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KATHOLSI( SKANDINAVISME-. 

Spir peger mod Sky i St. Ansgars 
N01·d 

Paa .MunkevcEnge og l(lostCl'jord, 
l(frker med Taarne i grnanet !Elde, 
Vejrbidte KcEmper fra f01·dums 

Vmlde ... 
Domkil'ker, Stavlärker, stol'C og 

smaa, 
R(t)de og lwide og brune og gma -
Ej l(unstvcerker alle! .Men bygget 

fornist 
Til !Ere og Pris - for den h v i d e 

Ch r i s  t. 
Katholske l(irker - mrvcerdige min

der 
Fra svundne Tider og Storheds 

TindCl' ... 
Se hv01· de stander - som Ramas 

Borge_ -
I Svea - i Danmark - i Norge! 

I(atholske l(il'ker - ak kjender 
Du ej 

De mange, Du m(t)der hist paa Din 
Vej? 

Forf cedres Kil'ker - paa Land og 
i By -

Med tykke .Mure, og Ruder i Bly, 

Med gr(t)Illle Glcu·; og Nischer og 
Buer 

Og Kallonalnia; rundt om h.vor 
Du skuer 

Den stolte Fortid. Aarhundreders 
Ve'nner 

Bygget og smykt af katlwlske Hcen
dCI'! 

Men ak - der fattes den Guddom 
tilstede 

Som dengwig gav Kil'keme L i v· 
hernede -

Slukket e1· Flammen - og 111essen 
forstummet, 

(j)de og torii. ligger l(il'kerummet ... 
H(t)I' Stenene grcede og -Murene Jclage 
I Lmngsel mod tabte, katholske 

Dage ... -
De1· h(t)I'es et Suk i vo1·t h(t)je Nord -
»T i l  b a g  e, t i l  b a g  e i F ce d r  e

n e s  S p o r!» 

Vor Jordbund e1· vcedet af .Mcatyr
blod 

I alle fre RigCI'; og Helgeners Fod 
Har vandret de Veje, hvor Slcegter

ne·glemte 



Af fpl[!e den Tro, som Jordbu/lden 
gjemte. 

Dog aldl'ig elen Tl'o blev sliikket og 
dpcl 

I Svea og Donmal'ks og Noniges ---- -- , Skjpcl 
Den kaldel' ag flammer som Nol'cl

lys i Nol'd: 
Ven d h j e  m a d  t i l  R o m a, v o 1· 

·Jlllod e l' j o r dl» 

Med Vcmdringsstav og ad vildsom-
me Veje 

Vi Sflger tilbage til Fortidens Eje, 
Vi Brpdrenefolk. Vi bygger en Bro 
Til selve .vo1· gamle, historiske Tro, 
11'] ecl f &lles Cl' e cl o paa (')1·ne-

vinger, 
Som lpfta og bruser og hjemad siy 

svinger 
Til Ftedrenes ](irke lwor Lul'ene 

gjalder 
Og Sj;:ele tilbage til ModCl'en lwlder ! 
. . . Den Moder, hvis I(jcerlighed al

drig f orgaar, 
Det Hjem, som alticl os aabent 

stam· ... 
E c cl e s i  af saa fast paa Din l(lip

pegnmd 
Du fplger os trygt til vor sidste 

Stund! 
H e 1· hpter vi hjemme, vi Folk_ i 

Nord -
D e n e v i g e S t a cl har vi givet 

IJOJ't Ol'd! 

Og alter .vi 1·ejser ](frker mod Sky 
Hvor J(lokkerne kalde1· i Kvreld Ofl 

i Gry! 
Fattige, nye, - og stundom lidt 

· smaa -I 
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11'!�-h lysendc Straaler fra allt udgaa! 
Og j1iblende Toner fra dem, der 

fandt fl'Cm 
Til Sandhedens ]{irke og Helgcners 

Hjem! 
. . .  Vi er J(atlwlikker ! Vi lpfter vor 

·Fane 
ilfecl Mod og med Styrke paa Kor

- · sets Bane, 
Mens Fmclrenes Kii'ke vi tager i Arv 
Og b e cl e 1· os ind til elens inder

ste Mm:v! 

Norden! Vi fpler det Frtenclskab 
f01·/Jist 

Dcr binde1· os saminen fra ](yst til 
Kyst, 

Fi delCl' de gamle, katholske Min
der, 

·1 

Og skuer fremad, - mens Hj,eI'tCl'
ne bramder 

For Kongstanken i vort elskedc 
Nord: 

A i f(61·e tilbage til F&drenes Spor . . .  
Og lpfte i Flok, og slutte os sam-

1nen 
I Bf')llllens Forening, om Arneflam-

1nen, 
Og lyse omkring med vor hellige 

· Tro 
I hojeste Slo{ og i fattigste Bo . . .  

Gud signe vort Norden - og signe 
den Gnist 

Der ulmer og fwnge1· og t;rnder til
sidst . . .  

A t Svea og Danmark og Norriges 
/Et 

M a a m p d e s i R o m o g f o r
e n  e s t i l  e e t! 

AMY ANICER. 
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I DEN HELIGE JOHANNES AV l(ORSETS 

FOTSPÅR GENOM NATTEN OCH Öl(NEN. 

AV MONSEIGNEUR LANDRIEUX, BISKOP AV DIJOJ\l; 

Den helige .Johannes av Korset 
(Juan de la Cruz) föddes ftT 1542 
i Fontiberos nära A vila i .Spanien 
och dog år 1591 i Ubeda i Anda
lusien. Vid den heliga Theresas 
siµa arbetade han outtröUligen 
på karmelitero1;dens reformerande. 
Hans liv var uppfyllt av kors och 
lidande och stod i överensstämmel
se med hans lära. Särskilt bekant 
är han som författare på den mys
tiska teologiens område. Helt ny
ligen har han av Pius XI blivit upp
höjd. till kyrkolärare. 

Att vi här velat utgiva en fram
ställning av h::ins mystiska teologi 
torde hava flera orsaker. I våra 
nordiska länder härskar också i 
bildade kretsar stor okunnighet 
om katolska Kyrkan. Detta säges 
ej i polemiskt syfte, icke ens som 
ett klander utan som ett enkelt 
konstaterande av faktum. Från 
katolskt håll har man sök-'t skingra 
detta envisa mörker genom utgi
vandet av flera skrifter där den 
verkliga katolska läran systema
tiskt framställes och de sedan sek
ler. inrotade fördomarna och miss
uppfattningarna ställas i sin rätta 
belysning. Men denna kontrovers
litteratur har ju avfattats med. tan
ke på de från det gemensamma 
fadershemmet bortkomna bröderna. 
Åtskilliga kunde misstänka, att 
framställningen särskilt lagts till 
rätta för dem, att de här möta en 
mildrad, av protestantismen påver- . ' 
kad katolicism, som icke är den 
äkta, renodlade katolicismen. I 
flera fall måste den populära polo
getiska broschyren förklara det ka
tolska lärosystemets ytterkanter 
utan att kunna tränga in i de 1i1era 
centrala delarna. 

Här ha vi en bok som säkerligen 
skrhdts utan minsta tanke på pro-

testantiska läsare. Där möter oss 
en andlig lärare, vilken levde och 
verkade i ett land, som alltid an
setts genomsyrat av äkta katolsk 
kultur. Redan vid första genom
bläddrandet märker man lätt, att 
den uteslutande behandlar de mest 
centrala frågorna på den praktiska 
katolicismens ·Område. 

En dragning till mystik har i 
alla tider utmärkt de nordiska fol
ken, icke minst det svenska. Ock
så i den nu pågående teologiska 
pressdiskussionen möter man icke 
så sällan ordet mystik. . Men av det 
sätt, varpå detta ord användes, 
framgår, att åtminstone den katol
ska mystiska teologien är ett gan
ska obekant område bland våra 
protestantiska teologer, ett faktum, 
som ju förövrigt är mycket lätt att 
förklara. 

Efter att förut ha lämnat några 
fragment av den h. Johannes av 
Korsets skrifter vilja vi nu giva 
Credos läsare en koncentrerad fram
ställning av det teologiska system, 
som lärts av en bland de största 
mystiker, som den katolska Kyr
kan någonsin ägt. Författaren är 
Mgr Landrieux, den nyligen avlid
ne biskopen av Dijon. För den upp
märksamme läsaren öppnar sig här 
en ny värld. Här finner man inga 
floskler, fraser, deklamationer. Häi' 
är allt ande och kraft. En skrift, 
som upplyser, förklarar, undervi
sar, men samtidigt uppträder med 
stränga fordringar på läsarens liv. 

Förord. 

Denna lilla bok är skriven för så
dana, som varken hava tid eller till
fälle att läsa den helige Johannes 
av Korsets egna skrifter - deras 
antal är icke så litet, 



Den har ingenting att säga de in
:vigde. Den ha,r intet nytt att kom
ma med för de sakkunniges lärda 
ocJ1 s:ublima diskussioner på den 
mystiska teologins svårbehandlade 
område. Närn�ast vänd�r den sig 
till alla de själ�u, som hava en god 
vilja; ivrigt str�va efter helgelse och 
träget ö:va den betraktande bönen, 
för att giva dessa möjlighet att få 
del av de råd och anvisningar, som 
givits av denne mästare i det and
liga livet. Sä1;skilt :vill den fästa 
deras uppmärksamhet på det blind
skär, där de flesta kantra, bliva 
oroade och nedslagna redan i vand
ringens början '----- allt på grund av 
bristande ledni1�g. 

Som titeln an,giver, vill detta ar
bete blott vara en enkel saniman
fattni1ig i stora - kanske · alltför 
hastigt tecknade -drag av de båda 
första delarna av hans samlade 
skrifter tillika med några reflek
tioner, glosor och kommentarer, 
som understryka de viktigaste de
larna, framhålla de särskilt prak
tiskt värdefulla följ.dsatserna, göra 
Vissa filosofiska resonnem'anger 
mera tillgängliga och som slutligen 
giva en mera · konkret, koncis, 
frar;1_sk dräkt �t det lyriska och 
översvaHa.nde språk, s.on:i är karak
teristiskt för den store spanske 
µiystilrnrn, som kanslrn snar,t ko.m
iner att bliva fö,rklarad för Doctor 
Eccle�iae. 

. . . 
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D.en helige Johannes av Korset 
ii;ii,kränker sig icke alltid till ,en 
stri,ingt didaktisk framställning av 
sHt ämne. Han är på samma gång 
filosof och teolog, mystiker och 
skald. Gärna tager han efter den 
tidens sed sin tillflykt till allegorin, 
till sångel}.s rytm, för att framställa 
sina djupaste lätdomar i en levan
de, enkel och färgrik form, med en 
ordens och bildernas symbolism, 
som är främlJ_lande för nutidens 
tankevanor. Då han vill förklara 
en · tanke eller tankegång, tvekar 
han ,ej att komma tillbaka till sam
Ill{l ide, att upprepa en förut given 
förklaring i ny form, att uppehålla 
sig vid inkast s.oi:n h;;in b.emqter, 

att åter säga detsamma som han 
förut sagt i ett annat samm�nhang. 
Dessa upprepanden, dessa uppsåt
liga omsägningar som i för;,ta ögon
blicket verka störande och förvir
rande, läggas tiU varandra, styrka 
författarens påstående och sluta 
med att bibringa läsaren hans 
övertygelse. 

Denna mera skenbara än verk
liga · brist på enhet härrör också 
från det första avfattandet av h.ans 
skrifter. Dessa hava nämligen ej 
blivit skrivna i ett penndrag. F.ör.st 
senare, efter författarens · död, b.a 
de blivit rekonstruerade med be
tydande .luckor till följd a,v för
lorade manuskript. 

Hans uppsatser äro icke sträp.g� 
logiskt sanimanl�edjade som kapit
len i en vetenskaplig bok. Sna1;.a;re 
äro de fristående förklaringar, vari 
en särskild del av lärosyst'emet är 
utvecklad och fördjupad med hän
visning till grundprincipen för att 
giva den siri rätta plats i helheten. 
De 11tgöra succesiva sh1dier av sam
ma reningsarbete på olika stadier 
av fullkomlighetens väg tillika med 
en tillbakablick på den redan till
ryggalagda vägen. Och man mär
ker, att samma ord, samma jäm
för�lser återkomma i hans fram
stäJlning för att karakterisera de 
olil�a stadierna och stegen uppåt i 
denna vandring, som fortsättes i 
samma riktning och under samma 
försakelsens lag. 

Dessa omsägningar äro sålunda 
rättfärdigade och böra av oss 1·e
spekteras. 

J?en helige Johannes av Korset 
är en stor vän av det sunda bond
förståndet. Han använder sig fli
tigt av psykologin, av erfarenheten, 
av iakttagandet av samvetssaker. 
Han är mera praktisk än spekulativ. 

Ingen har bättre än han beskri
vit och analyserat själens prövning
ar i detta mödosamma strävande 
efter fullkomlighet, som enligt 
Skriftens ord består i att döda det 
egna köttet, den gamla människan. 
Ingen har med större säkerhet up
penbarat och uppteclma,t de oFka 



skedena,· av . denna · andliga åter
födelse, som försiggår »i öknen och 

253 

i natten» förmedelst det absoluta 
lösrivandet, avklädandet, försakan
det av världen och det egna jaget. 
Ingen har med större klarhet och 
tydlighet än han förmått beskriva 
övergången från det första stadiet, 
då själen med Guds hjälp arbetar 
energiskt på sig själv, till det an� 
dra stadiet, då den bearbetas av 
den mörka kontemplationens nåd. 
Ingen har bättre än han sett, hur 
Gud med ett slag inskrider, fattar · 
tag i den själ som sökte honom 
och för den ut i torrhetens och den 
mörka trons öken för att härda, ren
sa, skära den, liksom man gör med 
den fruktbara vinstocken, för att 
behandla den våldsamt, om man 
kan använda ett sådant uttryck, för 
att utan .skonsamhet rycka den loss 
från alla frestelser och allt jordens 
bedrägliga sken, för att liksom mot 
dess egen vilja tvinga den ut till 
den inre späkningens yttersta grän
ser, för att den sålunda skall renas 
och göras bekväm för föreningen 
med .Gud. 

Men denna det inre, det mystiska 
livets nåd är visst icke nödvändigt

. vis förbunden med kallelsen till 

prästämbete eller klosterliv. Om 
den också icke är allom given, så 
är den å andra sidan icke heller 
reserverad för några få särskilt 
gynnade. Den erfordrar ej någon 
djupare kunskap om de läror, som 
framställas och dryftas i hithöran
de specialarbeten. Det finnes sjä
lar som i världens ögon intet be
tyda, som bliva föremål för denna 
-höga utkorelse. Men dessa finna 
icke alltid hos dem som ha deras 
själs fostran om hand den kloka 
och säkra ledning, som de behöva 
för att nå sitt mål. 

Lämnade åt sig själva eller med 
olämpliga rådgivare förlora de tid, 
stanna på vägen och gå endast allt
Jör ofta vilse. 

Det är denna lilla boks hela äre
lystnad att rikta · deras uppmärk
samhet på den skatt, som de själva 
hålla i. sina händer, att sätta ett 

varni:rrgsmärke på lllindskäret ,: ,0ch 
hjälpa dem över detta avgörande 
hindet genom att med tillhjälp a,, 
denna summariska översikt, av det
ta populariseringsarbete av hans 
lära föra dem· in i den helige Jo
hannes av Korsets skola. 

. .M. L. 

BESTIGANDET AV BER-, 

GET KARMEL. 
Avhandling om ·det aktiva rei1imdet. · 

Första kapitlet. 

ALLMÅNNA BETRAKTELSER. 

1. Han försake sig själv; Den 
som vill vara min lärjunge han tage 
sitt kors på sig och följe 111.ig eftei' 
(Matt. 16: 24). 

Den som icke försakar allt vad 
han äger, han kan icke· vara min 
lärjunge (Luk. 14: 33). 

Hela den helige Johannes av 
Korsets lärosystem har sin upp
rinnelse i dessa ord. Det är själv
förnekelsens system, läran om den 
absoluta försakelsen för att nå 
föreningen med Gud . 

Han konstaterar självförnekel
sens nödvåndighet, han bestämpier 
dess grader och olika stadier. Han 
lär oss försakels�ns metod, pekar 
på hjälpmedlen och framhåller 
hindern. 

Vid första anblicken skulle nian 
vara frestad att i honom se en mot
pol till han_s samtida, den helige 
Frans av Sales. Men denna "Skill
nad är mera skenbar än' verklig. 
Vår författare skänker mera stöd 
och manar ivrigare till framåtgå
ende. Men båda dessa helgon leda 
sina lärjungar fram till samma of
fer och hänvisa till samma kors, 
korset på Golgata. 

Vi kunna redan med tillhjälp av 
vår egen vilja med nådens ordinarie 
tillhjälp taga de. första stegen upp 
på fullkomlighet�ns berg genom att 
bortrensa synden ur vårt liv genom 
bot och späkning. Men för att sjä
len skall kunna stiga 'högre och 



nå ·upp till töppen ,måste Gud stöd
ja den ined en niefa överflödande 
nåd. Hrin måste bearbeta den och 
rena elen genom särskilda åtgär
der; tiU vilka själen lånar sig med 
ett slag av passivitet. 

Det arbete som den påbörjat ge
nom det aktiva avdöenclets verk 
avslutar Gud genom det passiva 
avdöendets arbete. 

Dessa båda former av rening, 
som hava sitt slutmål i elen abso
luta självförnekelse som erfordras 
föl' verklig helighet avhandlar den 
helige · . .  r ohannes av Korset i sina 
båda skrifter Bestigandet av Ber
get Karinel och Själ.ens mörka natt. 

A 11111. Den helige Johannes av Korsets 
originaltexter hava 11ästan alla gått för
lorade, hans verk är_ oavslutat, vare sig 
därför att det aldrig -slutförts eller därför 
att betydande delar försvunnit. Härav för
klaras åtskilliga lakm.1er och plötsl iga av
brott som väcka förvånfog. I främsta rum-
1net har han sikrivit med tanke på sina or
densbröder, men dessutom har han också 
tänkt' på >>de många själar som efter att 
hava tagit de första stegen på fullkomlig
hetens v�g bliva stående på grund av okun
nighet men också på· grund av bristande 
ledning, som äger erfarenhet och förmåga». 
(Bestigandet av Berget Karmel prol. s. 2.) 
Den första upplagan av Bestigandet av 
Berget Kannel utgavs först trettio år efter 
författarens död. 

I denna studie begagna vi oss av H. 
Hoornaerts upplaga. · Anvisningarna läm
nas i förkortad form. B.  K. = Bestigan'det 
av Berget Karmel. :tvJ. N. = Själens mörka 
natt. 

Han skriver icke för de många 
halvkristna, som mera drivas av 
rädsla fö1: helvetet än av längtan 
efter hinilen, som inskränka sina 
1;eligiösa livsyttringar till det som 
är ofrånkomligen nödvändigt för 
deras eviga frälsning, ej heller för 
den stora mängden av Kristi be
kännare, som hålla sig till bok
staven i det evangeliska förbundet : 
Om du vill det eviga livet, så håll 
åtminstone buden ( Matt. 19 : 1 7 ) .  

Han har de mera finkänsliga och 
frikostiga själar i sikte, som icke 
känna dylika förbehåll och beräk
ningar utan frimodigt våga sig in 
i den stora frälsningsplanen, göra 
ansträngningar för att rätta sig ef
ter · dess krav och regelbundet öva 
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den betraktande bönen som grund
valen för ett. sant kristligt-liv, präg
lat av ett visst mått försakelse. 
Han möter dem ej u;.;_der deras 
andliga ivers tidigaste m_orgon men 
först då deras dygd efter en tids 
prov blivit disciplinerad och mognat 
under ett beslutsamt övande av 
helgelseverket. 

Alla nybörjarna - .och denna 
den goda viljans begynnelsenåd blir 
aldrig någon vägrad - .måste först 
flitigt öva betraktelsen, cl. v. s. taga 
för vana att samla sina tankar och 
efter de regler som he\gats av er
farenheten reflektera i Guds när
varo över vissa bestämda sanning
ar för att komma fram till ett be
slut, för att oupphörligen uppliva 
och uppehålla det praktiska livet i 
Kristi efterföljd genom dessa dag
liga överväganden, undersökningar 
och justeringar i frälsningens rikt
ning : överväga rätt f�r att tänka 
rätt, tänka rätt för att önska rätt, 
önska rätt för att bedja rätt, bedja 
rätt för att uppnå nåden att vilja 
rätt och att handla rätt. 

Detta är betraktelsens huvudlin
j�r. Själen medverkar med alla 
sma förmögenheter : ; inbillnings
kraften, förståndet, känslan, viljan. 
Vanligen ä1· detta första försök för
enat med en viss andlig tröst, vissa 
intryck av sinnligt förnimbar iver, 
ehuru sawtidigt i uppträdandet 
många ofullkomligheter stanna 
kvar, som icke äro oförenliga med 

1 nådens tillstånd. 
Ända fram till detta stadium har 

man icke försport någ1:fl nämnvärda 
svårigheter. Men av _denna regel
bundna övning av betraktelsen har 
själen gagn, den går framåt. Dess 
övertygelse vinner i bestämdhet och 
styrka .. Den blir skicklig att lättare 
än förut uppväcka kärlek till Gud, 
samtidigt som den kommer att re
flektera mindre. Ett hastigt och 
sammanfattande ögonkast räcker 
till för att uppliva tron. Själen be
höver icke längre så mycket över
vägande, i. stället upptaga nu vilje
akterna den tid, som förut ägnades 
åt betraktelsens förståndsövningar. 



Vanan av samling, övertänkande 
och bön utvecklar d'et inre livet, 
och till sist kommer den tid, då 
man överskrider gränsen till det 
andra stadiet, då nåden »utan vil
ken vi intet förmå i det övernatur
liga livet» (Joh. 15 : 5) i stället för 
att sluta sig intill våra själskrafters 
psykologiska mekanism hoppar över 
trappstegen och går raka vägen till 
viljan. Då bliva inbillningskraften, 
förståndet och känslan, som läm
nas åt sig själva, oskickliga till var
je övernaturligt arbete och betrak
telsen börjar bliva besvärlig, otack
sam,. omöjlig. 

Det är vid denna vändpunkt, som 
det gäller att icke förändra upp
förande utan att söka se klart. 

I stället för att envisas med att 
trots allt vilja betrakta enligt den 
diskursiva metoden och över par
tikularsanningar, i stället för att 
strida mot denna känsla av oför
måga och torrhet, måste man lugnt 
följa Guds dragning, som är be
gränsad till själens högsta kraft 
och svara Gud förmedelst den enda 
själskraft som nåden gör skicklig 
till någon övernaturlig akt näm
ligen viljan. 

Denna av frid och kärlek upp
fyllda väntan på Guds kallelse, den-
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na önskan, denna ivei· att görl sin 
egen vilja likformig med lutns vilja 
högt över varje konkret begrepp. 
och varje sinnligt förnimbart in° . 
tryck bilda tillsammans den . enkla 
blickens bön, »beskådandet», ty 
nybörjarnas betraktelse var blott 
en förberedelse, en väg till denna 
bön. 

Alla de författare som avhandla 
dessa svårbehandlade frågor hava 
icke enat sig om vilka termer man 
skall använda sig av för att be
teckna de olika stadierna av detta 
arbete i själens innersta, som för 
elen upp till fullkomligheten. Och 
denna brist på bestämdhet å ter
minologin förorsakar förvirring i 
själva lärosystemet. 

Utan att taga parti i dessa dis
kussioner anse vi oss nödsakade att 
här lämna en kort sammanfattning 
av densamma. 

Utgångspunkten finna vi i betrak
telsen, en metodisk bön, som sker 
genom reflektioner, överväganden, 
som söka fördjupa en partilmlar
sanning, en del av trosläran, icke. 
för att få veta mer utan för att 
uppliva sig själv till mera kärlek, 
ty en rent intellektuell betraktelse 
skulle aldrig kunna bliva en bön. 

(Forts.) 

L O UI S VE UILL O T. 

For et halvt Aarhundrede siden 
döde i Paris en af J ournalistikkens 
Storma.md: Louis Veuillot. 

Paa Grrenseskellet mellem det 
attende og nittende Aarhundrede 
havde Napoleon genindfört den ka
tolske Kirke i Frankrig, hvor Revo� 
lutionen havde udryddet den. Hvad 
Motiv Napoleon havde ti1 sin Hand
ling ei· en for Almenheden under
ordnet Sag ; lreser man Pius VII's 
Historie, berettiges man til at tvivle 
om Kejserens rene Heilsigter. Den 
Mand, der gav J öderne ikke al ene Fri
hed, men statsretlig Ligebetettigelse 

med Kirken og lod sig hylde af dein 
som en Art Messias, kunde ikke göre 
Krav paa Kirkens Tillid. Men Kir
kens Genindförelse var sket, og op 
af den franske Folkesjrels Dybder 
vreldede der en genfödt og genfö
dende Hellighedens Kraft, som brä
des i en Ji:ettekamp med de .onde 
Aander, en Kamp, som er standen
de den· Dag i Dag. I denne Kamp 
stod Louis Veuillot söm en af de 
vreldigste og redleste Förere. 

Louis Veuillot var en Muldens 
Sön, runden af retska.ffeh, burgun
disk Bonderet. Hans Faders For-



reldre :var· Möllerfolk ; undel -Revo
h1tionen blev de anklaget for at ha
ve skjult en Pnest i deres Hus ; de 
slap med Livet, men mistede alt, 
hvad de ejede. Deres Sön Fran<;ois 
voksede op som en fattig Dreng ; 
hans Arv var en ubestikkelig ka
tolsk Hreclerlighecl og sejg Flicl. Han 
lmrte Bödkerhaanclvmrket og tjente 
sit Bröd som omvankencle Svencl, 
der gik fra Sted til Sted og istand
satte Folks Tönder, Spande og 
:Mrelkebötter. Af sin lmappe Dag
lön afsaa han altid med Glrede en 
Skrerv til dem, cler var enclnu fat
tigere end han selv. Og saa gik det 
ham som Bibelens hellige Mancl 
Tobias : Gud saa hans Almisser, 
saa - hans gode Gerninger og gav 
barn Aaringer efter Velsignelsen for 
det alt sammen i hans Sön. 

Til den Sön var der ogsaa paa 
andet Hold opsparet Velsignelse. 
I Landsbyen Boyne boede der en 
hrav Hjulmandskone, Marianne 
Adam. Uden for Landsbyen stod der 
et stort Trrekors med den Kors
f restedes Billede. En Dag i Revo
lutionstiden kom Sansculotterne fra 
nrermeste Köbstad og vilde ödelreg
ge Krucifikset. Alle Mrendene i 
Boyne kröb i Skjul, men Marianne 
Adam sammenkaldte Kvinderne 
og tog sin Mauds store ökse -m-ed
sig ; saa holdt de Vagt ved Kruci
fikset lige til Aften. Voldsmrendene 
blev til sidst kede af det og luske
de bort, og saa gik K vinderne hj em 
og kogte Suppe til deres muligvis 
noget beskremmede Mrend. Mari
anne Adam og hendes Hjulmand 
fik nu en Datter, Marguerite, som 
voksede sig stor og kön. Da den 
unge Pige en Dag sad ved Vinduet 
med sit Sytöj og sang dertil, kom 
en omvankende Bödkersvend forbi 
paa Vejen. Han stod stille og syn
tes, at han paa sine Vandringer al
drig havde set noget saa skönt som 
det Vindue der med de blomstren
de Kaprifolier omkring og den flin
ke, flittige ,Pige. Han bosatte sig i 
Boyne, giftede sig med l\faTguerite, 
o_g Aaret efter (1813.) fik ·de SöJi-
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nen Louis Venillot. Fem .Aar se
nere födtes deres anden Sön, 
Eugene, som fra Vuggen til Graven 
blev Louis hedste Ven. 

Tretten Aar gammel modtog 
Louis sin förste hellige Kommuni
on. Han havde ikke faaet nogen 
Vejledning til at forstaa Sagens 
Betydning, og der var ingen, som 
opfordrede ham til at komme igen. 
Han var nu »voksen» og blev an
bragt som Skriverdreng paa et Sag
förerkontor i Paris ;  han var et godt 
Hoved, havde Skolelrereren der
hj emme sagt, og hans Forreldre 
satte en lEre i, at han skulde blive 
Borger i Stedet for Bonde. Paa 
Barnets Sjrel var der ingen, der 
tamkte ; dog havde Moderen lrert 
sine Drenge hver Aften at hede _et 
» Hil dig, Maria»; det var det ene
ste, der skrermede Louis i hans 
gudsforladte Opvrekst. 

I Paris kom Drengen paa forskel
lig Vis i Beröring med den litterrere 
Verden. Alt det aandelige Stof, Stor
byen böd ham, sugede hans lys
vaagne Aand til sig ;  men hans Sjrel 
led Nöd. Legemlig Nöd fik han og
saa at föle ; for blot at tjene fem 
Sons hjalp han ofte i sin Fritid Ar
bejderne ved Seinen med at losse 
Sand. 

lmidlertid havde en og anden 
Litterat faaet Kik paa den lille Fyr, 
bl. a. Victor Hugo og Journalisten 
Latouche, De roste Drengens smaa 
litterrere Forsög, og en Dag tog La
touche barn med op paa Bladet 
» Figaro's» Redaktionskontor; _ den 
AI'tikel, som den sytten Aars Skri
verdreng indleverede, blev antaget 
uden en eneste Rettelse. Fra den 
Dag hetragtede han det som en gi
ven Sag, at han skulde vrere .Jour
nalist. 

Lejligheden lod ikke vente paa 
sig. Julirevolutionen havde i 1830 
atter vendt op og ned paa det fran
ske Samfund. Louis Filip havde 
paa den mest trreske Maade tilvendt 
sig den Krone, som retmressigt til
kom den myrdede Hertug af Berrys 



tiaarige Sön, Hertugen af Bordeaux, 
senere kendt under Navnet Gre'ven 
af Chambord. Louis Filip, Borger
kongen, »fik Lov at styre, men ikke 
at herske» ; de virkelige Herskere 
var Frimurernes og ,Jödernes Mrend, 
Frihedens Markskrigere, som ikke 
gjorde andet end baste og binde 
Friheden. »De skyndte sig at ud
sende Aviser � for at behempe 
Pressen.» (Fr. 
Veuillet.) Senere 
hen skrev Louis 

Veuillot om 
dem : »Da de 
uden Tvivl hver
ken havde til

sfrIBkkeligt Ho-
. ved eller til

strrekkeligt Mod 
til selv at for
svare sig, tog 
_de Journalister, 
hvor de kunde 
finde dem : De 

maatte nöjes 
med Börn til 
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de store Forfattere ; han ansprend
te sin Forstand, dannecle sin Aancl 
og sin litterrere Smag. Han elskede 
sit Modersmaal, og med Krerlig
hedens Forstaaelse . sögte han ind 
til dets Krerne, stuclerede det i hvert 
et Tonefalcl og hver en Afskygning,. 
Han beundrede det i Poesi, men han 
elskede det fremfor alt i Prosa. 
»O Prose, mtile outil, et bon aux 

fortes mains /»  
udbryder han : 
»Aa Prosa, du 
mandige VIBrk
töj, som falder 
godt i de strerl,e 
Ifamder ! »  

Delt imellem 
Arbejde, Studi
er og V enners 
muntre Lag gik 
de fem Aar, Veu
illot tilbragte i 
Perigueux. 

Forsvarere af 
den srere Sam
fundsorden, de 
havde skabt. >> 
Hans Brodersön 
Frarn;ois tilföj e
de : -»Selv var 
han ·et af de 
Börn ! » Endnu 
ikke fyldt atten 
Aar finder vi 

Louis Veuillot. 

. Medens han 
arbej dede paa at 
forme sin Aancl 
og sit Sprog, 
skete cler i det 
skjulte en Bere
delse af hans 
Sjrel til Modta
gelsen af alt, 
hvacl Gud bered
te for ham af 
Naaclefylde og 
Livsvirksomhecl. 

barn som Medarbejder ved et Blad 
i Rouen og Aaret efter som eneste 
Redaktör af en Avis i Byen Peri
gueux. Allerede dengang glimrede 
han ved de Egenskaber, der senere 
gjorde ham til den Journalistikkens 
Mester, som han blev. 

Louis Veuillot vidste ,med sig 
selv, at det ikke var nok at have 
en stor medfödt Begavelse og at 
vrere naaet hurtigt frem til en god 
Stilling. Det stod ham klart, at han 
maatte arbejcle, stuclere, s:µiecle elen 
IClinge, · som han Livet igennem 
skulcle före med fast Haancl. Den 
Klinge var det franske Sprog. Maal
bevidst tog han sig for at studere 

Selv anede han 
ikke, hvor nrer den Dag var, da 
Omvendelsens Under skulde om
skabe ham. 

I det ydre formccle hans Forhold 
sig saaledes, at den bekenclte pro
testantiske Minister Guizot i 1836 
kaldte barn til Paris for at göre 
ham til sin Medarbejder ved et der
vrerende Blaclforetagende. Venillot 
saa Vejen til en politisk Karriere 
aaben for sig, og da Guizot kort 
efter blev stvrtet, var der nok af 
Hrender, son{ greb · �fter · den unge 
.Journalist og vilde clrage ham ind i 
de fotskelligste politiske Partier. 
V euillot var led og ked af det hele. 

Saa kom en Dag en Ven af ham, 



Gustave Ollivier, og foreslog ham, 
at de sammen skulde göre en Rej� 
se til Orienten. Veuillot gik med 

· Glrede ind paa Forslaget, og de rej
ste ud sammen - forelöbigt til 
Rom. De to Rejsekamrnerater hav
de kendt hinanden paa Sagförer
kontoret og havde altid trofast 
holdt ved hinanden, skönt den 
Kendsgerning, at Ollivi_er havde 
omvendt sig og var blevet en alvor
lig Katolik, nrermest forekom Veuil
lot som Galskab. 
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Tidligt paa Fora�i.i·�t anltöm Ven
nerne til Rom, hvor de traf sammen 
med det unge iEgtepar Feburier, 
som stod i Vensl-.absforhold til 
Ollivier. Endnu samme .�ften gik 
de fire ud til Forum og Piiatin for 
at nyde Synet af Oldtidsminderne 
i Maaneskin. Paa Hjemvejen til 
det frelles Logis gik de ind i IUrken 
Ara Coeli, hvor det allerhelligste 
Sakramente netop vai; l(clstillet til 
?>de fyrretyve Timersf )filbedelse. 
Ollivier, Feburier og hans Hustru 
lmrelede ned, og ni:ermest for ikke 
at stöde dem, kn::elede ogsaa Veuil
lot. Han kom til at trenke paa sine 
smaa Söstre derhjenune, og uvil
kaarligt formede hans Tanke sig til 
en Bön for dem. I de Dage, der nu 
fulgte, gjorde han halvt modstrre
bende det ene lille Skridt efter det 
andet hen imod Maalet : · den leven
d� Kristentro. Allerede Dagen efter 
Ankomsten til Rom havde han haft 
en Samtale med den franske Jesuit 
Pater Rosaven ; den ene Samtale blev 
til flere. Han kunde ikke .frigöre sig 
for den Indflydelse, som Fru Febu
riers beskedne og enfoldige From
hed övede paa barn. En Aften fore
slog hun, at .en af den lille Venne
kreds skulde lrese et Stykke af en 
religiös Bog höjt, inden de gik til 
Ro. Af Höflighed tilböd Veuillot at 
göre det og begyndte paa en Prre
diken af Bourdaloue om Farerne 
ved at opsrette og udsrette sin Bod
frerdighed. Efterhaanden som han 
lreste, fölte han i sit inderste, og 
grebet og ryslet. i sit inderste, og 
Dagen efter kn::elede han angrende 

og besejret ved P.ater , Jlosa:\'e:p.s
Födder. 

Endelig kom den Morgenstund', . da 
han sammen med sine Venner 1nod
tog den hellige Kommunion i Kfr
ken Santa Maria Maggiore.· Senere 
ben i Livet regnede han altid d:eii 
Dag for siri egentlige Förste�Koq� 
munionsaDag. Paa den Dag lov_ede 
han Gud, at han hele sit Liv vilde 
tjene ham, � men hvorledes.? 

Först· og fremmest tr::engfä Veuil
lot nu til Stilhed for at samle sig, 
vinde Fodfreste i sin Overbevisnirtg 
(han maatte endnu gennemgaa 
haarde aandelige Kampe) og der
nrest se Fremtiden roligt i Möde og 
finde den Sti, Gud vilde, han skul- . 
de vandre ad. Orientrej sen var op
givet ; VeuiUot fölte, at det egent
lige Forma.al med hans Rejse var 
naaet - det Formaal, han ikke selv 
havdevid�t noget om forud. Han drog 
nordpaa 'm Schweitz og sögte en Tid 
lang Ensomheden i Jesuitklostret i 
,Fribourg. Der dremrede noget for 
barn om at blive Prrest; det, han 
sidst af alt vilde vrere, var J öurna
list ; Angeren over, hvad han havde 
bedrevet som Journalist, pinte barn. 
Men Prmst blev han ikke. 

Da han i August Maaned kom 
hjem til Paris, sögte og fik han en 
Ansrettelse i Indenrigsministeriet, 
men tog straks efter Ferie og gav 
sig til at skrive Bögei·. Hans For
fattervirksomhed har sk::enket den 
katolske Verden ca; 60 Bind. Han 
spiller i sine Skrifter paa mange 
Strenge, men Helheden er en Har
moni, 0l'det er et fuldlödigt Udtryk 
for Manden, Fra den Dag, da Veuil
lot som nyomvendt viede sit Liv 
til Gud, gjorde han det helt, med 
alle sine Evner og al sin Vilje. Ser
viam, » jeg vil tjene>> ,  var Devisen 
paa hans Skjold ; med den mödte 
han Lucifers H::er under dens gam
le Oprörsdevise :  Non serviam, »jeg 
vil fäke tjene» . Serviqm - det var 
den Drivkraft, som fik Vevillot til 
en - skönne Dag atter at trrede i For
bindelse med Dagspressen. Han 
fölte og forstod, at der kunde og 



burde skabes en katolsk Journali
stik, og han skabte den. Det var 
Guds Kald tiI ham. 

Der eksisterede dengang et Par 
lyssky, spagfrerdige katolske Avi
ser, af hvilke en hed »L'Uni
vers>> .  Da denne en Dag bragte 
et uretfrerdigt A_ngreb paa en af 
Veuillots tidligere fol'esatte, tvang 
hans Sa�_clhedskrerliglied ham ti l 
at indsende et lille Forsvar for 
vedkommende, og snart efter ind
leyerede han sin förste Artikel til 
Bladet ; sira blev han fast Medarbej
der og i 1843 Bladets Chefredaktör. 
Paa fire Aar oparbejdede han Bla
det, saa at Abonnentantallet steg 
fra 1,800-til 6,000. Veuillot skrev 
nemlig saadan, at Folk gad hese 
det. Det er ofte blevet bebrejdet 
ham, at han irriterede KirkensFjen
der, hvortil han svarede : »Man vi l 
vel ikke ibebrejde Hyrden, at han 
hrriterer Ulvene, som kommer for 
at-redeFaarene ! » Der er blevet anket 
over, at han var for . ·haardhrendet, 
tog for kraftigt fat, raabte for höjt; 
men det er smaaligt , og sygeligt at 
vipe maale en Krempe som Veuil
lot med vor almindeHge Maalestok. 
»fylan måaler ikke et Bjerg i Cen
timeter» ,  og man kan ikke forlange 
af en Löve, at den skal kvidre som 
eq Kanariefugl. 

Desvrefre kan vi umuligt fordybe 
os i alle Enkeltheder af Veuillots 
bevregede Liv. Den Periode af 
Frankrigs Historie, i hvilken han 
stod til Rors i den katolske Presse, 
var; som allerede sagt, en Kampens, 
Stormens og de stor� Bölgers Tid. 
Cl}efen for det katolske Parti var 
den unge Greve Charles de Monta
lembert, som stod Skulder ved 
Skulder med Veuillot i de Aar, da 
det gik hedest til. 

Den Sag, der krempedes mest 
energisk , om, var Undervisningen. 
,Jöderne og deres P'artifreller ar
bejdede maalbevidst paa at faa 
Universitet og Skole gjort konfes
sionslöse. Thiers fastholdt Teorien 
om, at Barnet er Statens Ejendom. 
I det hele trrengte den tyske Filo-
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sof Hegels Ideer sig strerkt .frem og
saa i Frankrig, navnligt den Teori, 
at .Staten er Legemliggörelsen af al 
Aand og Ide og paa et vist Udvi�{
lingstrin reprresenterer Gud (l'etr,
tisme). Det katolske Parti hrevde
de Kirkens og Familiens ReJ. Veuil
lots gamle Velynder Guizot var en 
af de faa Ikke-Katolikker, som ret
skaffent holdt paa det samme. 

For at komme de konfessionelle 
Skoier til Livs gjaldt det for Fjen
derne at faa Ram paa Prrester Qg 
Ordenssöstre ; der var ikke det Mid
del saa smudsigt og gement, at del 
jo ikke blev anvendt i denne Kam
pagne. Kunde man faa ödelagt 0,:
densfolkenes gode N avn og Rygte, 
faa Folket ophidset mod dem og 
saa lukke deres - Skolei·, var Spillet 
vundet. Vrerst - gik det ud o-,ier 
Jesuitterne. Eugene Sue skrev sine 
modbydelige, skidne Romaner, som 
endogsaa hans egne Partifreller 
sammenlignede med Renovations
tönder; i dem skildrede han Jesuit
terne som de vrerste Djrevle. Uni
versitetsprofessorer, Jurister og 
Smredeskriftforfattere kappedes om 
at brere Ved til Baalet, som Thiers 
staiblede op og satte Ild til ; den 3. 
Maj 1845 slog _Ilden ud i lys Lue : 
Deputeretkammeret fordrede Jesu 
Selskabs Oplösning for Frankrigs 
Vedkommende. Regeringen gik end
nu videre : den gjorde paa en srie
dig Maade sin Indflydelse grelden
de i Rom og forespejlede Vatikanet 
al Lanqsens Ulykke, Oprör, Kirke
storm o. s. v., hvis man ikke god
villigt föjede sig - og saa föjede 
man sig. De Mrend, cler som Louis 
Veuillot havde krempet saa tappert 
for Jesuitternes Sag, sa:mkede cly_bt 
skuffede deres Vaaben ; i sit Hjerte 
tröstecle Veuillot sig ved Tanken 
om, »at Jesuitterne nok var vel saa 
sejglivede som ,baade Thiers og 
selve Juliregeringen» . 

Den Dag, da .Jesuilterlle maaske 
for sidste Gang kunde samles for 
at fejre den hellige Ignatins's Fest 
i Paris, d. 31. Juli 1845, holdt Louis 
Veuillot i al Stilhed Bryllup. Det 



var en af de mest hekendte Jesu
itter, hans krere Ven Pater Ravig
nan, som foretog Vielsen. Om Veuil
lots lEgteskab og i det hele om hans 
ideelle Privatliv kunde der fortrel
les meget. Han havde vreret som en 
Fader for sine to unge Söstre; i 
Aarevis havde han afvist Tanken 
om lEgteskab for at kmme .sörge 
for Söstrene ; disse og Broderen 
Eugene boede sammen med ham i 
Paris. Den ene af Söstrene havde 
han faaet godt gift, den anden, 
Elise, blev boende med Eugene, da 
Louis omsider giftede sig. 

Kun i syv lykkelige Aar ,besad 
han sin »,blide Mathilde», som han 
kaldte sin Hustru. Hun döde, og 
faa Aar efter mistede han i Löbet 
af een Maaned tre af sine fem 
smaa Piger ; en oiidartet Angina rev 
dem bort. De to, der blev tilbage, 
voksede op under deres Tante Eli
ses Omsorg; baade hun og Eugene 
flyttede atter sammen med Louis 
efter Hustruens Död. Se1iere hen 

· giftede Eugene sig og ligesaa. den 
ene af Louis' Dötre ; den anden gik 
i Kloster, saa paa sine gamle Dage 
havde Louis. kun den trofaste Elise 
hos sig. 

Al · sin Sorg bar han som . den 
Troens Helt, han var, saaledes og0 

saa den Soi·g, han maatte föle over 
Splittelsen, der efterhaanden gjorde 
sig greldende inden for det katolske 
Parti. 

Aarsagerne til Splittelsen var for
skellige. For det förste var der de 
politiske Grunde : Nogle böj ede sig 
for den Regering, der var kommet 
til l\fagten ved Julirevolutionen, 
andre vilde ikke slippe Haabet om 
en Tilbagevenden af det legitime 
Kongehus med Greven af Cham� 
bord; saa kom dertil Bonapartister
ne og endelig Republikanerne. D.er0 

nrest var der de Grunde, som bun
dede i de11 forskellige Synsmaade, 
de katolske Förere gjorde greldende 
i deres Forhold til Rom. Her blev 
Spaltningen störst og mest skrebne
svanger. 

Der dannede sig to Partier : de 
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liberale med Montalembert ot B i
skop Dupanloup af Orleans . . i 
Spidsen, og .de ultramontane, der 
ikke havde nogen mere nidkrer For
kremper end Louis Veuillot. 

Nu er Arfstanden saa stor i Tid 
og Udvikling, at vi, der ser tilbage 
paa hin Tids store Stridsmrend, kan 
se ( Gud ske Tak ! ) , at de alle krem
pede i glödende, uegennyttig Krer
lighed til Kirken. At der saa ind
sneg sig menneskelige Skröbelig
heder, ja, det var jo netop menne
skeligt. Men derfor var Sorgen ikke 
windre besk for hver isrer af dem. 
Hvad har ikke varme, redle Hjerter 
som Montalembert og Veuillot lidt 
ved et brudt Venskab og en söndret 
Forstaaelse. 

I Kirkens Historie nrermede der 
sig en af de Begivenheder, som sret
ter Sk.el ; den forberedtes og fuld
byrdedes under stor Bevregelse i 
alle Lejre. Den 18. Juli 1870  erklre
redes paa Vatikanerkoncilet Pavens 
Ufejlbarhed for et Dogme. Uden
forstaaende mente som sredvanlig, 
naar et Dogme defineres, at det var 
noget nyt, hvorimod som bekendt 
et Dogme altid er noget meget gam
melt, saa gammelt, at det indehol
des i selve den af Kristus aaben
harede Lrere. Det, som Ufejlbar
hedsdogmet rummer, er jo kun en 
Erklrering om, at naar Paven i 
Spörgsinaal, der angaar Tros- og 
Sredelreren, taler fra sin Lrerestol 
( ex cathedra) ,  kan han, grundet 
paa den Hellig Aands af Kristus 
forjrettede Bistand, ikke tage fejl. 

Paa selve Koncilet havde der ikke 
·vreret nogen egentlig Meningsfor
skel med Hensyn til Dogmef i sig 
selv, derimod om, hvorvidt 0jeblik
ket for dets Definition var rettelig 
valgt. I Frankrig delte de liberale 
Katolikkers Parti denne Tvivl og 
forstod nreppe ' fuldt ud Dogmets 
sande Begrrensning. Ganske vist 
havde Gallikanismen faaet sit Döds
stöd ved Napoleons Konkordat med 
Pavestolen, nien den havde dog end
nu sine Efterdönninger i Frankrig 
og netop _i Liberalismen, der krre-
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vede större Selvstrendighed for den 
dervrerende Kirke end foreneligt var 
med Kirkens Katolicitet og aande
lige Renhed. 

Louis Veuillots Pen var maaske 
det Vaaben, der stred bedst for Kir
ken i hine indadtil saa stormfulde 
Tider. Mere end een Gang �kred 
Rom ind for at beskytte ham imod 
de liberale Katolikkers Forfölgelse. 
Mangen Biskop tog Forargelse af, 
at en Lregmand hrevdede Sandhed 
og Ret med större Indsigt og med 
större Fynd end han selv. En af 
dem beklagede sig en Dag i en Audi
ens hos Pius IX over »en vis Jour
nalist». 

»Aa ja, jeg kender ham», sva
rede Paven, »det er Veuillot ! og jeg 
vi l sige Dem, at jeg elsker ham». 

»Ja, men, Hellige Fader, han an
griber Bisperne ... » 

»Ikke dem, som holder med mig ; 
stil Dem paa min Side, saa behöver 
De ikke at vrere bange for hans 
Hug !»  

»De er virkelig dröje, Hellige Fa
der ; den Mand tager aldeles intet 
Hensyn til, hvilke Personer han har 
at göre med.» 

»Ja, hvad vil De ha', Monseig
neur ! Det er Krigens Gang ! De 
bekremper hans Overbevisninger og 
hans Avis, Journalisten forsvarer 

sig. Behöver jeg at belrere Dem om, 
at man i Kampen er mere optage,t 
af at slaa lös end af at omfavhe 
hinanden?» 

»Men, Hellige Fader, var del dog 
ikke muligt at. standse hans An:greb, 
der er skrebnesvangre for Bispernes 
1Ere?» 

»Jo, Monseigneur, hold op med 
Krigen, og tag Pavens Parti I De 
ved jo godt, at Veuillot aldrig har 
rört mig eller mine Venner.» 

Det var sandt, at Pius IX elskede 
Veuillot. Leo XIH tog den Kredig: 
hed i Arv. Hans Ord skal ikke 
glemmes : » V euillot skriver som en 
Kirkefader». · . 

Men selv den strerkeste Haand 
bliver til sidst trret: Efter 45 Aars 
uafbrudt Arbejde var 'veuillots Af
tenstund kommet. . Tre smertefulde 
Sygdommens Skumringsaar gik 
forud for Natten. Knap halvijerds 
Aar gammel döde han den 7. April 
1 883. 

Paa hans Grav staar den Ind
skrift, han selv har önsket, der sk.til
de staa, den, som rummer den store 
Kristensjrels hele Liv hei· og hisset : 

,TEG HAR TROET � 
.TEG SER. 

El'ikke Rosenöl'd-lehfz. 
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OM DE SJU SLAG AV SKADA FÖR VILKA VILJAN UT

SÄTTER SIG GENOM ATT SÖKA SIN GLÄDJE I VÄR7 

DEN SOM TILLHÖRA ·DEN MORALISKA ORDNINGEN. 

Vad skall man då tänka om. vis
sa handlingar, som utföras blott 
för att tillfredsställa den mänsk
liga .fåfängan och för att bliva före
mål föi· hedersbevisningar, om des
sa minnesmärken som uppbyggas 
av mänsklig svaghet för att före
viga ett namn, en titel, en släkt? 
Driver icke högmodet världsmän
niskorna till att uppsätta sina va
pen och sina sköldar till och med 
i kyrkorna, liksom om de. därmed 
ville ersätta helgonens bilder; för 
vilka hela världen höjer knä. Man 
kunde nästan säga, att dessa män
niskor ·tro sig vara högre än Gud. 
Men om man med tystnad förbigår 
sådana, .vars_ ärelystnad slår dylika 
rekord, . hur många andra . finner 
man ej, vars handlingar äro be
fläckade av liknande fel? Bland 
dessa finnas sådana som vilja ha 
beröm för sina goda verk, andra 
som fika efter tacksamhetsbetygel
ser, andra som önska att man 
uppskattar vad de - göra : att de
ras handlingar bliva kända av den 
eller den eller av hela världen. De 
giva till exempel en allmosa: Då 
ställa de om, att denna får gå ge
nom en tredjes händer, för att den 
skall pliva mera allmänt bekant. 
Slutligen finnas också sådana, som 
· ställa alla de ovannämnda villko
ren på en gång. Är icke detta att 

· stöta i basun som skrymtarna 
(Matt. 6 :  2), som vår gudomlige 
Frälsare säger? Av Gud få de icke 
minsta lön för alla dylika verk. 

Om du alltså vill undvika denna 
fara, bör du dölja dina goda verk, 
så att Gud blir ensam vittne till 
dem och väl akta dig för att önska 
andras gillande. Det är icke nog, 
att du gömmer dem undan alla 
andra människors blickar. Du 
måste också skyla dem för dig 

själv, d. v. s. det är en plikt för dig 
att icke betrakta dem ined välbe
hag, som om de betydde något. 
Detta är den andliga meningen av 
ordet : Att din vänstra hand icke 
vet vad den högra gör (Matt; '6 : 3). 
Med andra ord : betrakta ej med 
jordiska och köttsliga ögon dina 
andliga verk. Det finns något som 
heter att koncentrera sin viljas 
kraft på Gud, och det är på detta 
sätt som våra verk bära frukt i 
hans närvaro. Utan denna inrikt
ning förlorar själen hela den- över
naturliga frukten av sina goda verk 
och dessutom felar den genom sin 
hemliga fåfänga och skrytsamhet 
ganska betydligt inför Gud. 

På denna sanning kan man på 
ett beundransvärt sätt tiUämpa 
.Tobs ord : Om mitt hjärta har 
fröjdat sig över hemligheten och 
om jag fört min hancl till mun
nen för att kyssa den, då har jag 
gjort en stor orätt (Job. 31 : 25, 27, 
28). Handen är här en sinnebild 
för handlingen och munnen bety
der viljan som finner behag i den
na. Men då man häri finner, som 
vi ovan ha förklarat, en viss själv
belåtenhet, så säger den helige man
nen Job : Om mitt hjärta har fröj
dat sig över hemligheten, så är det
ta en avskyvärd handling, en sorts 
förnekelse av Gud. Ty om man till
skriver sig själv en handling och 
giver sig själv förtjänsten av den
na, då förnekar man Guds essen
tiella rättigheter, ty Gud är den 
ende upphovsmannen till allt gott. 
Då följe:{ man Lucifers exempel, 
som, då han betraktade sina här
liga gåvor, fann behag i sig själv 
och nekade Gud den ära, som till
kommer honom. 

Den femte skadan är den, att sjä
larna hindras att komma vidare på 
fullkomlighetens väg. Den andliga 
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smaken och trösten binda sådana 
själar,' som ha vant sig vid att söka 
dem vid övandet av shia goda verk 
Då .dygdernas övande icke mera för 
dem är. en källa till inre njutning, 
bliva de sålunda nedslagna och för
stå icke, att allt detta är en följd 
av Guds ledning- av dem, som han 
,,,m \1ppliöja till enhögre grad av 
helighet. Han fa�· ifrån dessa den 
mjolk, som de små 'barnen brufrn 
fä, · för att i stänet · giva dem det 
harda bröd, som är de fullkomligas 
uaring: Sålunda prövar han deras 
krafter och renar deras önskningar 
$enom att ersätta den läckra · och 
milda födan med de stark.as näring. 
Men dessa svaga själar, som miss
förstå Guds planer, bliva förvirrade, 
förlora modet och bliva icke uthål
liga i sina goda föresatser, då de 
icke mera i dem finna den ljuvlig
het, som förut fängslade dem. Vi 
kunna på dem tillämpa den vises 
ord e11ligt · deras andliga mening :  
D e  flugor som dö i välluktande vat
ten förstöra dess doft (Eccl. 10 : 1) . 
Då späkningens prövningar visa 
sig för dessa vekliga själar, för
lora de modet och dö bort från sina 
goda verk, d. v. s. de övergiva dem 
och avstå sålunda från den andens 
ljuvlighet och den tröst, som skulle 
kröna deras uthållighet. 

Den sjätte skadan är en ständig 
benägenhet för illusioner vid be
dömandet av ting och verk. Man 
baserar deras större eller mindre 
värde på rent naturliga böjelser. 
Efter denna måttstock bli somliga 
pi'isade och uppskattade, andra 
ogillade och föraktade. Nu äro 
emellertid vanligen de handlingar, 
som verka mera frånstötande på 
naturen, särskilt hos sådana själ�r 

som icke kommit långt fram på 
fullkomlighetens väg mera dyrbara 

- i - Herrens ögon och mera varda att 
behaga honom än de handlingar, 
som smeka våra naturliga böjelser. 
De senare locka själen till att söka 
sig själv. De förra komma den att 
öva självförnekelse. Profeten �fika 
säger om detta ämne : De ka,l_la det 
onda som de göra gott ( Mile 7 : 3 ),, 
d. v. s. de söka i sina verfr sin egen 
tillfiedsställelse, som de föredrag!} 
framför Guds välbehag. Det ' skulle 
taga alltför lång tid att beskriva 
det välde, som detta onda har både 
över sådana som ägna sig åt det 
andliga livet och över människor i 
allmänhet. Det är knappast man 
finner någon, vars handlingar ha 
till motiv en ren kärlek till Gud 
utan att stödja sig på mäns'ldigq 
intressen och en snart ö,rergåeilde 
tillfredsställelse; 

Om en sökare icke kväve1• den 
frivola glädje, som han finner i 
det moraliska goda, · bli1• han ett 
offer för det sjunde slaget av ska,da 
och blir urstånd att mottaga ett 
välbetänkt råd och följa eh förimf
tig linje ,i sina ståndsplikter. , Den 
vana han har att söka ett fåfäng� 
ligt nöje i sina handlingar försva
gar honom och fastkedjar honom 
vid hans egen mening. Å ena sk 
dan är han benägen för att icke ei·
känna att en annans råd är · det 
bästa. Om han å aqclra s.idan fq�·
står, att det är mera överensstäm
mande med förnuftet,. saknar �an 
mod till att följa det. Kärlekens 
heliga lågor både gentemot Gud och 
nästan avsvalkas då vid beröringen 
med egenkärleken, som blandar sjg 
i denna själs alla gärningar. 

S. Johannes au [(orset. 
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C RE DOS B Ö C l(ER.  

Alfred Otto S. J. : Li ber 
Daticus Roskildensis. Ros
kilde Gavebog og Dom
kapitlets Anniversarieliste. 

· Levin & Muriksgaard. Kp
. benhavn 1933. 224 Sider. 
· (Doktorsdisputats ved Kp
)jenhavns Universitet ; fora 
svaret den 19 .  0kt. 1933.) 

: I de sidste hundrede aar har ar
kreologei· og kunsthistorikere ydet 
vrer<lifulde bidrag til en stadig ud
videt og ,dyberegaaende kendskab 
fil . Roskilde Domkirkes bygnings
historie. Og i det foreliggende vredt 
spger fo1if. at kaste strejflys over 
selve det Liv, som har udfoldet sig 
i kirke og kapitelsal. 

· · Vrerket er fprst og fremmest et 
udgiverarbejde, hvor forf. gpr et 
fprste forspg paa gennem afskrift
samlihger i arkiver og biblioteker 
·at supplere og rekonstrue re den em
bedsbog ved domkirken, som gik 
tabt under Kpbenhavns store ilde
brand 1728. 

Som udgiver er det lykkedes forf. 
at fremdrage hidtil utrykt materi
ale. Selv om en fagmand altid vil 
kunne finde enkeltheder at kriti
sere, vil denne rekonstruktion sik
kert faa ikke ringe betydning for de 
forskere, som fremtidig vil beskref
tige sig med den danske middel
alders historie. 

Til rekonstruktionsforspgets tekst 
slutter sig talrige - ofte elegant 
formede noter, hvori der er ned
lagt en forbavsende omfattende og 
afklaret viden ; saaledes ypperlig� 
litterrere oplysninger, der knytter 
sig til kapitlets lister over udlaante 
bpger. 

Straks i indledningen siger forf. : 
»Iblandt de historiske Kildeskrifter 
fra Danmarks Middelalder indtager 
Nekrologierne en ikke ringe Plads. 
Ganske vist blev de anlagt · af alt 
andet end historiske Grunde. · Men 
deres Indhold har Betydning udover 
deres oprindelige Bestemmelse. De 
giver ofte vrerdifulde Bidrag til Kul
tur-, Kirke-, . Personal- og Sprog
historien».  Og forf. viser selv , i 
smaa, formfuldendt skrevne af
handlinger om Estrid, Svend Estrid
sens dpdsaar og dpdsdag og Henrik 
Harpestrengs dpdsaar og epitafium 
( hvilket sidste her er trykt for lfpr
ste gang) ,  hvilke historiske vrerdier, 
der kan uddrages af dpdsbpgerne. 

Dertil prre·ges arbejdet fra fprst 
til sidst af et velgprende npgternt 
syn paa alle foreliggende spprgs
maal. Med sindsro k�n 'forf. derfor 
til slut gpre sine underspgelsers re
sultat op i ordene : »Gavebogen er 
npje lrnyttet til Rosldlde-Kirkens 
Historie i Middelalderen og bringer 
et krerkomment Bud .fra henfarne 
Slregter» .  



Lreseren fpler sig . dog ikke alene 
tryg under en kyndig historikers 
fprerskab, der mestrer kildekritik
kens metoder, men mrerker tillige 
ber og der i noter og selvstrendig 
tekst en dyheregaaende autoritet, 
der skyldes, at forf. er en gejstlig, 
der lever i samme kirkeluft som 
hine gamle Roskildeklerke. 

Johan Jolmsen. 

Martin Rockenbach : Neue 
katholische Dichtung. Jos. 
Kösel & Fr. Pustet. Miin
chen 1931. 180 S. 7,50 RM. 

Medens nresten hver , eneste Li
nie af Lion Feuchtwanger og Vicld 

· Baum bliver oversat til Dansk, fin
des der en hetydelig Del af den 
tyske Litteratur, som er ukendt 
Land for os : nemlig den katolske. 
Fpr Krigen har Johs. Jprgensen en
gang imellem henledt Opmrerksom
heden paa den tyske litterrere Ka
tolicisme. Navne som Enrika von 
Handel-Mazetti og Kredsen omkring 
»Hochland»-redaktpren Karl Muth 
findes i hans Bpger. Men siden 
Verdenskrigen har Situationen i 
Tyskland fuldstrendig forandret sig. 
»Die Riickkehr des Katholizismus 
aus dem Exil» er blevet til enKends
gerning, som ingen kan benregte. 
Efterkrigsaarenes tyske Katolicis
me raader over en Del fremragende 
litterrere Begavelser, som det nok 
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er vrerd at kende ogsaa i Skandi
navien : Reinhm·d Joh. Sorge, der 
vendte sig fra Nietzsche til Kristus, 
men faldt som purung i Krigens f pr
ste Dage ; PeteJ' Dörfler, er nefop 
fornylig hlevet Medlem af det prpj 
siske Digterakademi. Gertrud vart 
Le /?Ol't's Vrerker (Hymnen an die 
Kirche, Das Schweisstuch der Ve
ronika) har vundet en ganske ene
staaende Indflydelse i intellektuelle 
Kredse. Max Mell spilles . paa nre
sten alle tyske Scene. Leo 1-V eis
mantel' s Ideer om » Volkstum» har 
fundet Genklang i hele Nationen. 
Alle disse Forfatter og mange andre 
har allerede vurt'det deres Plads paa 
det tyske Parnas. Men ogsaa blandt 
de yngre og yngste findes katolske 
Digtere af stort Format. Rocken
bach prresenterer dem for os i sin 
Samling : »Neue katholische Dich
tung». Maaske skulde Titlen hel
lere have vreret, »Neue Dichtung 
katholischer Autoren». Blandt dis
se nyere katolske Forfattere er Ri
clictl'd Billinger allerede nu ikke 
lrengere ukendt. Friedrich Demel 
og Guida Zernatti har gerinem de
res Lyrik vakt Opmrerksomhed 1 
vide Kredse. Johannes Muro.n's 
»Oasenbriefe» hprer til det fineste, · 
som tysk Prosa i 0jeblikket eje1· : 
Katolikker, som vil udvide de1:es 
Horisont og have Del i andre Lail� ' 
des katolske Kultur, henvises med 
Eftertryk ti1 denne Samling: 

Heimich Roas S. J., . 
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HÖR· . MODER. 

11!/adonna, ljusa vasen av nåd och 
renhet, 

vm· än Du dväljes, Moder till Kris. 
tusbarnet, 

i himlm· höga, eller i jordens när-. 
het -

jag sträcker mina händer att fatta · fliken 
av .violetta manteln, som kring dig 

böljar. 
Hor 11foder, du som ömmar för allt 
· . som lever, 
jag · räds i svårn drömmar för Jcrig 

som hotar, 
Giv oss en större styrka i ord och 

gärning 

att hålla fasan borta från jordens 
riken. 

Sänd dina milda, s tora och visa 
tankar 

i mitt och allas hjärtan att rätt  vi 
älska. 

Föi·ena oss i kärlekpå denna jorden 
som en gån,g i Guds himmel ! 
Och Moder, Du Madonna av ljus 

· och skönhet, 
giv mig en större .vishet att jag må 

fatta 
Guds moderliga tankar -

Guds Moder! 

KAT H O LSI( ' FRELSESVISHE D .  

I. 

Hvis en, der har l\lfagt dertil, sag
de til mig, at det var ufejlbart sik
kert, at jeg vilde komme i Himlen, 
da vilde j eg föle - denne Meddelelse 
som en Kanonisation i levende Live. 
Jordelivet vilde ikke mere have no
gen Tiltrrelming for mig. J eg vilde 
ikke rense Livets Genvordigheder og 
Trrengsler. Fristelser vilde ikke an
fregte mig, som Nåden havde gjort 
usårbar for Fjenden. Döden vilde 
fuldsta:mdigt have mistet sin Bröd;  
j eg vilde forhcres af  Lrengsel efter 
at blive oplöst og vrere med Kristus. 

Vi Katholiker regner ikke med en 
sådan Privatåbenbaring, der · hörer 
hjemme blandt Helgenernes .Ople
velse1;. Vi savner den heller ikke, i 
det vi lever på Håbet og föler os · 
trygge derved. Vort Standpunkt er 
givet med den Erklrering, som Kon� 
ciliet i Trient har udtalt i sit sjette 
stor_e Möde, 13. Januar 1547, der 
handler om Retfa:irdiggörelsen. Der 
hedder det : » Sålrenge vi lever i 
dette dödelige Liv, vilde det vrere en 
Anmasselse overfor den guddo.mme-

1 lige Forudbestemmelses uransage
lige Mysterium at hengive sig til 
Vished om, at man er blandt de 
forudbestemtes Tal .. . .som om det 
var sandt, at den retfrerdiggj orte 
aldrig mere kunde synde eller, i 
Fald han synder, med Sikkerhed 
kunde love sig Oniv.endelsen. Thi 
uden scerlig Äbenbaring kan det 
ikke vides, hvem Gud har udvalgt» 
(cap. 12). »Ingen kan vide med 
T.rosvished. i ·  hvilken der ikke kan 
v&re noget falsk, at han har opnået 
Guds Nådei (cap. 9). »Noget lig
nende grelder om Udholdenhedens 
Gave ... D�rfor skal ingen med ab
solut Sikke.rhed love sig nogen Vis
hed, skönt alle bör srette det fa-
1-,teste Håb til Guds Hjmlp» (cap. 
13) . 

Konciliet benregter, at vi - bort-
0set fra en privat Åbenbaring derom 
'+- kari have Trosvished cl. v. s. ab
. solut ufejlbar Sikkerhed om Nådens 

_;.;-Stand og vor evige Frelse. Dette 
-�1.1delukker ikke Vished i videre For

s tand, mol'alsk Vished. Den skal 
man ikke ringeagte. Den ligner 



ganske vist en Krede, hvis Fasthed 
retter sig efter det svageste Led, 
som ·i denne Sammenhreng er de 
Betingelser, som Mennesker har at 
opfylde ved deres mere eller min
dre upålidelige Handlinger. Men i 
mang.foldige Tilfrelde er disse Be
tingelser så sikkert opfyldte, at det 
vilde · vrere ganske ufornuftigt at 
hengive sig til Tvivlen. At den Ven, 
Jeg omgås daglig, ikke, medens ,jeg, 
taler med ham, trrekker en Revol
ver frem for at skyde mig ned, har 
jeg ingen absolut Vished om - alli
gevel undviger jeg ham ikke. Skul
de jeg underkaste min Mad en ke
misk Analyse, fordi jeg ikke abso
lut kan afvise Muligheden for, at 
den er forgiftet? Har jeg nogen
sinde overgivet en Underskrift til 
en Grafologs Undersögelse, fordi jeg 
ikke var Vidne til, at den blev skre
vet? Således nöjes vi med moralsk 
Vished i det <laglige Livs mest 
grundlreggende Fo11hold og i de vig_
tigste Afgörelser - ikke blot fordi 
vi tit ikke kan få större Sikkerhed, 
men simpelthen fordi vi mener, at 
det vilde vrere uforsvarligt og tåbe
li gt at forlange den. 

Hvad Frelsesvisheden angår, er 
<ler to Spörgsmål at besvare. Hvil
ken Sikkerhed har jeg for, 1. at jeg 
nu er i Nådens Stand? 2. at jeg 
også vil vrere det i mit Livs sidste, 
afgörende öjeblik? 
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Nådesvished får vi först og 
fremmest gennem den samvittig
hedsfulde Modtagelse af Sakra
menterne. Jeg er moralsk sikker 
på, at jeg er döbt på den rette 
Måde og altså har fået Barnekår 
hos Gud. Skulde jeg siden haye• mi
stet den helliggörende Nåde, så ved 
jeg, at jeg har skriftet oprigtigt og 
angerfuldt hos en beskikket Prrest. 
Da han udtalte Absolutionen, blev 
min Sjrel tvrettet ren i Jesu Blod. 
Det fik mit Hjerte ti1 at juble ; thi 
jeg vidste, feg havde et Möde· med 
Jesus, der lod også mig höre, hvad 
han sagde til den Vrerkbrudne og 
til Synderinden : Dine Synder er dig 
forladte, gå med Fred. 

Denne sakramentale Vished givev. 
ingen absolut Sikkerhed, men den 
e1; ikke .mindre ibetryggende end de 
fleste Visheder, vi lever på i det 
ho1:gerlige Liv. Den står altid til 
min Rådighed og er det faste Grund
lag for min Sjrels Fred. 

Til denne sakramentale Nådes
vished som Forudsretning kan, der 
komme endnu en anden Art af Vis
hed, som man kunde kalde den 
karismatiske: Den er ikke i min 
Magt, men er heller ikke vresentlig 
fo1; mit Gudsforhold. Den består 
ikke i en udtrykkelig og direkte 
Å�.enibaring, men deri, at Gud lader 
mtg föle og opleve min inderlige 
Forening med barn. 

Hvordan denne karismatiske Nå
desvished erfares, skal her belyses 
ved nogle Udtalelser af en Jesuit
pater Wilhelm Eberschweiler*) ,  
som döde i Hellighedens Ry, fire 
og firs År gammel, den 23. 12. 1921 
i det hollandske Jesuiterkollegium 
Exaeten. Det vilde vrere let at frem
drage lignende, endnu tydeligere 
Meddelelser fra den kendte mysti
ske Litteratur, men dels står P. Eber
schweiler vor Tid nrermere - den 
der skriver dette, har haft den Lyk
ke i to År at stå under hans Le
delse - dels findes der, som vi skal 
se, i hans Liv også andre Trrek, der 
bidrager til Forståelse af katholsk 
Frelsesvished. 

Sine Tanker om karismatisk Nå
q.esvished har P. Eberschweiler lda
�·est fremlagt i et Foredrag, han 1�77 
holdt for sine Ordensbrödre om Rom. 
9, 5 »Guds Krerlighed er udgydt i 
vore Hjerter ved den Helligånd, der 
er givet os». 
: » I den helliggörende Nåde har 
den Helligånd skrenket sig selv til 
os, således at han på en ufattelig 
Måde bor i os. Han er Sjrelens inil.., 
de Grest, hvis Nrervrerelse er den 
ypperste af alle Gaver. Han vare
tager i os Trösterens Hverv : 'Da I 
er Börn, har Gud sendt sin Söns 
Ånd i eders Hjerter ; og han råber : 

*) En Levnedsbeskrivelse af ham findes 
i Jesu Hjertes Budbringer 1927 Side 19 ff. 



Abba, "F'ader. TliLÅndei1 . selv: , gtver 
yort Hjerte Vidnesbyrd om, . at - vi 
er Guds Börn' ( Gal. 4, 6). Dette 
Vidnesbyrd består i, at Ånden, der 
bor i _  os, banlyser enhver Tvivl om 
Barnekår _ hos Gud, om Nådens 
Stand, om Guds ' Venskab. Den la
der ikke ,Uro, Angst, Bekymring op
l�omme, i os; den hj relper os i hvert 
Fald · til hurtigt at få Bugt med 
slige Stemninger. Å1iden giver Fred 
i Sjrelen, så vi föler os hjemme hos 
Gud som Barnet i Faderens . Hus. 
Han gör vort Hjerte roligt og lader 
det finde Sikkerhed i vor Herre og 
Gud.» 

»Endvidere består dette Vidnes
byrd i, at der gives os Erkendelser, 
som intet Studium, ingen Lrerdom 
kart meddele. Vi fornemmer, at vi 
er Guds Börn, får Vished om vart 
indre Forhcild til Gud og smager 
dets Södme. Vi erfarer, hvad den 
helliggörende Nåde betyder for os, 
at den gör os delagtige i Guds Vre
sen. Vi sanser Guddommens uen
delige Södme, og vort Hj erte op
flammes i Krerlighed, så vi ikke 
kan elske nogen Skabning her på 
Jorden for dens egen Skyld, men 
kun i Gud, alle Tings Slrnber. Den 
hellige Ånd förer os til Guds Fader
hjerte, et Hav af Krerlighed og God
hed, som vi nedsrenker os i, så vi 
helt tilhörer Gud og han os.» 
. Kirken afviser ikke den Slags Op

levelser på Forhånd. Thomas af 
Aquin skriver (Qu. CXII. V.) : »Så
ledes kan man erkende, at man har 
Guds Nåde, idet man nemlig er
farer, at man glreder sig i Gud, for
a'gter de jordiske Ting og ikke er 
sig nogen Dödssynd bevidst. Så
Ied'es · kan vi fortolke Johannes' 
Åbenbaring 2, 17 : 'Den som sejrer,' 
vil jeg give en skjult Manna, som 
ingen kender, uden den, der får 
den'. Thi den, som får, erkender 
ved en vis Södmes . Erfaring, hvad 
den ikke ved, som ikke får». 

Alligevel drejer det sig her ikke 
om absolut Vished, men om sub

cj ektive Kriterier, hvor Selvbedrag 
er muligt; derfoi· er vi foi'sigtige. 
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Også P. El;ersch-\veiler stillede 'si.g 
til at begynde ined skeptisk. Men 
efterhånden overvandt han sin 
Angstelighed. 1-Ivordan han gjorde 
det, er karakteristisk. Med 2 Petr. 
1, 19 for öje skriver han e11dnu 
samme År 1877 i sin Dagbog : -»Det 
Lys og den Erkendelse, jeg har, er 
et stadfrestet Ord, men vi har et 
endnu fastere Oi·cl - Lydigheden». 
Han var rede tiL at give Afkald på 
denne Tröst og Tryghed i Fald den 
foresatte, som han åbnede sin Sam
vittigfö.ecl for, skulde have misbil
liget denne Vej. Först da den ydre 
Autoritet havde bekrreftet hans Op
levelser, turde · han give sig dem i 
Volcl. »Men det fasteste Ord for 
mig, tilföjer · han, er Jesu virkelige 
Nrervrerelse i Altrets Sakramente.» 

Dermed vil han sige, at hans 
Nådesvished ikke var noget 'isoleret, 
men var forarikret i det sakramefl
tale Trosliv, hvis Hojdepunkt er 
Eukaristien. De ne·ste Oplevelser 
af Nådesvished havde han - ifölge 
Dagbogen - under den hellige 
Messe og under Taksigelsen efter 
elen. Hans trygge Fred i Beviclsthecl 
om Samfund med Gud lignecle en 
lille - Fuglerede, der er bygget ind i 
Kranen af et stort Trre. 

Enclviclere vilde P. Ebersch\veiler 
ikke have tillagt sin Nådesvishecl 
nogensomhelst Betydning, medmin
dre han havde kumiet give sig selv 
det Vidnesbyrd, at den stod i For
bindelse med alvorlig Strreben efter 
Syndefrihecl og Fuldkommenhed. 

P. Eberschweiler har levet 63 År 
i Jesuiterordenen. I sit Ordenslivs 
8; År föjede han til de tre sredvan
lige · Ordenslöfter om - Fattigdom, 
Kyskhed og · Lydighed endnu · et 
fjerde Löfte om altid at vrelge det 
mest fuldkortme. I flere År havde 
han prövet at lev-e efter dette Krav 
uden Löfte; fra 1866· aflagde han 
Löftet for et År ad Gangen og 1881 
for bestandigt; I 55 År indtil sin 
Död 1921 har han altså levet under 
dette Löfte, og alle, der kendte ham, 
ei· enige om, at, såvidt Mennesker 
kan dömme, hat han höldt det tro-



fast. Dette her.oiske Liv var Bag
grnnden for hans mystiske Ople
·velser. 

Karismatisk Nådesvished behöver 
ikke at vrere nogen sjrelden Und
tagelse ; den forekomirler jo ;vistnok 
også i meget forskellige Grader. Den 
hyppige Modtagelse af den hellige 
Kommunion er sikkert den bedste 
J ordhund for den. Det er heller 
ikke udelukket, at den kan findes 
udenfor den katholske Khke. · Vi er 
ganske vist bundne til Sakramen
terne, . men Gud er Nådens Herre 

K�tolsk opt�mism och p:ro
testantisl� pessim�sm. 

I tidskriften »Fides» har Igino 
Giordani behandlat optimismens 
och pessimismens problem inom 
den kristna tankevärlden, varvid 
han fastslår, att katolicismen är till 
sitt väsen optimistisk, protestantis
men till sitt väsen pessimistisk. 
Efter »Osservatore Romano» anfö
ras här några karakteristiska stäl
len i Gioi·danis framställning. 
Evangeliet kom i världen som ett 
glädjebudskap. Det säger uttryck
ligen den helige Paulus. Och del 
var Renan, som skrev mycket tr�f
fande saker om det evangeliska 
budskapets glädjefulla innebörd, i 
det att · han ställde upp däremot 
protestantismens tråkighet och dys
terhet, som förstör andens glädje 
genom sin konst- och, l,iturg'ilö�l.l 
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og kan give den helliggörende Nåde 
også til dem, der uforskyldt står 
udenfor Kirken. Når de i fuldlwm
nien Krerlighed söger Gud og har 
den rerlige Vilje til efter bedste 
Evne ,og Erkendelse at opfylde alt, 
Gud krrever til Frelsen, hörer de 
til Kirkens Sjrel, og da grelder også 
om dem de tröstefulde Ord : »Om 
nogen elsker mig, skal han holde 
mine Bud, og · min Fader vil el5ke 
ham, og vi vil komme til ham og 
tage Rolig hos ham» (Joh. 14

? 
23 ) .  

)nllt. »Reformationen» µar fa],di�kt 
verkat som en stor gladjesläcka1:�. 
Med rätta kunde Max Scheler tala 
o;m det förräderi mot glädjen, som 
protestantismen begått .och som 
yUerligare fullbordats av filosofer
na Kant, Fichte, Hegel, Schopen
hauer, Hartmann och Nietsche. 
Alla de nämnda filosoferna äro en
ligt Scheler skuld till att livets )(äl
la, glädjen, son1 för ,nänniskorr.ia 
är lika nödvändig som luften, kon,1-
mit att utsina. Och professo,r 
d'H.arco.u.rt, en av de  ,bästl.l frans}ql 
kännarna av tyskt väse1J, drager 
sig j.cke för att förklara, att »reto,l',
mationen» har fördystrat Tysk
lands himmel. Som utslagsgivande 
vit.tnen härför anför han protestap.,
tiska vetenskapsmän, bl. a. p1·of es
sorn i protestantisk kyrkohistoria 
i Boi.m Karl Sell, som en gång skri
vi,t, att ur den protestantiska jor
<;len bryter pessimismen fram som 
en levande källl.l, vidare E. Hagen
bach, i vars »Reformationens hi
storia» det heter, att över pro,te
stanten vilar ett allvar och en st.äJ1-
dig tyngd, som icke tillåter h01wm 
att hängiva sig åt den glädje, som 
bland katolikerna är en själyk,ll.l}' 
sak. Också från allra senaste M
den föreligger ett vittnesbörd, so,rn 
bekräftar denna tJppfl.lttning. Frie<;l
lricb He�ler förklarar : » Det är 
egep.artat o:ch öve,rraskl;l;ll�le, att vJ 



inom den romerska katoHcismen 
finna en mycket mera reell fräls
ningsvisshet än i protestantismen, 
inom vilken frälsningsvissheten är 
infrusen och har blivit till en teo
logisk abstraktion». »Osservatore 
Romano» tillägger : detta är på in
tet sätt överraskande, ty var och 
en, s.om känner katolicismen, vet, 
att dess liturgiska fester i över
vägande grad äro glädjefester och 
alltid tacksamhetens och kärlekens 
fester -- tacksamhet mot och kär
lek ·till Kristus, den allra saligaste 
Jungfrun och helgonen. Där det 
finns denna kärlek till Frälsaren 
och denna tacksamhet för fräls
ningen, kan glädjen aldrig slockna. 

Unga krafter inom den unger
ska katolicismen. 
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I den av Georges Ottlik utgivna 
»Nouvelle Revue de Hongrie» of
fentliggjorde nyligen Vid Mihelics 
under titeln »Jeunes forces dans le 
Catholicisme hongrois» en artikel 
om den unga ungerska katolska ge
nerationens akfrvitet. 30- och 40-
åringarna, d. v. s. de, som hårdast 
träffades av kriget och dess efter
verkningar, l1tveckla sedan ett år
tionde tillbaka en utomordentligt 
livlig· verksamhet, av vars frukter 
man kan vänta sig mycket gott för 
den ungerska katolicismens fram
tid. Den som har skapat de and
liga förutsättningarna för den ung
katolska aktivitetens utveckling, är 
biskop Ottokar Prohåszka av Stuhl
weisseniburg,' vars allt för tidiga 
bortgång innebar en svår förlust 
för den ungerska Kyrkan. Ledan
de inom Ungerns katolska ung
domsrörelse är det 1921 grundade 
förbundet för ungerska katolska 
studenter, vars tidskrift » Vox 
Academica» tydligast återspeglar 
det uppvaknade · kulturella och 
sociala medvetandet. Nämnda för
bunds elit utgöres av »Foedera
tiö Emericana», kartellförbundet 
av de färgbärande katolska studen
terna, som räknar inemot 6,000 
medlemmar. Bland övriga före-

nngar med kulturpolitisk och so
cial karafrtär förtjäna omnämnas 
Ungerns framtid, Sällskapet för 
nationell politik och Ottokar Pro
håszkaförbundet, vars tidskrift 
» Vår tids röst» är mycket inflytel
serik. Karakteristisk för den ung
erska katolska ungdomen är dess 
motsättning till den gamla genera
tionen, som i Kyrkan i första rum
met alltjämt ser den »ungerska 
statsreligiönen>> och som allt för 
litet beaktar den faktiska mot
sägelsen mellan den yttre kulturen 
och det sociala och politiska livets 
sedliga halt. Skrifter av Kaplan , 
Fahsel, Pierre Lhande, Chesterton, 
Paul Claudel och Muckermann, 
vilka mycket läsas inom de unga 
akademikernas studiecirklar, hava 
utövat ett avgörande inflytande på 
formandet framför allt av det so
ciala tänkandet. En av ledarna för 
den katolska ungdon1en har där
för en gång präglat lösenordet : ska
pandet av harmoni mellan det so- _ 
ciala livet och det transcendenta 
livet, och han har med mycken 
skärpa uttalat sig mot den »ateis
tiska katolicismen», som blott vill 
använda religionen som ett medel 
för sina egna egoistiska syften. 
Ehuru man i allmänhet fasthåller 
vid demokratiens ide, finnas också 
förespråkare för korpotivstaten 
många entusiastiska anhängare 
bland de unga. Fullständigt ense 
är man emellertid i sin övertygelse, 
att den ungerska katolicismens 
framtid ligger i dess oberoende av 
staten och att den visar sig bestå 
provet beträffande de sociala tids
uppgifterna. 

Den franska katolska teater
ut:nonen. 

Enligt »La Croix» är »Union 
Catholique du Theafre>> eri rent 
religiös sammanslutning med syfte 
att befästa skådespelare, författare, 
kompositörer o. s. v. i deras katol
sk'a tro. Bland medlemmarna fin
nas flera berömda personligheter 
och unionens generalsekreterare är 
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den bekante teaterkritikern Mau-
rice Brillant. Unionen är så myc
ket mera av behovet påkallad, som 
just de yrken, . som beröra teatern, 
medföra vissa faror för det reli
giösa livet. Därför har unionen ett 
väldigt apostolat att fylla. Bland 
medkmmarna - från den rikaste 
filmstjärna och stoltaste operadiva 
till den enkle logevaktmästaren och 
maskinisten - råder ett vackert 
kamratskap ; de understödja, var
andra ömsesidigt. Den heliga mäs
sa, som läses för unionen, är me� 
delpunkten .för dess stora själavår
dande verksamhet. Den celebreras 
alltid i dominikanpatrarnas vackra 
kyrka i Paris, och framstående mu
siker inom unionen bilda orkestern. 
Utom till mässa samlas de katolska 
konstnärerna ofta till möten, då 
pater \Vebert och pater Pade tala 
över dogmatiska och apologetiska 
spörsmål. Varje månad utkommer 
en s. k. Bulletin, som innehåller 
föreningsunderrättelser. 1931 räk
nade unionen 400 medlemmar, nu 
har antalet stigit till 900. Med den
na franska union som föredöme har 
också en belgisk grundats. Det vän
tas, att även i Italien, Tyskland 
och Kanada liknande organisatio
n.er komma att bildas. Den franslia 
unionens religiösa framgångar äro 
stora. Bekanta skådespelerskor som 
M :elle Simone Suprin, M :elle Yvon
ne Hautin och M :elle Susanne De
lorme hava gått i kloster. Unio
nens . protektor är kardinalen av 
Paris ocb andlig ledare dominika
nernas i Paris superior. Unionen 
är en del av den väldiga katolska 
rörelse, som i Frankrike för sitt 
korståg mot folkets avki·istnande. 

Österrike. 
I W'ientidningen »Reichspost» 

berättar Pater Johann Reisenber� 
ger S. J. om en från Wien 1itgåen
de katolsk barnrörelse i Österrike 
- en ny religiös rörelse av mycket 
stora mått. Upphovet till densam
ma är » \Viener Kirchenblatts» bi
laga »Das kleine Kirchenblatt», som 

ar avsett för banL Denna bilaga 
väckte sådant intresse, att det snart 
icke blev möjligt att besvara den 
mängd små brev; som kommo från 
tidningens unga läsare, varför re
daktören prelat Mörzinger införde 
s. k. barnmöten för att kunna trä
da i personlig förbindelse med de 
små. Ur dessa barnmöten utveck
lade sig en vitt utgrenad religiös 
aktion, en formlig korstågsrörelsc 
bland barnen. Genom den s. ·k. 
»Jesus-Tag», ett system för bar
nens dagliga samvetsrannsakning, 
fördes dessa till eukaristiskt from
hetsliv. »Die Kinderwacht», en li
ten bok om det eukaristiska livet, 
nådde en upplaga av icke mindre 
än 500,000 exemplai·, och strävan
dena för barnens tidiga kommunion 
befordrades i motsvai;ande grad . 
Särskilt stora resultat hava upp
nåtts genom de av prelat Mörzinger 
sedan 1931  anordnade barnmissio
nerna, vari tiotusentals barn del
taga. 

Ett nytt arbetsfält för k�t.;>lsk 
'. ' 1 

aktion. 
I England har en framstående 

katolsk Londonpredikant \V. Har
rington i Jesu-Hjärtas kyrka i 
nämnda stad hållit ett uppmärk� 
sammat föredrag om protestantis: 
mens ställning till katolska Kyr
kan. Vad han sade, skriver »Der 
Fels», gäller icke. blott för England 
utan även för stora delar av Tysk� 
land, Holland, Schweiz o. s·. v. Det 
fanns en tid, sade Harrington, då 
katolska läror allmänt förlöjliga
des och förhånades, under det de 
nu framstå . för många van-: oc:ti 
otroende i helt anrian dager. De 
väcka nyfikenhet och lust att få 
lära närmare känna · dem. Ofta får 
man höra icke-katoliker framställa 
talrika frågor om katolska ting, 
men tyvärr finna de icke någon 
katolsk institution, som genom 
meddelanden i deras egna tidning
ar erbjuder sig att lämna svar på 
deras ofta marterande hjärtespörs
mål. Sådana sökare vända sig . där.., 
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fö1· till protestantiska tidniriga:r och 
bedja dem om utförliga framställ
ningar över bestämda katolskt
religiösa frågor. Förvisso bemöda
sig dessa icke sällan på ett erkän
nansvärt sätt att tillmötesgå så
dana önskningar. l\'Ieil ur vad för 
slags källor ösa de protestantiska 
journalisterna? Mestadels 1ir 1:iro
testantiska encyklop'eclier, och re
sultatet blir ett virrvarr av felaktig
heter och sanning. Hur förhålla sig 
då katolikerna själva? frågade pre
dikimten vidare. Åro de angelägna 
att för sina icke-katolska lands1i1än 
förklara hur underbar katolska 
Kyrkan ät, därför att hon äi· en 
gudomlig stiftelse ? Åro de ange
lägna om att icke-katoliker skola 
hava tillfälle att vända sig till e11 
sakkunnig institution, där de när 
som helst lätt och säkert kmiria få 
de u'pplystiirigar, de · önska? Icke 
det ringaste ! Vi katoliker 1iöja oss 
alltjämt med att liålla oss i ·  bak
grunden och vilja icke störas i ,1år 
bekvämlighet. Vilket j ättelikt ar
betsfält öppnar sig icke här för ka
tolsk aktion ! 

Den sakrata konstens förfall 
i det nutida Europa. 

· �lånadstidskriften L'Observateur 
de Geneve innehöll för kort tid se
dan en intressant överblick över den 
religiösa konsten från ungefär 1700  
till våra dagar. Sedan 17  00 hava 
sedernas förfall också dragit med 
sig den sakrala konstens förfall . 
Revolutionens storm anställde för
i�delse bland de sista resterna av 
kristlig skönhet. Först 1815  i res
faurationstiden kunde man hoppas 
på e1i den kristna konstens pånytt
födelse. I Tyskland framträdde 
Overbeck, Cornelius, Veit och 
Schnorr. I Frankrike trodde man 
vid denna tid, att Ingres skulle för
verkliga den sakrala konstens åter
uppsving. Alla Frankrilces unga 
kristliga målare hörde då till hans 

krets. Men vad dessa konstnäter 
skapade, var ingenting annat än re
ligiös akademism. De kopierade 
utan själ och talang, och de sena1·e 
franska målarna Chasseriau, Puvis 
de Chavannes och l\;Iaurice Denis 
stodo helt under inflytande av det
ta akademiska niåleri. Huru många 
franska kyrkväggar blevo icke för
fillade under deras penslar ! Tysk
land ägde före kriget två utmärkta 
kristliga målare : Martin von Feuer
stehr och Samberger, som båda 
höllo · sig fria från det akademiska 
må1armaneret. I början på 20 :de 
århundradet började det, som vi 
inom måleriet kalla elen dåliga mo
dernismen. De religiösa bilderna 
voro omkring 1 900 ett otvetydligt 
uttryck för bristen på inre j ämvikt 
hos tidens människor ; de voro ofta 
fullkomliga: karikatyrer. I :våra 
dagar intaga Denis och Desvallieres 
obestridd förstarangsställning inom 
Frankrikes religiösa konst. Men 
redan ser man en skara unga konst
närer, som vilja ö,,erträffa dessa 
båda och sätta rak kurs mot ett 
slags bolsjevism. Samma omstört
ningstenclenser finna vi enligt 
Genevetidskriften bland Tysklands, 
Hollands och Belgiens religiösa 
målare. Blott Italien synes förbliva 
oberört av denna bolsj evism. Det 
är tacknämligt, att två konstnärligt 
så insiktsfulla män som Alexander 
Cingria i Schweiz och Pater Momn1e 
Nissen i Tyskland inlagt kraftiga 
gensagor såväl mot det tomma aka
demiska måleriet som mot moder
nismen i den sakrala konsten. Tid
skriften framhåller särskilt P ater 
Nissens ,bok : »Den kristna kon
stens utveckling och urartning». 
På samma front kämpa Pierre 
l'Ermite med sina framställningar 
om snobbismen i konsten och ärke
biskop Grober av Freiburg i Br. med 
sin bök »Kyrkan och konstnären». 
Alla dessa maningar sammanfat
tade och bekräftade påven Pius XI 
i sitt tal den 27 oktober 1932 om 
den kristna konstens pånyttfödelse. 

IJälsingborg 1933. A.ktiwobgct Boktrycli', 


