Det er kun en Fristelse, der 
kommer fra Satan, men den stjiir
ste, når nogen siger : Gud hader 
Synderne, og du er en Synder» 
( 29). » Hvis han hade de Synderne, 
havde han ikke hengivet sin Spn 
for dem» (29). »Luther spotter 
over, at Nåden skulde vrere udgydt 
i Mennesket gennem den såkaldte 
Habitus (Tilstandsform) og de ind
plantede overnaturlige Dyder» ( 66). 

Det fremgår klart af Sammen
hrengen, at Luther her kun mener 
udvortes Tilregning af Kristi Ret
frerdighed. Havde han nemlig an-

*) Ved disse Tekster bpr man holde sig 
for 0i e, at hin Tid ikke var så kmsen i 
Valget af sine Udtryksformet' som vor. 



faget en virkelig Syndsforladelse -
det -vrere sig med eller uden hellig
gprende Nåde - da havde han 
måttet opgive hele sit Grundlag for 
den faldne Menneskenaturs indre 
Syndighed. Men dette · hav de ikke 
blot vreret i Modstrid med Syste� 
mets psykologiske Forudsretninger, 
men også med den logiske Sammen
hreng mellem Arvesynden og selve 
den menneskelige Natur. 

Fordpmmelsesbullens fprste Sret
ning rammer den her omtalte Lrere : 
»Det er (efter Luther) en hreretisk, 
men udbredt Anskuelse, at den nye 
Lovs Sakramenter giver den ret
frerdiggprende Nåde til dem, der 
ikke sretter nogen Hindring 
(obicem)». 

c) Tillidstroen ( fides fiducialis). 
Det Middel, hvorved den udvor

tes Tilegnelse af Kristi Retfrerdig
hed sker, er Tillidstroen efter Sret
ningen: »sola fides justificat» (Tro
en alene retfrerdiggpr). Melanch
thon definerer dette grundlreggende 
Begreb på fplgende Måde : »Troen er 
altså ikke andet end Tilliden til den 
guddommelige Barnihjertighed, der 
er os forjrettet i Kristus» ( s. Lange 
S. 233*). Det skal dog ikke forstås 
således, som om Tillidstroen havde 
nogensomhelst frelsende Kraft i sig 
selv, det vrere sig som Fortjeneste 
eller som For beredelse ; · den er der
irn.od at betragte som et rent »ol'ga
non lepticon», et Griberedskab i 
Forhold til Retfrerdighed�n ( s. 
Lange S. 232). Dehne Lrere, som 
Luther hovedsagelig udleder af 
Abrahams retfrerdiggprende Tro 
(Rom. 4), . har han fprste Gang 
klart formuleret i Heidelberg-Dis
putatsen: »Ikke den er retfrerdig, 
der gpr mange Gerninger, men den, 
d_er strerkt tror på Kristus» ( s. 
Lange S. 233 Anm.). Fides fiducia
lis kom snart ( 1518 eller 1 519) til 
at stå som supplerende Bestanddel 
ved Siden af fides specialis ( Srer
tro), som udtrykker en fuldstrendig 
Sikkerhed om den fuldbyrdede Ret
frerdiggprelse. Dette Forhold op-
1da_gede Lu_the_r pludselig v�d Qver-
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vejelsen af Rom. 1 ,  17 ( s. Lange 
S. 233 Anm.). Et ,sådant Skridt er 
såre begribeligt hos en Mand, der 
for enhver Pris fors�gte at blive 
fri for sin Samvittighedsangst og 
vinde Sikkerhed angående sin evige 
Frelse. Som Tilregningen af Kristi 
Retfrerdighed kun sker ved Troen, 
således er det også ene og alene 
Vantroens Synd, der ophrever den. 

Hvordan forholder nu denne Del 
af det nye Lreresystem sig ti1 den 
katholske Opfattelse? Luthers An
slmelse gaar ud på, at han benreg
ter enhver anden Forberedelse og 
Forudsretning for Retfrerd·iggprel� 
sen end Tillidstroen, Dermed af
viser han Npdvendigheden såvel af 
den aktuelle Nåde (den hjrelpende 
Nåde) som af den fri Viljes Ud
pvelse; som den sker i Boden. Bo
den - poenitentia - indbefatter 
efter katholsk Lrere wesentlig Af
sky for Synden ( detestatio pec
cati) i sig. Men den er der ikke 
Plads for i et System, der har Men
neskets indre, blivende og npdven
dige Syndighed og Fordrervelse som 
Grundlag. Luther siger, »at han 
forbander det Hykleri, hvormed 
han tidligere i Skriftemålets Tortur
kammer havde forspgt at afpresse 
sig selv, 'en opdigtet og påtaget' 
Bodsånd» (62). Strerkest er Lu
thers Afvisning af detestatio med 
Frygt for Guds .Straf som Bevreg
grund, som det er Tilfreldet med 
den katholske attritio ( ufuldkom
men Anger). Også denne Indstil
ling 'bliver ud fra Luthers Angst og 
Rredsel for Guds Straffedomme 
såre forståelig. Han kalder 
den katholske attritio, hvis ·Sam
hprighed med den deri indesluttede 
am01· concupiscenti& ( den begreren
de Krerlighed) han ganske overser, 
for en »Galgeanger», således i Skrif
tet »Grund og Årsag til alle Dr. 
Martin Luthers Artikler, som er 
uretfrerdig dpmte ved den romerske 
Bulle» ( 1521 W. A. 7, 365 f.). Den 
allerede flere Gange nrevnte Bulle. 
havde nemlig dpmt ikke så få her
henhi;irende Vildfarelser af Refor-



mataren, således i Sretning 4, 5, 6, 
7, 10, 1 1 ,  12. 

Tillidstroens Enegyldighed var 
ikke blot uforenelig med den aktu
elle Nådes Npdvendighed og den 
personlige Medvirken ved Retfrer
diggprelsens For beredelse ; den ram
te også Betydningen af Sak.ramen� 
terne, for så vidt de som ydre Tegn 
havde kunnet meddele om end ikke 
mere den iboende Nåde, så dog den 
ydre Tilregning af Kristi Fortjene
ster. I sin »Sermo de prenitentia» 
(Tale om Boden), siger da Luther 
også : » En . . . stor Ting er Troen 
og . . .  mregtig er Kristi Ord . . . det 
er ikke Sakramentet, men fides 
sacramenti (Troen ved Sakramen
tet) som retfrerdiggpr» c,,r. A. I 
323 f.). 

Betragter man Tillidstroens ind
re Samhprighed med det pvrige af 
Luthers System, kan det ikke nreg
tes, at denne Bestanddel, skpnt 
fprst tilfpj et senere i fuld Klarhed, 
dog udmrerket er egnet tiI at sup
plere Tanken om egen Syndighed og 
tilregnet Retfrerdighed. Som be
mrerket tidligere, var der nreppe 
mere Mulighed for en anden Ret
frerdiggprelsesvej, da j o  Synderen 
intet kan gpre af sig selv, og Kri
stus er og gpr alt. Hvorfor også 
afstikke en besvrerlig Vej , når der 
dog ikke skal bev,irkffs eller foran� 
dres noget inderst inde i Sjrelen. Men 
netop Tillidstroen svarede, psykolo
gisk set,mest til den Guds Krerlighed 
og ·Barmhjertighed, som skulde bli
ve Menneskene til Del. Der ligger 
i pvrigt til Grund for denne Erken
delse en sand og smuk Tanke, der 
rigtignok heller ikke var fremmed 
for den gamle Retfrerdiggprelses
lrere. Er det ikke netop det kathol
ske Håb? 

* 

Som f�lles Frugt af Luther
Systemets tre Hovedtanker kan man 
betragte Kampen mod Gernings
helligheden, der j o  udspringer or
ganisk af Forbindelsen mellem 
Nåde og Frihed. »Fra Verdens Be
gyndelse har der altid sneget sig det 
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lErkekretteri ind, som maii kalder 
Pelagianernes, om den fri Vilj e og  
Gcrningernes Fortj eneste; den har 
til alle Tide·r vreret som Skarn, 
der klreber sig ved Hjulet» 
( s. Lange S. 560 Anm.). I Stedet 
for denne Gerningshellighed sretter 
Luther de gode Gerninger, som 
Gud alene l:ievirker i den Retfrer
dige ; den udvortes retfrerdiggj orte 
Synder frembringer npdvendigvis 
også gode Gerninger under Guds 
Enevirksomhed» ( 66). 

Der er en nrer Forbindelse mel
lem den lutherske Retfrerdiggprel
seslrere og den lutherske Pr;edesti
nationsl;e1·e (Lreren om den gud
dommelige Forudbestemmelse ) .  
Alligevel er det ikke så let npj
agtigt at angive elens Plads inden 
for Systemet ; thi på den ene Side 
synes den at vrere Retfrerdiggprel, 
seslcerens npdvendige Forudsretning 
og Fplge, på den anden Side synes 
der at vrere en vis Moclsretning mel
lem dem, der svrekker Sammen
luengen. 

Grundlaget for den nye Lrere er 
s0m sagt Menneskets fuldstrendige 
Fordrervelse og moralske Ufrihed. 
Når altså Mennesket slet ikke kan 
gpre noget, ikke engang tro, da er 
det ene og alene Guds Sag,hvem han 
vil fpre til Troen. Luther dragu 
virkelig denne Fplgeslutning : »Det 
er ene og alene Guds Almagt, der 
meddeler Trostilliden til de vilj e
lpse. Ikke. alle bliver r1og efter Lu
ther således benådet ; thi hans uud
forskelige Rådslutning overleverer 
mange til den evige Fortabelse» 
(66). Således synes en hård Pne
destinationsopfattelse at stå i npj e 
Sammenhreng sig mindre fast på 
diggprelseslrere. 

På den anden Side viser denne 
Sammenhreng med Luthers Retfrer
Grund af de to andre Hovedlrer
<lomme, den blot udvortes Retf�1·
rlighed og dens Tilvending ved Tro
en. De forlanger nemlig slet ikke 
den indre Syndighed fjernet, og 
denne betyder ikke npdvendigvis det 
samme som at vrere moden til For� 



tabelse. Dertil svare1-, at Trostilliden 
er den korteste og letteste Vej 
til Retfrerdiggprelsen. Dette lregger 
Tanken nrer, at Guds Enevirksom
hed viger for en Medvirkning af 
den fri Vilje, i det mindste for Tro
ens Vedkommende. For en sådan 
Undtagelse taler også Tillidstroens 
hele psykologiske Egenart. Det sy
nes nemlig at vrere noget af en Mod
sigelse, at Retfrerdiggprelsen på den 
ene Side skal bestå i en åbenlys Be
kendelst:\ til Guds Barmhj ertighed, 
og på den anden Side denne samme 
Gud viser mere Hårdhed end Barm
hjertighed ved vilkårlig at udvrelge 
kurr et begrrenset Antal Mennesker 
til Frelsen. 

Denne Bedpmmelse af Prredesti
nationslrerens Stilling i det luther
ske System stpttes af to ydre Kends
gerninger. For det fprste ved Lu
theranismens senere U dvikling. 
Allerede Melanchthon, Reformatio
nens Fprer efter Luthers Dpd, spgte 
at indrpmme den menneskelige Vil
je nogen Del i Retfrerdiggprelsen. 
Der kommer ganske vist et tilbage
slag i Controversia synergistica 
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157 7 ;  men det er ikke af lang Va-
righed. 

En anden Bekrreftelse ser vi i 
den Tankegang, en senere Vrang
lrerer slog ind på, nemlig J ansenius, 
hos hv,em som bekendt Prredesti
nationslreren står i Forgrunden. 
Med Luther tager han sit Udgangiil
punkt fra det samme frelles Grund
lag, den ved Arvesynden friheds
berpvede og v,ed Begrerligheden for
drervede Menneskenatur. Han mp
des altså med Luther i et Punkt, 
der unregteligt kunde danne Grund
laget for en oversprendt Prredesti
nationslrere. Men det er betegnen
de, at den samme J ansenius for
lader Luthers Tankegang med den 
ydre Retfrerdighed og dens Tilven
ding ved Troen og krrever til Ret
f rerdiggprelsen en indre Overvin
delse af den menneskelige Ufor
muenhed ved Nåden. Man vil ikke 
kunne megte, at dermed under
streges den guddommelige Virkens 
eksklusive Betydning overfor den 
menneskelige Frihed langt mere 
eftei"trykkeligt og konsekvent, end 
Luther gpr det med sin Fiducialtro. 

J U L I US LANO B E HN. 

E N  T Y S K  K O N V E R T I T. 

IV. 
År 1898, i det 47 :e levnadsåret, 

var L. till det inre färdig att inträda 
i Kyrkan; först år 1900 skedde 
emellertid det faktiska inträdet. 
Han ville icke begå inträdesakfen i 
Tyskland, där den skulle väckt för 
stort uppseende, utan for till Rot
terdam och vände sig till en domi
nikanerorden tillhörande · pater 
Haveker, hos vilken han begärde att 
få en enkel undervisning. Den präst 
han fick som vägledare, pater Hoo
ning, var icke precis enkel i vanlig 
mening, utan en lärd man, men på 
L :s begäran anskaffades en kate-

kes för skolbarn och prästen under
visade honom som ett barn, till 
hans stora glädje. År 1900 den 7 
mars, Thomas' av Aquino dag, mot
tog L. den fötsta heliga Kommu
nionen. 

Genom den pater, med vilken L. 
kommit i beröring, fattade han en 
särskild förkärlek för dominikaner
orden, som redan få år efter dess 
stiftares död grundat ett kloster i 

L :s födelsestad Raderslev, vilket 
kloster ägde bestånd 300 år. Det 
finns enligt L. inre grunder ffo,. 
hans förkärlek för dominikaneror
den, därför att denna ordens men-



talitet passar den tyska sj älen. Dess 
störste son, Thomas av Aquinö, .var 
både på fädernesidan och på mö
dernesidan av germansk härstam
ning, Albert den store var ren ger
man, likaledes Eckart, Tauler, Sen
se och många andra. I Tyskland 
hade vid början av 14:e århundra
det dominikanerorden mer kloster 
än i alla länder tillsammans. Allt 
tyder , enligt L. på att den domini
kanska andan i en stor syntes före
nade katolskt och germanskt, lda
raste intellekt och innerligaste ge
myt, vilken förening kunde göra 
tysk ande fruktbar för hela värl
aen. Det är också naturligt, att L. 
kom att högt skatta skolastikens 
filosofi, vilken framför allt tillta
lade hans matematiska sinne. 

Den genom sakramenten förvär
vade djupa kärleken till Kyrkan 
upptände hos den !borne reforma
torn L. en förnyad reformiver, na
turligtvis icke avseende kyrkolä
ran, utan fastmer en reform av kul
turlivet på religiös grund. Han 
hade lyckan finna en . förstående 
vän i biskop von Keppler, som skri
vit företalet till Momme Nissens 
bok. 

Några av L : s programpunkter, 
som varken skonade präster eller 
lekmän, har han själv uttalat på 
ungefär följande sätt : 
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»Jag har icke blivit katolik för 
att dölja, förvanska eller förneka 
sanningen. Tvärtom, en dålig män
niska kan jag ej vara vän med, ' 
även om hon är katolik. 

Mot katolicismen har jag intet 
att anmärka, men väl mot nutidens 
katoliker. Endast Kyrkans gudom
liga karaktär, dess grundare, hel
gon och präster ha gjort mig till 

· katolik. Först därefter kom jag i 
närmare beröring med de timliga 
bristerna hos Kyrkans medlemmar. 

Enkla, trofasta katoliker har jag 
funnit, både före och efter min kon
version, vara förträffliga männi
skor, bättre än motsvarande prote
stantiska skikt. Men bland de bil
dade katolikerna fördölja många . 

Kyrkans ljus både för sig själva 
och andra genom brist på religiöst 
allvar och inre elasticitet. Även 
från mången prästrock måste dam -
met bort ; glaset är icke vin, men 
måste vara rent. 

Om man vill bota missförhållan
dena i den nutida katolska världen 
genom vad man kallar »försoning 
med den moderna kulturen»,  så an
ser j ag det vara enfaldigt och gud
löst. De välmenande ·men ynkliga 
försöken hos s. k. reformkatoliker 
äro perifera och ytliga trevanden 
på ett område, där endast centrala 
och djupa strävanden äro på sin 
plats. Genom att överföra från icke 
troende lärda hämtade subjektivis
tiska åskådningar på katolsk mark 
framträder blott deras egen torftig
het och de moderna filosofiska och 
litterära strömningarnas brist på 
saft och kärna. Den katolska tron 
och de övernaturliga sanningarna 
bli härigenom tillkrånglade och av
sj älade eller omtydda till rent 
mänskliga fantasibilder. 

Att på denna punkt varna och 
upplysa, därtill är j ag som troende 
lekman kallad. Min kritik stöder 
sig på lång erfarenhet, den är icke 
destruerande, utan uppbyggande. En 
verklig katolsk förnyelse och blom
stringstid kan komma till ståhd en
dast genom vård av äkta katolskt 
liv, genom personligheter med stark 
tro och stora ideer, genom ny kri
stallisering inifrån av katolskt vä
sen. Härför erfordras i första rum
met helgjuten tro, naturliga dygder 
och obruten tradition. 

Oräkneliga obekanta skatter fin
nas fortfarande på katolsk .mark. 
Katolikerna ha den högsta kultur 
till skänks genom arv, fast de ofta 
varken veta om eller använda detta 
arv. Man måste ordna och utnyttja 
dessa skatter i enlighet med den 
anda, i vilken de hava sitt upphov. 
Liksom den grekiska kulturen först 
i medeltiden och renässansen bar 
frukt för hela världen, så gäller det 
nu att använda den andligen sett 
vida överlägsna medeltida kulturen 



f Ör dert nutida världens religiösa 
återuppvaknande. Hela den s. k. 
bildningen är sedan 400 år sönder
splittrad, vari dock folket icke har 
någon del. Medeltiden, det är den 
epok, då tro och vetande, enkelhet 
och bildningvoro förenade i ett orga
niskt h.elt och vars grundåskådning 
under förutsättning av rätt .förstå
else och passande tillämpning åter
igen skall kunna ena vår splittrade 
kulturvärld. Det länder katolikerna 
till skam och nesa att de liksom 
Gamla Testamentets j udar så ofta 
inlåtit sig med främmande gudar 
och förnedrat sig under ideer, som 
äro sämre än deras egna, och på 
den grund dåligt fyllt sin mission 
i världen.» 

För den som finner det anförda 
vittna om L :s självöverskattning 
och överdrivna konvertitiver måste 
det erinras om i vilken tid han ned
skrev sitt katolska aktionsprogram. 
Omkring sekelskiftet gjoi·de som 
bekant i lokala delar av den katol
ska världen en viss strömning sig 
gällande, vilken gick ut på att åstad
komma en försoning mellan den 
katolska Kyrkan och liberalismen 
genom en principiell och faktisk 
kompromiss på flera områden, ge
nom avprutning på Kyrkans lära 
och förminskning av den kyrkliga 
a11ktoriteten. Icke sällan framhöll 
man som motiv för dylika strävan
den att genom minskning a,; de 
kyrkliga anspråken nya el'Övringar 
för Kyrkan kunde göras. Detta var 
den s. k. »amerikai1ismen» ,  v·ars 
senare konsekvens blev modernis
men och som i Tyskland benämn
des reformkatolicism; dess förnäm� 
ste lärare var professor Schell, se
dermera apostat. Flera reformka
tolska ski'ifter, talrika broschyrer 
och artiklar i liberala tidningar 
underblåste denna rörelse, som i 
början av detta århundrade spred 
sig i Sydtyskland som en löpeld. 
Då rörelsen misskände Kyrkans 
själ och struktur samt gav eri delvis 
grumlig, delvis felaktig framställ
ning av Kyrkans lära, och då slut-

Iigen flera av dess ledares persört
liga hållning uppväckte de starka
ste betänkligheter, så hade Tysk
lands biskopar stora sorger, och 
detta desto mer, som rörelsen på 
grund av sin geleartade karaktär 
var svår att få en fast angrepps
punkt på. 

Då kom alldeles oväntat en med 
betydande andlig kraft utrustad 
lekman från det modärna läg1•et till 
den gamla Kyrkan, följde den nya 
rörelsen i alla dess manifestationer 
på det noggrannaste, insåg tydliga
re än någon annan den stora fara 
den erbjöd för den katolska trons 
integritet och vände sig därför till 
den biskop, som icke allenast ge
nom sitt ämbetsområde var den för
nämste, utan också genom sin and
liga utrustning. L. skrev till denne 
man, biskop Yon J{eppler i Ber lin, 
med ingående motivering, med all 
övertygelsens kraft. L. besvor 
biskopen att icke bliva overksam i 
denna strid ; det var dock biskopar
nas sak att ge direktiv. Biskopen 
dämpade och förmildrade visserli
gen den eldfängde konvertitens kri
tik, som stundom sköt över målet, 
men principiellt ställde han sig på 
samma ståndpunkt och grep in  i 
striden genon1 sitt uppseendeväc
kande föredrag om Sanna och Fal
ska reformer. Vi kunna icke följa 
reformkatolicismens och modernis
mens öden vidare, men anmärka 
blott att L. icke fick uppleva det 
definitiva avgörandet från högsta 
ort, encyklika:h Pascendi dominici 
gregis i september 1907.  

Med allt detta urskuldas ickt; L : s  
fel och de barnsjukdomar, för vilka 
varje konvertit löper fara att falla. 
Det geniala hos L. böj de sig utan 
förbehåll för Vår Herre, men hade 
icke lärt att också böj a sig för män
niskor, då sådant var på sin plats. 

Om ett geni som L. förblir auto
nom, för sig själv stående, så står 
egocentriskt vansinne på lur ; om 
han underordnar sig nådens ord
ning, här han förutsättningar att bli 

. ett helgon. L.  gick ingendera vägen 



till slut. I L. har själens rening och 
upplysning icke kommit till samma 
fullkomliga avslutning som t. ex. 
hos Augustinus. L. överskattade 
även som katolik det mänskliga, 
tog ej tillräckligt hänsyn till att 
kristliga syften skola befrämjas ute
shitande med kristliga medel, en 
enkel sanning, som han genom sin 
inneboende våldsamhet ej alltid 
hade lätt att böja sig för. Från lär
domsstolthet var han fullkomligt 
fri, men icke från rasstolthet i obe
rättigad mening. Härtill kan läggas 
hans oslipade umgängesformer och 
personliga originalitet. Han hade 
själv komponerat sin dräkt och fot
beklädnad, förde överallt med sig sin 
också självkomponerade bädd och 
höll till på köpet särskild diet, vil
ket allt gjorde honom till ettbesvär
ligt original i vardagslivet. Trots 
sin livslånga helgelsekamp kan han 
icke kallas ett helgon, men · väl en 
kristen hjälte, som redligt kämpat 
för det heliga. Närmast vore han 
väl att jämföra med vissa gestalter 
i Gamla Testamentet, vilka trots 
kantig och oslipad natur av För
synen utsetts till utvalda verktyg 
för utvalda ändamål. 

Det återstår att gå något in på 
vad L. kallade sin stora syntes, d. 
v. s. sitt andliga testamente, samt 
på hans död. 

Med sin syntes menade L. pav1-
sandet i slutlig form av harmönien 
mellan germansk och katolsk men-· 
talitet. Så mycket han än beund
rade rena själars temperament och 
fromhet i sydliga · länder, så upp
gav han, trots sin ungdoms förkär
lek för Italien och sin mannaålderl' 
begynnande uppskattning av Frank
rike, icke sin åskådning om germa
nerna som den härskande och kolo
niserande rasen, så länge den är 
ofördärvad nämligen. Räddningen 
ur Europas andliga nöd var enligt 
L. icke .att söka i tillägnandet av 
orientalisk kultur, utan i renande 
av germanskt medvetande från 
främmande inflytanden. Men redan 
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före sin konversion ansåg han så
som det allra nödvändigaste att den 
nordiska raskraften, som i sig själv 
var sund och vilade på naturliga 
dygder, men också ofta led av rå
het och var riktad mot falska mål, 
måste länkas i rätt riktning för att 
kunna fylla sin världshistoriska 
uppgift. Medlet härtill såg L. i de 
germanska ländernas återvinnande 
för Kyrkan. Nordbons själ ropar 
efter katolicismen, om man rätt 
förstår denna. Just emedan nord
bons själ är kall och klar behöver 
den katolsk värme mel' än andra 
stammar. Att man på 1500-talet 
uppgav förbindelsen med katolicis
men har fört till den nutida psy
kiska sönderslitenheten. Nordens 
kalla glans måste kompletteras 
med Söderns trosglöd. Norden är 
hjältarnas land, Södern helgonens. 
En växelverkan är obetingat nöd
vändig. 

L. går emellertid ännu längre, i 
det han förmenar att i viss mening 
behöva Europas katolska .folk en 
tillförsel av nordiskt blod och nor
disk ande. Mot många missbruk 
och överdrifter i Söderns katolska 
länder vore en frisk nordanvind 
välgörande ; det katolska livet be
höver sjöluft. De hjälpmedel för 
trons utbredning, vilka ligga i de 
olika folkens naturliga goda egen
skaper, få icke försummas. 

Langbehn dog, som han levat, 
såsom den ensammaste och okän
daste av människor i en liten by 
Rosenheim i Bayern, näslan till det 
sista vid fullt medvetande och oför
ändrad själsstyrka. Dödsfallet in
träffade den 30 april 1907. Enligt 
hans önskan begrovs han i en 
annan liten by, Puch, i vars kyrka. 
ett av hans älsklingshelgon, den 
heliga Edigna, fått sitt sista vilo
rum. Ingen utom prästen, som för
rättade begravningen, visste vem 
han var, och på korset över graven 
stodo endast hans initialer, födelse
och dödsår. Sedermera har biskop 
von Keppler upprest en marmor
tavla med hans namn och inskrip-



tionen: Också han var en ropandes 
röst i öknen. 

Det framgår av det sagda, att L. 
levde hela sitt liv i extremerna och 
att han därför icke i allt kan stå som 
föredöme. Men han kan, som biskop 
von Keppler uttrycker sig, ha en 
viktig uppgift ännu i dag, eftersom 
han genom hela sitt liv framhållit 
vissa i nutiden tillbakaträngda 
fundamentala sanningar, t. ex. att  
karaktär är värdefullare än vetan
de, att uteslutande intellektuell 
bildning icke kan grunda någon 
verklig kultur, att en konst, som 
sliter sambandet med natur, folk, 
hemland och tradition, blir blodlös, 
själlös och trivial. Han kan också, 
säger biskop von Keppler, lära oss, 
att det för den bildade katoliken 
icke är huvudsaken att ha tillägnat 
sig· alla moderna bildningsmedel, 
utan att hålla sig borta från moder
na dekadensfenomen. 

Slutligen kan han ge oss ett exem
pel på något annat, som är av intres
se och värde fÖr den individualistis
ka nordbon. Ju mera välordnat och 

Radiopredikan och den moderna 
själavården. 

I en intervju har universitetspro
fessorn D :r Tihamer T6th (pre
dikant i Budapests universitets
kyrka), som håller de söndags
radiopredikningar, vilka utsändas 
från Budapest, yttrat följande om 
sina erfarenheter angående radio
predikningar. Subjektivt skiljer sig 
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omfattande ett samfund är, desto 
större rörelsefrihet kan medgivas 
åt dess medlemmar . . Just åt de från 
det vardagliga avstickande natu
rerna erbjuder Kyrkan elen bästa 
tillflyktsorten ; all religio,n, men i 
synnerhet den katolska religionen, 
står i principiell motsatsställning 
till det filiströsa ; det fj\r ,toleras, 
men icke mer. Trindskallar, som 
sakna sunt förnuft, sinne för pro
portioner och naturlig moral, mot
tager Kyrkan icke, men, liksom en 
moder icke minst älskar sina bång
styriga barn, omhägnar Kyrkaµ all 
äkta originalitet med sin vishet och 
kärlek. 

F. J. Linders. 
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en predikan genom radio högst be
tydligt från en vanlig predikan. I 
viss mån står man här inföl" ett 
nytt, modernt pingstunder och för
verkligar Frälsarens ord: »Gån ut 
i hela världen och lären alla folk ! �> 
De brev, jag dagligen får från alla 
landsändar, ja, även från utlandet 
efter en radiopredikan, äro bevis 
för att radiopredikan utgör ett nytt 
kapitel i den moderna själavården. 
Man skulle kunna tycka, att radio
predikan och indhdduell själavård 
uteslöte varandra. Detta är emel
lertid en falsk uppfattning. Tvärt
om är förhållandet mellan mig och 
mina - vi kunna säga - radios 
själabarn mycket omedelbarare, 
öppnare och uppriktigare, än man 
skulle kunna tro. I den mångfald 
brev, jag mottager, tala mina åhö
rare ett öppnare . 9ch upprdktigare 



språk, än cim vi skulle hava suttit 
mitt emot varandra. För att taga 
ett exempel : på en och samma dag 
mottog jag från två krigsblinda, 
som bo i två vitt skilda landsändar, 
brev, vari de meddelade mig, att 
de genom mina predilmh1gar åter 
blivit andligen seende och b:'.tdo mig, 
att jag måtte bliva deras andlige le
dare. En · ung man i landsorten, 
som· sedan flera år tillbaka åhör 
mina predikrningar, kommer varje 
påsk från sitt hem, beläget 250 ld
lometer från Budapest, för att bikta 
hos inig. För icke länge sedan fick 
jag från en förnäm dam ett brev, 
vari hon underrättade mig, att hon 
tänkt begå självmord. Under en 
ottesång drogs hon av en oförklar
lig makt till radion. Hon hörde min 
predikan - den första på många 
år. Då efter predikan en julsång 
sjöngs, låg hon upplöst i tårar på 
knä och sjöng med . . .  Det råder 
mellan ·radiopredikanten och hans 
åhörare en omedelbar, mycket djup, 
alldeles egenartad kontakt, som 
många gånger stärkes därigenom, 
att han är osynlig. Men påverkas 
icke kyrkobesöken i negativ rikt
ning av radiopredikningarna? Alls 
icke. Åtminstone i Budapest kan 
det icke konstateras någon tillbaka
gång i gudstjänstbesöken. Tvärtom 
är ett glädjande uppsving under de 
seHaste åren att notera ; radio lyss
narna veta mycket väl, att på sön
dagen får den heliga mässan icke 
försummas. Den, som en söndag 
tager · en promenad i Budapest, 
skall med glädje finna, att samtliga 
kyrkor från bittida på morgonen 
till middag besökas av stora män
niskomassor. Dessutom ersätte1· 
radiopredikan i diasporan, på pus
tan och i ·. de långt avlägsna bond
gårdarna på den ungerska slätten i 
viss mån söndagsgudstjänsten. På 
många orter där äro de kringströd
da •katolikerna på grund av de stora 
avstånden och dåliga vägar i till
fälle att komma till en helig mässa 
och predikan på sin höjd blott på 
de stoi·a festdagarna, men de hava 
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möjlighet att varje söndag åtmin
stone. få höra Guds ord. Särskilt 
beröm förtjäna de lärarinnor, som 
på pustan varje söndag församla 
barn och vuxna för att med dem 
genom högtalaren så att säga när
vara vid den heliga mässan i uni
versitetskyrkan i Budapest. Från 
andra avlägsna trakter meddelas 
mig, att godsägarna varje söndag 
församla tjänstefolk och lantarbe
taTe i sin bostad, där så radioguds
tj änst hålles. Till och med pro
testanter och judar, som aldrig haft 
en katolsk bok i sina händer, tacka 
mig i brev för de förklaringar an
gående de katolska sanningarna, de 
fått genom mina predikningar. Må 
vi därför glädjas och vara Försynen 
tacksamma för att radion blivit till 
ett i hög grad verksamt medel i 
den moderna själavården. 

Osseruato1·e Romano; Revision au 
gamla momlhandböcker ! 

Våra gamla moralhandböcker äro 
i behov av revision - denna sats 
stod nyligen att läsa i en ledande 
artikel i Osservatore Romano, som 
behandlade de under de franska 
katolikernas sociala vecka i fjol 
hållna föredragen om kristlig mo
ml och affärslivet, vilka just nu 
utkommit i tryck. Särskilt beak
tansvärda synas de beslut vara, son1 
haft till syfte att »konkretisera» de 
katolska moralprinciperna för af
färslivet. Bland annat framställdes 
följande fordran: För att tillfreds
ställa samhällslivets krav, vilket 
svårt lider av bristen på en affärs
moral, är det nödvändigt, att uttol
karna av den traditionella moralen 
icke nöja sig med att åberopa upp
höjda principer utan genomtränga 
hela det moderna ekonomiska livet 
i avsikt att skapa en särskild moral 
för verkstäder; aktiebolag, börser 
och banker. Denna moral måste 
hållas .i nivå med tiden, då affärs
livets värld är i ständig rörelse. Un
dervisningen i affärsmöral måste 
vara både ingående och tidsenlig. 
Ingående, emedan de enskildas af-



färsfunktioner undergå förändring; 
tidsenlig, emedan det moderna af
färslivets teknik är ett oeftergivligt 
villkor för uttolkarna av affärs-
111oralen. Saknas denna förutsätt
ning, löpa morallärarna fara att 
göra sin undervisning ineffektiv, 
emedah de göra den alltför allmän. 
Osservatore Romano knyter härtill 
följande bemärkningar: »Det be
rättigade i denna framställning lig
ger i öppen dag. Vi erkänna, att 
våra gamla utmärkta handböcker i 
denna punkt behöva en vittgående 
revision, om de skola lämna själa
sörjarna verklig hjälp att förstå det 
'alltjämt växande skiktet av affärs
folk, öva inflytande på deras liv 
samt förmå dem att rätta sina hand
lingar efter kristendomens eviga 
regler och genomtränga dem med 
dess ande.» 

Påven och den eukaristiska kon
gressen i Dublin. 

Xrkebiskopen av Dublin har med 
anledning av den internationella 
eukaristiska kongressens i Dublirt 
lyckliga förlopp fått mottaga en 
lyckönskningsskrivelse från påv
lige statssekreteraren kardinal 
Pacelli, vari det bl. a. heter : » Kar
dinallegaten har efter · sin åter
komst från Irland bekräftat vad 
den helige Fadern redan inhämtat 
från många håll, nämligen att den 
31 :a  internationella eukaristiska 
kongressen, som nyligen hållits i 
Dublin, krönts med en framgång, 
som vida överträffat alla förvänt
ningar. Denna framgång får tydli
gen tillskrivas den goda organisa
tionen, vars detaljer ingående ut
tänkts på förhand och utförts med 
minutiös omsorg och ospard möda. 
Förtjänstfulla voro de materiella 
förberedelserna, så att de stå över 
allt beröm, i synnerhet när hänsyn 
tages till de väldiga människomas·
sor, för vilka det gällde att . sörja. 
Alldeles särskilt förtjänstfull var 
den beundransvärda andliga för
beredelse, det irländska folket äg
nat den heliga festen. De heders-
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betygelser, som visades den gudom
lige Konungen av Edert folk, hade 
karaktären av nationell högtid, så 
att Dublin och större delen av Ir
land blev ett enda väldigt Guds 
tempel. 

Den intima föreningen av själar, 
som uppfylldes av samma kärlek 
och lågade av samma tro, voro för
visso härliga frukter av den heliga 
eukaristien, så att den helige Augu
stinus' utrop aldrig varit mera sant 
än i dessa dagar: . 0, kärleks sakra
ment, o, enhetens symbol, o, kär
leksband ! 

Ett härligt exempel på kristligt 
brödraskap gavs av de massor, som 
knäböjde runt de heliga altarna : 
där syntes både rika och fattiga, ar
betare och arbetsgivare, lärda och 
olärda, alla förgätande sina privata 
meningar och känslor, mottagande 
samma himmelska föda, stolta blott 
över ett enda: att de voro irländska 
katoliker, det vill säga Kyrkans 
hängivna barn, som trots stora sor
ger, förluster och till och med mar
tyrskap med orubblig uthållighet 
städse bevarat sina fäders tro frisk 
och livskraftig. 

Det ärofulla hyllandet av vår 
Frälsare, dold under sakramentets 
slöjor, var nära förbundet med de 
storslagna och vältaliga proven på 
kärlek till och vördnad för Kristi 
ståthållare. Den helige Fadern vet 
med vilken kunglig prakt och un
der vilka häpnadsväckande glädje
yttringar hans legat blev mottagen. 
Han vet också, att under dessa fest
dagar hela Irland var prytt med 
påvliga baner, ett synligt tecken på 
den obetingade lydnad och kä1)ek, 
som behärskade allas sinnen. 

För allt, som blivit utfört, från 
de första planerna till det eklatant 
lyckosamma slutet på kongressen, 
ger den helige Fadern Eder välför
tjänt beröm, Ni, som offrat Eder 
helt och utan förbehåll för att ord
na allt så klokt, likaså de civila 
myridigheterna, prästerskapet och 
folket. Rörd av innerlig kärlek till 
det irländska folket hoppas och 



ber Hans Helighet, att Ni alltid må 
förbliva i den frid och enighet, vari 
Ni for.dom varit ett lysande exem
pel för änglar och människor.» 

Ignaz Seipel t .  

I en  mycket farofylld tid har 
Ignaz Seipel gått bort, efterläm
nande en jättelik mängd uppgifter 
åt dem, som äro mindre stora än 
han var. I liknande skickelsedigra 
tider övertog han upprepade gånger 
regeringsmakten i Österrike. Man 
överdriver icke om man säger, att 
hans kanslersskap sammanfalla 
med de mest ansvarsfulla perio
der, som Österrike haft att genom
leva under efterkrigsåren. Att 
Seipel kunde påtaga sig dessa upp
gifter , möj liggjordes blott därige
nom, att han hämtade sin kraft ur 
,den kristna trons djup, och att han 
besatt en ledarblick, som från det 
närvarande skådade hän mot det 
förblivande och eviga i historien, 
vilket icke kom honom att glömma 
att varje dag är ett viktigt trapµ
steg i den byggnad, som varje år 
utgör. I viss mån var han verkligen 
vad han en gång antytt i ett tal om 
:>den kristne statsmannen» en före
ning av Ambrosius och Augustinus, 
praktiker och teoretiker, statsman 
och professor på en gång. 
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,Född i Wien blev Seipel 1899 
prästvigd vid 23 års ålder. 1903 
förvärvade han teologie doktors
graden och utnämndes 1908 till 
docent vid "Tiens universitet. Ett 
år senare blev han professor i sam
ma ämne i Salzburg, där han även 
redigerade » Katholische Kirchen
zeitung» .  1917 kallades han till pro
fessor i "Tien. Fortare än väntat 
var förverkligade han här sin före
trädares förutsägelse : »Denne man 
är kallad att spela en stor roll i 
Österrike» .  Kort före monarkiens 
sammanbrott inträdde Seipel som 
chef för socialdepartementet i 
Lammaschs ministär, med vilken 
µan i vetenskapligt avseende sam-. 
arbetat i Salzburg. Efter omstört
ningen övertog han ett mandat i 

den konstituerande nationalför
samlingen och tillhörde sedan dess 
parlamentet intill sin död. 1921  blev 
han ledare för det kristligt-sociala 
partiet, vars politik han nästan en
sam bestämde. Ingen annan än han 
kunde komma i fråga, när det 1922 
gällde att mitt under inflation och 
svår hungersnöd rädda Österrike 
från att glida ned i avgrunden. Det 
var då han företog sin berömda 
rundresa till Prag, Berlin, Verona 
och Geneve, som ledde till konven
tionen av den 4 oktober 1922 och 
till en internationell hjälpaktion 
till Österrikes förmån. Men det 
yttre saneringsarbetet var honom 
icke nog. Han fordrade, som den 
äkta kristliga statsman han var, 
även en » sj älarnas sanering» . Det 
den 1 juni 1924 mot hcinom förö
vade revolverattentatet visade tyd
ligare än många tal hur nödvändigt 
detta krav var. Redan i oktober 
1926 övertog han ånyo regeringen. 
Från denna tid utvecklade han, 
flera gånger som utrikesminister, 
en rik politisk föredragsverksam
het och företog i samband härmed 
resor till Tyskland, Frankrike, Hol
land, Sverige, Italien, Schweiz, 
Tjeckoslovakiet och Amerika. 

Frnnkrike. 
En stoi· katolik och en stor konst

när, en av den franska litteraturens 
berömdheter, har gått bort - Rene 
Bazin. Han var född i Angers och 
efter universitetsstudier i Paris 
återvände han till sin födelsestad 
som professor i juridik. 1884 ut
gav han sin första novell, Stepha
nette, och därefter följde en mängd 
arbeten, inalles 40 stycken. I många 
av dem målade han sympatiskt och 
graciöst franskt lantliv. Han skrev 
ocfr.så några reseskildringar och en 
mängd biografier av speciellt ka
tolskt intresse. De unga modernis
terna, som nyligen lancerat termen 
'popularisme', voro sedan åtskilliga 
år tillbaka anticiperade av förfat
taren till »De toute son ame»,  »La 
Terre qui meurt» , »Donatienne» ,  



och 'roalisterna' och 'nationalister
na' överträffades av en författare, 
som i flera skrifter gav uttryck åt 
Frankrikes katolska tradition. Myc
ken disk\lssion uppväckte hans verk 
»Davidee Birot» och »L'Isolee», i 
vilka han berättade historien om 
respektive den katolska lärarinnan 
och nunnan, som drivits ut från 
sitt kloster genom antikristliga la
gar. I »Le Roi das Archers» teck
nade han livet i fabriksdistrikten i 
Flandern, och i »Le Ble qui Leve», 
ett av hans mest kända arbeten, 
gav han en levande skildring av de 
reträtter för arbetare, som äro det 
förnämsta stödet för det katolska 
livet i Belgien. Bazin var bl. ,a. 
medlem av Franska Akademien, 
kommendör av Gregorius den stores 
orden och president för »Corpora
tion des publicistes chretiens». 

( Från vår orientaliske korres
pondent.) 

Persien. 
Ett stort antal muselmän ha assi

sterat vid begravningen av barm
härtighetssystern Sreur Pollen, som 
under åratal ägnat sig åt deras flic
kors .uppfostran och som åt dem 
byggt en vacker skola i Teheran. 

Palestina. 
Den 21 nov. 1931 invigde Mgr. 
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Fellinger i Mougock, i närvaro av 
representanter för alla religiösa 
samfund i .Jerusalem, en jättestaty 

av Vår Fru av förbundsarken, 
skulpterad av assumptionisfadern 
Etienne. 

Invigningen av kyrkan St. Pierre 
in Gallicenta i Jerusalem ägde rum 
den 11 sept. 1931. Kyrkan är byggd 
efter ritningar av assumptonist
patern Boubet och reser sig på ber
get Sion, 

Libanon. 
Den nye armenisk-katolske patri

arken Mgr. Arpiarian, har den 28 
mars 1932 låtit utgiva det första 
numret av den första katolska lid� 
ningen på armeniska språket, som 
blivit publicerad på Libanon. 

Egypten. 
Jesuiterna hava i kvarteret Orlali 

i staden Kairo en central för evan
gelisationsarbetet bland de koptiska 
schismatikerna, tack vare vilken 
300 schismatiska familj er redan 
blivit konvertiter. 

Irak. 
Den 9 mars 1932 anlände till Bag

dad två jesuiter från U. S. A. för 
att där grunda en skola. 
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