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HELGE RODE.
+ 23. MARTS 1937.

I.
Ilelge Rode har cngang oplyst,

at han i sin 21 Aars Ungdom faen-
nem "den dybeste Livsfornegtelse"
blev flrt lige i Favnen paa "den
h/jeste Livsbekrreftelse' "en
uimodsigelig Autoritet havde givet
rnig Vished for Livets inderste
evige Va'rdi"* ).

Det var en Vision han havde;
det var, hvad Romantikerne kald-
te en intellektuel Anskuelse, en
Tilstand, hvor Forestillingen og
dens Indhold er eet, hvor Virkelig-
heden fylder Sjrelen saa fuldstren-
digt, at Nlennesket f/ler sig iden-
tisk med den. Betragtningen d/r
bort i en Ekstase, derved at den
helt fyldes af sin levende Gen-
stand. Helge Rodes Oplevelse
var (hilledligt talt) at han styrte-
de i en Afgrund 

- 
og det, at den

var bundlls, var ensbetydende med,
at han blev baaqen af Uendelighed;

han saa sit Liv som en Lysstr/nr
gennemstraalet af Dldens F ald-
/kse --- og saa det strlmme straa-
lende tvrers igennem den; hans
Sjrel var indelukket bag Livsfor-
niegtelsens m/rke Porte 

- 
og gik

igennem dern til Livsbekrzeftelsens
klare Rum.

Om denne Oplevelse eller Op-
dagelse skrev han sin f/rste Digt-
samling "Huide Blomster". Dens
kunstnerisk ufuldbaarne Vers er
just Blomster, ikke Frugter, men,
Blomster, bestemte til at hengives
til Dfiden, for at Frugtkernen kan
f/des. Og hvide er de, fordi Hvidt
er alle Farvers Enhed. Hvide Blom-
stcr 

- 
Symboler paa det rene Lir',

der ytrer sig uskyldigt, i svage V:ev
af Luft, Lys og Duft, men besej-
rende den sortnende Syndserfarings
Dorn over Verden og dens rnorde-
riske Yrlde.

"Huide Blotnster" udkom i April
1892. Der ligger vistnok og;saa i
I)igtsarnlingens Navn en Pr<ltest't) Nationaltid. l0/4 1915,
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irt'ro<l "Les F'[eurs du Mal", sotrt
Helge liodes Samtidige dyrkede. I
hvert Fald fllte Helge Rode sig
noget f rernmed overfor de den-
gang frernbrydende unge Digteres
fplemaader -- sikkert f/lte han og-
saa paa adskillige Punkter, at han
var dem adeligt overlegen. Knap
en Maaneds Tid f/r Fremkomsten
af "Huide Blomster" havde Vald.
Vedel holdt et omdiskuteret Fore-
drag, hvori han blandt andet tog
Afstand fra adskilligt, som det
formelig var Pligt at sverge til i
de unge Radikales Kredse. Helge
Rode havde just da (Marts 9.) en
Samtale med Johannes JPrgen-
sen*), og foruden at de f/lte ind-
byrdes Berlringspunkter i Poesi
og mystisk Verdensfornemmelse,
fandt de tilsyneladende hinanden i
frelles Tilslutning til Vedels Kritik.
Men Dagen efter var Johs. JPrgen-
sen i en Avisartikel meget haanlig
overfor Vedel; det virkede voldsomt
afskrrekkende paa Rode 

- 
og for-

styrrede muligvis en aandelig Kon-
stellation, der kunde have vreret af
stor Betydning. Imidlertid gjorde
"Huide Blomstcr" et strerkt Ind-
tryk paa Johs. Jl,rgensen. Han har
udformet sin egen F/lernaade ved
at efterf/le Helge Rodes - 

mange
af Digtene i "Foraarsevangelium"
(i "Bekendelse") klinger med To-
ner, som Rode anslog i "Huitle
BIomster".

Selv arbejdede Helge Rode vide-
re med sin Fllemaade i sine f/rste
Dramaer. De fortjener at lreses 

-opf/rte bliver de nreppe mere. De
er opera-ågtige Mysterier, minder
orn Paul Claudels f6rste Skuespil.
De hensretter Lmseren i en Fan-
tasiverden - 

det f/rste, "Konge-
sQnnef', foregaar i et Hallucina-
tions-Hellas, med blendende Luft,
hvor der aandes hastigt og let og
leves et Halvgude-Liv paa Eksta-
sens flimrende Grrense 

- 
det an-

det. "Sommereuentgr", spiller i en
Shakespeare'sk fortryllet Skrersom-

rncrn:rtsshov unclcr nrlrkblaa og
rnaanegylden Hirnrnel, hvor Tinge-
ne synes at dufte 0g tone, og Stem-
rner taler ud af Luften . . . Det klin-
ger i disse Spil af lyriske Ord om
en Slmgt, der kun er Aand, om en
hellig Klarhed bag ved alt, om at
elske denne l/ndomsfulde Verden:
Livet og DSden, om at hvile i
Elskov helt inde ved Verdens
Hjerte; der dr/rnrnes om at helt
nye Mennesker vil blive skabte, om
at hver Gang et Menneske ffi,ler
noget inderlig i sit Hjerte, saa ska-
bes Verden paany, om at se Guds
Aasyn over Trreernes Kroner og
flle Skoven som en stor Kirke.

Men ind i dette Spil af den rnest
urniddelbare Livsf/lelses Toner
bryder skurrende Klager over den
rnenneskelige Forfrengelighed og
L6gn, Haan over det mystiske Liv
som skabagtigt Fantasteri, kyniske
Ord om at Lykken er at holde sig
paa Overfladen. Helt overvreldende
bliver disse Disharmonier i Dra-
rnaet "Dansen geat". Dr/mmen
om, at der i Kraft af den umiddel-
bare Livsf/lelse kan fremstaa en
ny Sk/nhed, en klar, gennemsigtig,
aandsbevidst, der gjorde Menne-
skene stprre, skabte Samf/lelse,
Alkrerlighed 

- 
den brister i Ind-

sigten orn, at den ny Sk/nhed er
for svag og gaar under i Vanvid
og Sorg og Last og Forfrengelighed
og Menneskenes Forpinelse af hin-
anden. Tilbage af den straalende
Virkeligheds-Vision er kun en
Lrengsel efter det Hemmeligheds-
fulde hinsides Dpden. Disse Dra-
maer om Mystikens Nedvrerdigelse
udmunder i det rystende "Kampe-
ne i Stef an Borgs Hjem", hvor Ho-
vedpersonen, en Strindberg-Bran-
des, iskold og flammende urolig i
sin Herskesyge pisker med sin
Foragt sine Medmennesker op til
fraadende Springfloder af Ondskab

- 
indtil han selv drrebes af Dra-

rnaets eneste lyse Skikkelse, den
unge Pige Helen. Saaledes gaar den
mystiske Livsf/lelse, misbrugt, be-
drag;et, foragtet, ad Helvede til inogle

36.
'r) Dct var den, der er gengivet

Tanker fra i "Mit Livs Legendc" II,



dcn yderstc Forbandclse: "Durntne,
onde Liv -- din Skyld !"

Disse Drarnaer rummer paa en
Gang tydelige og dog vistnok uud-
glanskelige \ridnesbyrd om en Kon-
flikt i Helge Rodes aandelige Liv.
Der var en Hemmelighed i denne
stortanlagte, lnen i aforistiske An-
tydninger bortsvrevende Digters
Sknbne. Selv har han f<lrtalt, at
da hans mystiske Oplevelse havde
affldt "Huide Blomster", der blev
modtaget som en religi/s Digtning,
rejste hans Aands Sympathier og
Vaner sig og vilde en anden Vej 

-han f/lte sig; behersket af en ud-
prcget Afsmag for det religilse
Livs sredvanlige Foreteelser og af
en Uvilje imod enhver Art af ovt-r-
spendt F/lelsesliv, som han mldte
det hos Andre. Alligevel kunde
Forstand, Smag, Fordomme ikke
tilintetg/re hans Fplelse af en
Autoritet, som hans mystiske Er-
falinger rummede. Det Ny, de
havde givet ham, forblev rustl/st,
uangrebet. Den golde, flnde, men
stierke Yderverden, soln han skil-
drer Livsf/lelsens Brydr-ringer med,
fik dog ikke Overhaand. Frivoli-
teten kan faa Mystiken til at fPles
snr:ertelig; den kan f remkalde
Skyld- og Straf-F/lelser; den kan
frempine det levende Hjertes stfln-
nende B/n om Forstaaelse (Helge
Rode har, med Rette eller Urette,
men i hvert F'ald paa en adelig
Nlaade, lidt under mislig og man-
gell'uld Forstaaelse) 

- 
men drrebc

den n.rregter den ikke.

_ lit

En vrcldig Oplivclse for sin Fl-
lelse har han skildret i Bogen om
Italien, en h/jtidsfuld, festlig Bog,
fuld af Hymner til "den fulde, ube-
tingede Sk/nheds Verden, som ikke
er interessant, ikke srelsom, ikke
stemningsfuld, men lysende, funk-
lende af Lyst" - til den Livs-
f/lelse, "som er dybere end Idyllens
N{ildhed og Velvrere, strerkere far-
vet, fordi den bunder i de dybeste
Instinliter, baade til Krig og F'red,
straalende op i ön stor Lykkc-
f/lelse". I et Digt i Anledning af
Jordskmlvet i Messina 1908 lader
han Italien bekrrefte hans Livs-
ffllelse, lader sig ved Italiens blottc
Navn f/re fra den dybeste Lcde
lige i Favnen paa clen hljeste Lyst:

"Hdr mig nu, Liv! Du cr jo grim og graa,

en gan'rmel Heks med krummc Kllver til
Fi ngre.

Da hviskede Livet et Ord i dit l4re,
kun et eneste:

Italien !

og dybt fra Bundcn af din Sjel stcg Solert

oP."

Italierr har bekraf tet lor harn, ut
"den sour har drukket sig en varig
Rus i Uendeligheden, har det bed-
ste l\{iddel mod at f/le sig knust
af Verdens Storhed".

Denne Visdom skulde staa sin
Pr/ve i. Verdens forfierdeligstc
Stolheds Stormtid: 1914 18.

Emit Fredefiksen.



PAULI
De två breven till Korintierna

intaga i Nya Testarnentet och bland
Pauli brev en särplats. De inne-
hålla visserligen icke sådana stora
systematiska uttalanden som t. ex.
Romarbrevet, men de belysa på ett
enastående sätt den andra delen
av Apostlagärningarna, i vilken vi
följa med Paulus under hans för-
kunnande av Evangelium i den
grekiska världen. Mitt ibland de
rnest olika problem, som dessa två
brev beröra, framstår och lyscr den
erör,rade ' makten i Kristi Jesu
Evangeliun'r vid dess första kon-
takt rned en redan i förfall varan-
de hellenism. I det töista brevet
förnimma vi allt, som Kristi kors
har omstörtat och förnyat och hur
detta kors självt uppreste sig i det-
ta hedniska folk genom Pauli pre-
dikan. I det andra brevet sarnlas
vår uppmärksamhet på denna för-
samlings förbindelser med honorn,
sorn har stiftat densamma och in-
för Gud förbliver dess fader. NIyc-
ken historisk, dogmatisk och psy-
kologisk rikedom finnes i dessa
två brer'.

Av denna rikedom har ett nytt
inventariurn upplagts av den katol-
ska vetenskapen, och vi vilja gär-
na göra Cred o s läsare uppmärk-
samma därpå. Det rör sig om den
I(ommentar till andra brevet till
Korintiernal), som just nu utgivits
av Pater E. B. Allo, präst i domi-
nikanorden, professor vid Univer-
sitetet i Freiburg (Schweiz), en
kommentar som bereder ett till-
fälle att också tala om hans kom-
mentar till första brevet, vilket ut-
korn för två år sedan2).

P:rter Allo är icke okänd i Sve-
rige. Han har hållit föredrag i
Uppsala och i Stockholnr för några
år sedan, och Stockholms hatoliker
kunde se hans manliga, karakte-
ristiska ansikte under Alrsgarius-
jubileet år 1929. Han själr' visar
ctt hjärtli54t intres\e l'ör Nortlen.
Till börclen bretagnarc, lllcv hlur
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vid studiernas slut sänd sorn mis-
sionär till Mosul. Därefter var hari
flera år professor vid S:t Stefans
Bibelskola i Jerusalem. Sedan un-
gefär trettio år är han i Freiburg
och innehar där professuren i reli-
gionshistoria. Han har utgivit fle-
ra böcker och skrivit n-rånga artik-
lar. I{en såsom hans rnästerstyckc
måste väl betecknas hans kornnten-
tarer till Johannes' Uppenbarelses)
samt till de två Korintierbreven.

Här ha vi icke al"t göra med så-
dana djärva böcker, vari en allt-
för ivrig nybörjare högtidligt frarn-
lägger sina första upptäckter, ickr:
heller med ett bullrande verk, vari
en berömd mästare utan rnycket
arbete tillfredsställer sitt redan
lastställda stora ryk[c. Här t'inna
vi skörden av långa års allvarliga
rnöda i den H. Skriftens tjänst.
Och när jag säger "möda", får man
icke tänka på en outtömlig skol-
lärdorn, som inskränker sig till att
hopa en rnängd antecliningar onl
allehand:i svårigheter och rnening-
ar. Urkundssamlingen är fullstän-
dig, helt säkert, men den är också
fullständigt behärskad. Kommen-
taren genomdrives ända till ytter-
sta enskildhet: allt är undersökt,
vers efter vers och ord efter ord
och varje textkritisk, filologisk,
historisk, teologisk frriga (med en
viss förkärlek för teologien, synes
det, och detta med rätta). I\{en in-
tet ögonblick kväves läsaren: över-
allt är luften hög och ren. I bör-
jan av varje avsnitt förklara några
satser på förhand, i vilken riktning
man kommer att ställa sina steg;
i början av varje större avdelning
spelar en viktigale inledning sam-
ma roll, o. s. \'. Särskilda sr':irig-
heter, soIrl skulle belamra kom-
mentarens \'ät{, 

- 
och envar vet

att det finns några berömda oeh
önrtåliga i våra tr'å brev 

- 
be-

handlas nred blcda särshilda ut-
läggningar cller ercrrlsrr.s (t{t för'
<len I'tirstn, 17 för den andra).



Byggnadcns sfora drag kunna ald-
rig förloras ur sikte.

Den mycket otnfångsrika inled-
ningen till boken gör samma in-
tryck av mästerskap. Den tar i
ögonsikte de vanliga frågorna orn
tid och ursprungsort, om äkthet
och enhet, alla inställda i en levan-
de skildring av korintisk miljö,
brevens omständigheter och egen-
domligheter. Man känner att vid
varje sida, som skrevs, hade P. Allo
närvarande i sinnet allt det övriga
arbetet: ingenting är överlämnat
åt improvisation, och allt intager
sin rätta plats. De enskilda svårig-
heterna klargöras alltid i förhål-
lande till deras satnmanhang. Hy-
poteserna antagas icke, or.n de ej
redogöra för alla fakta. Hans
klarseende och osvikliga sunda
förnuft återvisar fantasien på dess
plats när så behör'cs. Så förblir
den filologiska och historiska tek-
niken vad den måste förbli: ett
forskningsverktyg. Det är textens
fullständiga betydelse, sorn måste
framhållas. En vacker, intelligent
metod, betjänad av en livaktig,
färgrik och fyllig stil, som gör läs-
ningen av detta verk mycket fängs-
lande.

Sådan är, med avsikt litet ut-
dragen, denna hommentars metod.
Här kunna vi icke återgiva alla lös-
ningar och ingivelser, som ligga
däri. Sådana arbeten kunna icke
fattas kort, de måste läsas, lång-
samt. Vi vilja här blott märka
några punkter, där P. Allo intager
en personlig ställning.

I den tiden var Korint en ny
stad. .Ilfter erövring av Konsul
Mummius hade den blivit en ro-
mersk koloni och prokonsulens i
Akaia residensstad. En stor han-
delshamn öppnade sig åt två hav.
I följd därav rymde denna stad
icke någon egentlig grekisk befolk-
ning utan en 'kosmopolitisk och
ostadig. Icke alla dess invånare
voro av en samvetsöm moralitet.
.Ia, Korint hade i den antika värl-

den ett känf r;'kfe som en filrdär-
vad stad. När Paulus kom dit, år
50'ellcr 51, hade han just blivit
avvisad av det helleniska förnuftet,
som icke ville böja sig inför Evan-
geliet (jf. Apg. 17: 15-34). Han
tänkte troligen, att det mera öppen-
hjärtliga folket i Korint skulle visa
sig mera tillgängligt. Och faktiskt
hade hans predikan verklig fram-
gång. Efter de första, vanliga svå-
righeterna utbredde sig erövringen,
och församlingen började fort att
blomstra. Apostelns övertygelse,
hans absoluta förtröstan på Kor-
sets makt framkallade i alla kret-
sar många ornvändelser, som ut-
märkte sig genom sin dådkraftiga
tro (jf. Apg. 18: l-17; I Kor. och
2 Kor. passim). Men efter ungefär
två år återvände Paulus till Jeru-
salemn).

Litet senare, under hans tredje
apostoliska resa i Asien, får han
kännedom om vissa avvikelser och
oenigheter och avhjälper dem med
ett brev, som vi numera ha för-
lorat. Korintiernas bön om mera
bestärnda anvisningar samt nya
missbruk föranleda Paulus att
skriva ett andra brev, som är vårt
"första". Det är skrivet från Efe-
sus'), och P. AIlo daterar det från
våren 55 (under aät att de flesta
forskare föredraga år 56 eller även
är 57). Men det är icke möjligt
att ordna allt genom ett brev. Pau-
lus ändrar sina reseplaner och gör
ett kort besök i Korint. Sedan
skriver han, ännu en gång från
Efesus, ett tredje brev, som han
anförtror åt Titus, det s. k. "tårar-
nas brev" och slutligen, efter av-
resan från Efesus, ifrån Macedo-
nicn i mitten av år 57 ett fjärde
brev, som är vårt "andra". Åter
komrner han för en hort tid till
Korint och reser sedan tillbaka till
Asien och till Jerusalem, där han
hlir arresterad.

På detta sätt rekonstruerar P.
Allo 

- 
i det han framläp;ger det

endast såsom sannolikt 
- 

de om-
ständigheter, under vilka. våra två
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brev skrevos. Han ser irrgen inrc
eller yttre anledning att tvivla på
deras äkthet: r'arken traditionen,
som är en av de äldsta och säk-
raste, eller ordförrådet, grarnma-
tiken och stilen, sonr P. Allo stu-
derar på mycket nära håll, tillåta
att bestrida denna. 

- 
Den litte-

rära enheten försvaras Iikaledes
rned framgång, trots att breven gå
in på nog så olikartade ämnen.
Men det sker icke på grund av en
skollogik, som gärna förminskar
allt till en examensavhandlings
stluktur, utan i betraktande av en
centralide, som redogör för alla
vändningar och kontraster. Man
får ju icke glömma att det är verk-
liga brev, som förutsätta en stor
omedelbarhet samt en precis me-
ning. Denna centralid6 är snarare
teologisk i det första brevet: de
troende äro kallade till en livs-
gemenskap med Kristus och Gud;
snarare psykologisk i det andra:
Paulus vill återinsätta i församling-
en i Korint hela sin faderliga myn-
dighet. Den, som läser de två bre-
ven i belysning av dessa id6er, skall
se många motsägelser mildras och
många oklarheter utredas.

Det som från början angiver to-
nen i det första brevet, är således
Kristi den Korsfästes egen person.
De första kapitlen, med deras oav-
visliga kraft, giva tonen en skärpa,
som förvånar oss varje gång, vi
ånyo läsa dem. Här är det icke
mera fråga om en visdom bland
andra sådana, som förläna natur-
ligt företräde. Det mänskliga för-
nuftet har fördärvats genom syn-
den och är nu ingenting annat än
en dårskap inför Guds ögon. Själ-
va Guds Ande skänker hädanefter
en visdom av en annan ordning:
Visdomen som Gud erbjuder åt
alla - 

icke blott en gnosis för
några "fullkomliga" och omsorgs-
fullt utvalda 

-, 
visdomen som icke

är en annan än den anstöt väckan-
de dårskapen (orimligheten) av
IVlessias' kors. I Korint stödjer Pau-

lus sin prcrlikan ickc rncra såsotrr i
Atcn på clen stoishtr teologiens van-
liga be5;repp, utan på detta enda
faktum, som är oundgängligt och
ofattligt på samma gång: Jesus
Kristus, och han kolsfäst (1 Kor.
2: 2). Allt det övriga i brevet
får denna sarnma mening, orn man
blott icke glömmer av att vår krist-
na kallelse är en förening, en ge-
rnenskap ( koinonia) med den Je-
sus, vars lemmar vi äro (jf. 1 K<lr.
1--3 )" ) .

Det är även i ljuset av Kristi
kors, som Paulus längre fram i
brevet belyser alla frågor, som ha
avseende på moral, social ordning
och kult (jf. I Kor. 7, tf .). I syn-
nerhet vad äktenskapet och det
sedliga livet beträffar, aktar sig
Paulus nog för sådana ytterlig-
heter, som några frestades till i av-
seende på den korintiska sedeslös-
heten. Jungfruligheten synes ho-
nom visserligen vara bättre, men
reserverås för några, som skola och
vilja ägna sig uteslutande åt Guds
tjänst. I övrigt fordrar han blott
att man håller sig till skapelsens
ordning ( 1 Mos. 2: 24 citerat
6: 16), sådan Kristus har återställt
den (7 : l-7; 7: 25-38). Äkten-
skapet är den vanliga kallelsen,
men det skall vara oupplösligt
(7: 10-11).

Den kristna friheten, som Korin-
tierna så ofta missbrukat, återföres
till sina riktiga gränser. Den sorn
har mottagit Kristi Ande, har för-
visso även del i Kristi fullkomliga
frihet: "Allt är lovligt" (6: 12;
l0: 23). Människan befrias genom
Kristus ur köttets, världens och
den Gamla lagens tvång. Likväl
"allt är icke lägligt", ty det är i
kärleken som de kristna förenas
med Herren, och hans frihet kan
icke gå emot kärleken eller Kristi
lags ordning: Friheten står i Kristi
tjänst. Intet okontrollerat självs-
våld, utan endast ett deltagande i
Kristi ör'erhöghet (8: 1-13; 10:
23-33). Ty den kristne gör städ-
se framsteg blott i den mån som
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hans Iiärlek ufvecklur sig. Kär-
leken förlänar honorn "Kristi siri-
ne" (2: t6). Så besjälar kärleken
på en gång både det kristna livets
och Kyrkans struktur. Ingen över-
spänd Pneumatism. Det finns väl
i Kyrkan olika gåvor, som göra
Kyrkan till en omväxlande och Ie-
vande organism. NIen alla karis-
mata, även om de äro äkta, äro
icke huvndsaken. Korintierna böra
icke fästa sig vid dem rnera än vid
kärlel<en. Den kyrkliga organisa-
tionen, som ju omsluter allt och
som likaledes är av gudomligt ur-
sprung, utgör en kontroll, som ute-
sluter alla fåfängligheter och be-
varar den riktiga jämviliten. Den
största nådegåvan är alltid kär-
leken, som omfamnar hela det
hristna livet. Den uppbygger (8:1)
och sammanbinder Kristi mystiska
lekamen. Kärleken son-r aldrig för-
går, skall göra oss dugliga att skå-
da Gucl ansikte mot ansikte (jf.
1 Kor. 11--14).

P. Allo studerar också med om-
sorg de kapitel, som tala orn Her-
rens nattvard. Enligt hans rnening
får denna hos Paulus ingen ny be-
tydelse. Den förblir en måltid, i
vilken, i överensstämmelse med in-
stiftelseorden vid Nattvarden, en
kommunion förverkligas med Her-
rens personliga kropp och blod,
som offrades på korset. Den hem-
liga men verkliga Kristi närvaron
under brödets <lch vinets gestalter
är förorsakad genom att Kristi ord
om brödet och vinet alltjämt åter-
upprepas (ll:23-2+; jf. 10:14

-2t1,7 
Beträffande urkyrkans

nattvardsordning menar P. Allo att
man församlade sig blott en gång
i varje vecka. Först hölls ett "ta-
lets församlingsmöte" med böner,
undervisning och karismatiska ytt-
ringar. Därefter föl j de " agepe"
d. v. s. den kristna kärleksmåltiden
och som dess avslutning Nattvar-
den. Men hela denna liturgi var
för övrigt ännu icke ordnad och
fastställd i sina detaljer såsom i
dag I

Slutlig.en betonar P. A{lo brevefs
undervisninf{ oIn Uppståndelsen.
Troligtvis för att reagera mot någ-
ra "r'isrl mäns" rena spiritualism,
påminner Paulus enträget om. att,
om vi icke förvänta vår egen
kroppsliga uppståndelse, så kunna
vi också förneka Kristi uppståndel-
se, och avstå från vår tro, sorn blir
förgäves, utan varje objekt. Det är
en undervisining, som innebär till-
lika ett vackert framhävande ar,
påskhernlighetens faktum, och en
uppmaning till det hopp, son-l i
varje hristens själ framkallar viss-
heten om att han är ett med ho-
nom, som har besegrat döden
(1 Kor. 15; jf.6:13-15)8).

Det andra brevet försätter oss i
en helt olika stämning. Vi sade att
P. Allo behåIler dess organiska en-
het, och t. ex. vägrar att frånskilja
kap. 10-13 för att av dem göra
ett "tårarnas brev" eller är'en ett
"femte brev". Han erkänner sr'å-
righeten av att upptäcka det rätta
sambandet mellan vårt andra brev
och vårt första, liksom dess inre
plan. Allt påvisar en stor föränd-
ring i Pauli förbindelser med sin
församling i Korint 

- 
en föränd-

ring om vars innebörd vi äro hän-
visade till gissningar. Men den hy-
potes, som vi ovan anförde, beva-
rar åt detta brev en påtaglig en-
het. Oaktat alla utvikningar och
livliga återknytningar siktar allt på
ett enda mål: att åt Korint återgiva
dess tillit till Paulus för att kun-
na skörda nya apostoliska frukter.
Om man betraktar det hela såsom
ett allmänt eller personligt för-
svarstal och på samula gång som
en ödmjuk sarnvetsrannsakan, så
avslöja sig så småningom alla an-
spelninS4ar och visar sig rneningen:
ingenting gagnar Pauli personliga
intresse, han söker endast befordra,
utan att "berörnma sig", det som
hör till Kristus, vars kärlek tvin-
gar hononr (5: 14). Så besitter
detta brev ett högklassigt psykolo-
giskt värde, eftersom det uppdagar
inför oss "en av de rikaste, av de
mest ivriga och fogliga själar som
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historien känner". Här beundra vi
hans stolthet och hans ödmjukhet,
hans myndighet och hans förtrös-
tan, hans energiska värdighet som
också kan bliva mild, allt detta
fullkomligt förenat till ett i hans
kallelse som Kristi Jesu apostel.
Att blott skåda denna ojärnförliga
gestalt, betyder redan att lära sig
mycket.

Dock skola vi icke försumrna alla
de lärdomar som Paulus liksom i
förbigående giver i dessa tretton
kapitel på samma sätt som i det
första brevet. Här återfinna vi på
många ställen hänvisningar på
frrälsarens historiska liv och hans
dygder (10:1), likasom på den
gudomliga makten som han åtnju-
ter från och med Uppståndelsens
triumf. Vi återfinna också Pauli
stora id6 om människornas för-
ening i en enda kropp med Kristus,
som är föredöme och källa för allt
andligt liv, och detta livets fram-
gång bestämmes genom en dubbel
rörelse av död och liv, som helt
innefattar det moraliska livet.
Vi läsa i detta brev ingenting om
hierarkien och kulten, rnen det
finns heller icke någon anledning
att tala om detta här. Dock ha vi
tillfälle att iakttaga allmännelig-
heten (katoliciteten) i de troendes
samfund vid den allmänna kollek-
ten för Jerusalems kristna. Pauli
förslag till denna kollekt förutsät-
ter uttryckligen gemenskapen i
tron och kärleken mellan dem som
kommit ur judendomen och dem
som kommit ur hedendomen. De
få icke vara främmande för var-
andra, de äro skyldiga varandra en
oegennyttig hängivenhet, som brö-
der i Kristus -- och blott på denna
grundval var denna gemenskap
:nöjlig, som annårs kunde före-
falla icke alls så naturlig.

Till slut vill jag framhäva under-
visningen som lämnas i förbigåen-
de i kap. $-{, srngflan den grund-
lägger hela den följande utveck-
lingen av det apostoliska försvars-
talet rch berör en av de viktigaste

punktcrna i Pauli teologi. Under
l'orm av en allegori om Moses'
täckelse och den välkända motsat-
sen rnellan bokstaven och anden,
försvarar Paulus förträffligheten
av det Nya Förbundets apostolat.
Paulus vågar tala med så stor till-
försikt därför att han vet sig vara
en det eviga .verkets tjänare. An-
dra motsätta sig honom, läggande
text till text, som Kommentarer till
Moses' böcker, och tjäna endast
gamla Förbundets "bokstav". Evan-
geliets apostlar däremot tjäna
ett nytt förbund, och detta har
avskaffat och överträffat det gam-
Ia, som blott var en förberedelse.
Nu har Gud givit en ny ande,
verkligen omskapat hjärtan, "tA
bokstaven dödar, men anden gör
levande" (2 Kor. 3: 6). De, som
stanna vid det mosaiska förbundet,
bibehålla framför ögonen en slöja,
ett täckelse, soln hindrar dem att
se Herrens härlighet, som just är
Anden (3: 15-1 7). Men vi kunna
utan varje slöja se denna härlig-
het, och därav förvandlas vi till att
likna honom genom hans ande
(3:17-18). I allt detta, finna
vi den kristna rättfärdiggörelsens
lära, densamma som också finnes,
mera utvecklad, i Romare- och
Galaterbreven, -- och likaså redan
i Hebreerbrevets stora id6. Och här
anmärker P. Allo alldeles riktigt
att, om Paulus icke talar uttryck-
ligen om rättfärdiggörelsen genom
tron, så är det, emedan denna lära
icke är ifrågaställd hos Korintier-
na: alltså var ingen antydan här-
om nödvändig. Dessa analytiska
förklaringar förbliva, i Pauli me-
ning, beroende'av den enda huvud-
sanningen: de troendes levande
förening med Kristuse).

Så återföras vi till det kristna
livets medelpunkt. Dess djupaste
grundval är Kristi, den korsfästes
person: och det är till honom som
det andra Korintierbrevet återför
oss Iiksom det första. Genom
Kristus, den människoblivne, hava
vi blivit frälsta, och frälsningen
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kan icke komma annorstädes ifrån.
Det väsentliga i det Nya Förbun-
dets budskap är inneslutet i det
uppskakande faktum: Jesus på
korset. Likasom aposteln präglas
varje kristen av detta tecken, och
den, som berör'ar korset dess kraft,
som "tömmer" korset (1: 17), ute-
stänger sig från Evangeliet. Lika-
som det var i apostlarnas dagar,
så är det i nutiden. P. Allo hjäl-
per oss att förstå det bättre. Det
är Korintierbrevens största ädelhet
att pårninna oss om detta med full
kraft, och en förnyad läsning av
dem kan införa Jesu kors djupare
i vårt liv.

t) E.-8. Allo, Seconde Epitre aux Corin-
thiens, Paris, Gabalda, 1937; LXXVI-488
sid. z; E.-8. Allo, Premiöre Epitre aux
Corinthiens, Paris, Gabalda, 1935; CXII-
516 sid. r) id., L'Apocalypse, Paris, Gabal-
da, (l:a uppl. 1921) 3:a, 1933; CCXC-400
sid. a) Man vet att en delphisk inskrift till-
låter att datera Gallios prokonsulat, som vi
möta i Apg. 18: 72-77. P. Allo anser att
Paulus kom inför Gallio inemot sluret av

sitt uppchåll, och att tiden i v. 18 förcner
sig härmed: d. v. s. ungefär två år i Korint,
50-52 eller hellre 5l-53. 5) Uppehållet i
Efesus daterar P. Allo från början av 54
till senhösten 56. Enligt honom, var Pau-
Ius icke fången i Efesus, och kampen mot
djuren (15: 32) d,r att förstå metaforiskt,
om apostelns fiender. 6) Vi kunna anmär-
ka att det första brevet till Korintierna är
en av våra första historiska källor för Jesu
liv, i synnerhet med sina många hänvis-
ningar till Stilla veckans händelser och till
Uppståndelsen. t) P. Allo visar att dessa
ord, vilka anföris av Matt.' 26: 26-28;
Mark. 14: 22-24; Luk. 22: 19-20; 1 Kor.
1l: 24-25; och av .|ustinus,'Apol. I, 66, 3,
hava sinsemellan olikheter; men dessa olik-
heter bevisa just att själva orden här cite-
ras bara efter Kristi befallning och för de-
ras betydelses skull. - Vid detta tillfälle
vilja vi framhålla att P. Allo undankastar
hypotesen om en rent moralisk Kristi när.
varo, som mycket ofta har framhållits bl. a.

av N. Söderblom och Prof. Vetter. 8) Det
är ett kriterium som några gånger Pauhrs
åberopar: en tradition (paradosis) som
påtvingar sig Apostlarna och troende, och
till vilken ingen får tillägga eller borttaga
något, emedan den leder sin härkomst från
Kristus själv. e) Detta tycker också P. E.
Mersch, S. J., i "Le Corps mystique du
Cirrist", Del 1, och allt flera andra obero-
ende exegeter. - Och för denna "pauli-
nism" är den johanniska teoiogien alls ickc
främmande.



F'oredrag, holdt af P. Fr. Kfipferle
M|de d. 28.10.36., i Ariledring af

III.
D<rg ikke blot denne Aandcns

overlegne Klarhed og Sikkerhed
v:rr et tydeligt Tegn paa det ibo-
ende Liv, men ogsaa Konciliets
Reformbestetnmelser blev et glim-
rende Vidnesbyrd om den gamle
Kirkes indre Kraft. Lad mig gan-
ske kort g/re Rede for denne Side
af det dengang gjorte Arbejde.
X'Ied allle l{idler, i Ord, Skrift og
ved Billeder havde Modparten an-
grebet Kirken og fremstillet den
som Antikrists Rige og en Kloak
fyldt med al Verdens Uhumskhed
og Fordrervelse. Nu rejser den for-
haanede sig og ved at l/fte sit Ho-
ved f/rer den Bevis for, at Kristi
Aand, Pauli Glpd og Elias's Iver
endnu stadig er levende i den.

De Misbrug, som man florekaste-
de Kirken, og som anfprtes som
Grund til Frafald, nagtes ikke og
besmgkkes ikke i de Reforrndehr"e-
ter, der blev udstedt Side orn Side
rned de dogrnatiske. Straks den
f/rste Sretning indr/mmer uden
Irorbehold, at den kirkelige Disci-
plin var strerkt svrekket og Livs-
f/relsen i Klerus og Folk uvrerdig.
Men med en hellig Iver og Alvor,
der lyser frern af enhver Satning,
dammer Biskopperne op mod Synd
og Fordrerv og genindf/rer den op-
lindeligcr Strenghed. De n/jes ikke
nrcd at I'jerne de groveste I.'or-
argelser'. Nej, opfyldt af den hflj-
este Idealisme, stiller de ligefrem
ideclle Krar'. NIan kan kun forstaa
deres Fordringer, naar man hu-
sker, at de er behersket af en leven-
de Bevidsthed om, at dcn kathol-
ske Kirke rludel over gudrlonlme-
lige Kr:rf ter, sor.u blot skul vtk-
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DBT TRIDENTII\SKE KONCILIUM OG

DETS BETYDNING FOR KIRKEI\
I DEN NYERE TID.

S. J. paa Acatlemicurn Catholicuttts
Ilef omrutio ns jubiluet d. 30.1 0.36.

kes til I-ive, for at gamlc Blotu-
stringstider kan vende tilbage. Et
Eksempel skal illustrere, hvad jeg
nlener. Kejseren og Kongen af
F'rankrig havde foreslaaet, at man
skulde tillade Prresterne at indgaa
rEgteskab for derved at forebygge
den Forargelse, son laa i saa man-
ges Konkubinat. Biskopperne af-
viser dette Forslag fuldstrendigt,
fordi de v6d, at hvis en Prest blot
anvender de Midler, som Kristus,
vor Frelser, giver ham, saa er han
ogsaa med Hensyn til C/libatet i
Stand til at f/lge sin Herres Raad
og Ehsempel.

Hele Reformplanen gaar i Grun-
den ud fra den Overbevisning, at
Kirken i sit Hierarki har et tilfor-
Iadeligt Redskab til en moralsk
Fornyelse. Fra Hierarkiet b/r alt
nyt I-iv spire frern. Derfor begyn-
der Biskopperne Kirkeforbedringen
hos sig selr'. "Forstandernes Upaa-
klagelighed er", s<lm Pave Leo I.
siger, l.'de undergivnes Frelse". Der
blev dä vedtaget saa mange detail-
lerede Bestemmclser om Biskop-
perne og Kardinalerne, om Prre-
sterne og deres Embedspligter, om
Priebender, orn Klosterfolk, at jeg
ikke kan opregne dern her.

Det interesserer vist mere at h{4-
re, hvad der blev gjort for def
kristne Familieliu. Dette laa Bi-
skopperne meget paa Hjerte. I
clogrnatiske Afg/relser forsvarede
dc Ägteskabets Enhecl, Uopllselig-
hed og sakrarnentale Karakter. Re-
fornrdekreter skulde våErne om dets
Hellighed og afva'rg;e Forargelser
vcd paa ny at I'orbyde hernmelig
Indgaaelse af rtsgtcskab. Antallet
rrf rEgteskabshindringer blev for-
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rninrlsket. Rrudcfoll<cnes tilby4rligc
Frihcd blev sikret, navnlig for
Kvindens Vedkommende.

Ilovedlinierne for Gej stlighedens
og Folkets Fornyelse var dermed
tluhket op. Desuden gav Konciliet
si54 i Lag med Fyrsternes Reform.
Der var jo uhyre meget at for-
bedre hos clern. En stor Del af de
varrste Skavanker i det kirkelige
Liv var netop opstaaet ved, at
r,erdslige Embedsmrend og Fyrster
havde faaet uvrcrdige Favoritter
ind i g4ejstlige Stillinger, anvendt
kirkeligt Gods til andre Formaal,
end det var givet og bestemt til,
og paavirket Kirkestyrelsen i deres
egen Interesse. Men det blotte
Fors/g paa at tale til Fyrsternes
Samvittighed fremkaldte et sandt
Uvejr af tlvilje og Harme hos dis-
ric. Konciliet maatte opgive sin
Piun og indskr"enl<e sig til nogle
almindelige Bemerkninger om den-
ne Grundskade i Datidens Kirkeliv.
Hvis Biskopperne dengang havde
faaet Lov til at give deres Direk-
tiver, var Absolutismen vistnok
blevet standsct paa sin \rej, oFj
Europa sparet f<lr den lranske Re-
r rilntions lliedslcr.

bled dette for Qje forstaar vi, at
Kirl<ern/dets store Resultater ikke
saa rneget kunde vise sig i Forhol-
det til Staten eller til Protestanter-
r1c, nrcn houedsageligt modnedes i
Iiirkens eget indre Liu, selv orn
ikke alle liel'ormer blev gennem-
tglrt rtg, ihke straks og overalt.

Her er det nu f/rst og fremrnes[
vigtigt at blive klar over Forskel-
len pan licttholsk o91 protestctntisk
Refnrm. Grundtanken i den f/r-
ste er: Nlenneskene b/r forandres
gennem Religionen, ikke omvendt:
Religionen gennern Menneskene.
Kirkens daarlige Medlemmer trren-
ger til l.-ornyelse, ikke de Indret-
ning;er, soln Kristus, vor Gud og
Frelser, har skabt. I)en enkeltes
Liv bör rette sig efter Kirhens
Troslrcrc, ikke Troslrcren ornskabes
cf ter en enkelt Mands tilfmldige
sygelige F)rfaringer. -- Det harak-

teristiskc hos Luther er, at han,
lenge fpr han rejste sig mod Mis-
brug af Afladen 1517, havde for-
andret T'rosluren. Den nye Lrere
om, at Gud alene er virksom, at
vor Vilje er ufri til det gode, at det
er uden Frelsesvrerd at g/re det
godc, at Retferdigg/relsen sker ved
Tro alene o. s. v,, var frerdig i
1515-16 og opstaaet uafhrengigt
af Alladsmisbrugene. Senere kuld-
kastedc Luther ogsaa Kristi Kirkc
for.at srette sin egen i Stedet. Sont
de tidligere Vranglrerere plejede at
S6te, paaberaabte ogsaa han sig
Bibien alene. Han begyndte altsaa
Refornen ikke hos iVfenneskene,
men hos Gud og Guds Vrerk I Det
er den fundarnentale Fejl i dettc
System.

Dcr er imidlertid endnu en an-
den stor Forskel paa katholsk
og protestantisk Reform. Prote-
sfanlfsntens Ref o rm princip per : T r'<>

alene, Skrift alene samt privat For'-
tolkning af Guds Ord virkede split-
tende, opl/sende og foruroligende.
I vore Dage er Forvirringen saa
overvreldende, at mange er grebet
af en dyb Lrcngsel efter Samling
og Enhed. Beskremmende Spliffel-
se er alsaa denne Reforms ydre
Resultqt. Ser man paa den indre
Uduikling og de aandelige Str/m-
ninger indenfor den protestantiske
Verden, saa er Situationen i storc
Trrek denne: den gamle Protestan-
tismes Lrerdomme i de symbolske
Blger var omkring 1917 for st/r-
ste Delen forlengst opgivet. I fle-
re Henseender var der indtradt en
f ilbap;evenden til katholske An-
skuelser og Indretninger. N{en end-
nu rnere betegnende er, at navnlif{
lidenskabelige Kredse hylder ra-
tionalistiske, ukirkelige, ja ukris-
telige Anskuelser. Selv Kristen-
dornrnens Grundvold og Grunddog-
nrer, f. E. Overbevisningen om en
personlig Guds Tilveprelse, er visse
Steder rokket. (For den aldrende
Harnack r,ar saaledes Sa:tningen:
".Ieg tror paa Gud" ihke rnere end
dette: .Ieg tror, at alt, hvad der er
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til, har en Grund, en Bestemmelse
og en IVlening. Det gaar en Pante-
ist vist ogsaa med til.) Muligheden
af en overnaturlig Aabenbaring, af
Mirakler og Profetier nregtes. Ikke
sjreldent h/res nu, at Religion er
en F/lelsessag, det kommer slet
ikke an paa noget Sandhedsindhold.

Lad os nu sanmenligne Udvik-
lingens Gang i den katholske Kir-
ke med disse Forhold. Vi maa igen
n/jes med de'store Linier.

Vi saa I.) hvorledes Troslxren,
denne hellige Sandhedsskat, som
Guds menneskevordne Sdn har
skrenket os, blev praciseret og for-
klaret til alle Sider; vi saa, at Vild-
farelsen blev afvist, og at der blev
rejst Skranker mod dens videre
Udbredelse. Herved virkede Kon-
ciliet ikke blot beroligende og be-
friende i hele den katholske Ver-
den -- Menneskets dybeste Trang
slger jo med en Naturlovs Kraft
Klarhed og Sikkerhed for sin reli-
gi6se Overbevisning 

-, 
men det

gav ogsaa St/det til, at den kirke-
lige Lrerernyndighed gik videre i
dette Spor og hurtigt s/rgede for
en Modvregt mod det aandelige
Anarki og den Oplpsning, som
Individualismens og Subjektivis-
mens Tidsalder har Ansvaret for.

Vi saa 2.), at liirkens Disciplin
blev genoprettet og st/bt i fastere
Former. Ogsaa denne Proces gik
videre. Gregor XIII. skyldes en ny
Udgave af Kirkeretten 1582. Det
almindelige Koncil i Vatikanet
1870 overvejede en Modernisering
af den kirkelige Lovgivning. lglT
udkom saa Codex juris canonici,
og det viste sig meget snart, at den
var en usigelig stor Kraftkilde for
Kirken.

3.) Begejstringens IId for Viden-
skab og Fromhed blev trendt i
Katholikkernes Hjerter, navnlig da
i Gejstlighedens. For lige at strej-
fe det vaagnende Fromhedsliv S/r
jeg opmrerksom paa f/lgende: der
oprinder efter Tridentinurn to Aar-
hundrcder, solll man har kaldt clc
Helliges Aarhundreder. Gud skrcn-

kede i denne Tid sin Kirke om-
trent 100 kanoniserede Helgener.
I Forbindelse herrned staar, at
Moralen i de troendes brede Lag
blev fornyet og h/jnet. Disse
glmdelige Resultater var en Frugt
af en omhyggeligere Religions-
undervisning og hyppigere Mod-
tagelse af de hellige Sakramenter,
end det f6r var Tilfreldet.

Siden jeg taler i Academicum
Catholicum, clvreler jeg lidt lengere
ved det Opsving i den teologiske
Videnskab, som var en tr/lge af
Konciliet. Allerede f)agb/gerne,
Mldeprotokollerne, de teologiske
Afhandlinger o. s. v., som vi end-
nu har fra Kirkeforsamlingen, samt
de store Koncilsteologers Vrerker
g;iver os et godt Indblik i den be-
undringsvrerdige Ydeevne, Datidens
I'eologer var i Besiddelse af. Straks
efter Konciliets Afslutning begyn-
der en Blonrstringstid for den
kirkelige Videnskab med en Rig-
dorn og Mangfoldighed af Vrerker,
sorr-r Kirkehistorien n€ppe kan op-
vise noget Sidestykke til. Skrift-
fortolkningen, Apologetiken, den
systematiske og spekulative Dog-
matik, den mystiske og historisk-
patristiske Teologi strcber hen-
imod et enestaaende H/jdepunkt,
dog paa den Maade, at de forskel-
lige teologiske Fag krydser hin-
anden og griber over i hinanden.
I)et ejendommelige ved denne Pe-
riode er, at Videnskaben endnu
ikke er det Krempeskab med de
mange Skuffer, der ikke har noget
rned hinanden at gflre, men at alle
Dele dyrkes i Frellesskab og under
Vekselvirkning. Skriftfortolkning
er ikke blot kedelig Filologi og
'Iekstkritik, rnen den benytter
Scholastik og Patristik til at naa
frerrr til en dybere Forstaaelse af
Guds Ord og til en fyltligere Bc-
grundelse af den katholske Lrere.
Det samme grelder om de /vrige
Grene. Det maa vrere nok at have
gj<lrt opnra'rksorn paa den vidtfar-
ncn<lc aanclelige Kraft, clcr aabcn-
barccle sig i dettc ene Flrktuln.



-85--
4.) Ileget igjnefaldende er Fll-

gerne af et Dekret om, at der skul-
de oprettes Skoler og Seminarier
til Uddannelse af den yngre Klerus.
Derved indlagde Biskopperne sig
stor ./Ere og uvurderlige fortjene-
ster. V erdens prasternes Sland blev
nogct helt andet, end den var i
Middelalderen. Fra nu af indtager
den en meget agtet og indflydelses-
rig Stilling i det kirkelige Liv og
Arbejde. takket vrere den Uddan-
nelse, som den fik i Kraft af Kon-
ciliets Omsorg og Beslutninger.

5.) Lige saa haandgribelige er
nogle andte kostelige Frugter, der
modnedes i denne Tid. Forbindel-
sen mellem Kirkens Lemmer og
dens synlige Hoved blev inderlige-
re, og hele Kristi mystiske Legeme
fik ligesom fornyet og for/get Livs-
kraft. Derfor voksede Ordenssam-
fundenes Tal meget strerkt, og
hvert af dem tog sin Opgave op.
C)gsaa andre Institutioner skylder
det nye frromhedsliv fleres Tilbli-
velse. Det rar jo ikke pok, al. Kon-
ciliet Sav gode, ja fortrreffelige
Love; der maatte ogsaa vrere dem,
der fprte dem ud i Livet. Netop i
disse Ordenssamfund m. m. har
Kristus givet sin Kirke de npd-
vendige Arbejdskrrefter. Samtidig
vaagnede en ualmindelig strerk
Sjreleiver, der vilde ud i den vide
Verden, til Asien og Amerika og
rned nye Metoder udvide Kristi
Rige i Hedningelandene, selv om
det sl<ulde koste Blod og Liv. Ud-
byttet af dette enestaaende Frem-
stld var, at Kirkens talmressige
l'ab i Europa (1/3 Del af Befolk-
ningen), meget hurtigt blev opvejet
og erstattet. Fordelingen er for
Tiden f6,lgende: 382 Millioner Ka-
tholikker i hele Verden, ca. 55 Mil-
lioner Lutheranere og ca. 140 Mil-
Iioner Reformerte. Katholikkerne
udg/r 18,71 % af hele Jordens Be-
folkning, Protestanterne 9,52 /o.

6.) Jeg slutter Redeg/relsen for
'Iridentiner Konciliets Virkninger
nred at g/re opmårrrksom paa ct
Forhold, som det er vanskeligere

at faa Qje paa. Det drejer sig om
Sp/rgsmaalet: Hvad bet/d Triden-
tinum for Pauedgmmet og dets
Anerkendelse2 Hvad Luther og an-
dre med deres Smredeord vilde
g/re det til, har vi h/rt, og behlver
jeg ikke at gentage. l\'Ien man vil-
de jo gerne vide, om det fik en
Oprejsr-ring for disse ./Eresfornrcr-
melscr. Lad os da flrst se paa dc
historiske Kendsgerninger og saa
forspge at tyde dem og srctte Re-
sultatet ind i Historiens Kontinu-
itet.

Lreren om den romerske Stols
Primat blev ikke Genstand for en
endelig h6jtidelig Afg/relse, saa-
ledes som det skete paa den nrest-
ffl,lgende Kirkeforsamling. Men ser
man praktisk paa Tingene, konsta-
terer man fllgende Fakta: flere
Gange kaldes den romerske Kirke
i Dekreterne alle Kirkers Moder og
Lrerer; det blev bestemt, at alle,
der overtager et kirkeligt Embede
eller vedtager Beslutninger paa
Provincialsynoder, maa love Pa-
ven sand Lydighed; endvidere ud-
talte Konciliet, at dets egne Af-
g/relser kun skulde grelde med
Forbehold af den romerske Stols
Rettigheder. Det anerkendte, at
Paven i Kraft af sit Embede er
pligtig til at brere Omsorg for hele
Kirken, og det er hans Sag at sam-
menkalde et almindeligt Kirke-
m/de. Til Slut ans/gte Biskopper-
ne om den pavelige Stadfrestelse
for hele deres Arbejde og bad om
Bekraftelse af deres Afg/relser og
Dekreter. Hvad de selv ikke havde
naaet at faa gjort, nemlig Udarbej-
delsen af en ny Katekismus, en
Fortegnelse over forbudte B@ger,
Messebogens og Breviarets Reform
lagde de ligeledes i Pavens Haand.

Paa denne praktiske Maade af-
viste altsaa Konciliet Reformato-
rernes Benrcgtelse af Pavens Pri-
tnat, og det var nok. Der skete
dengang ikke mere af Fryp;t for
et Skisma i Frankrig. Biskopperne
i <lette Land var for strerkt hildet
i Gallikanismens Fejlsyn og stod



-86-
under Statsmagtcns Indflydelse.
Det guddommelige Forsyn har j<,r

Tiden for sig. Den dogmatiske
Formulering af, hvad Kristus har
lovet og givet Petrus og hans
Efterf/lgere, kom 300 Aar senere
paa Vatikankonciliet i 1870.

Endvidere blev Tridentinum den
sejrrige Afslutning af hin store
antikirkelige Karnp, der begyndte
i det 13. Aarhundrede og hele Ti-
den var et Angreb mod Paved/m-
rnet. Ikke ved en formel Defini-
tion, men i Realiteten slog Biskop-
perne i Trient fast, at Kirken hver-
ken har demokratisk Forfatning
eller er usynlig, som Luther vilde,
nlen er den objektive, universello
Frelsesforanstaltning, som Kristus
har truffet med Paved/mmet som
Grundlag. Selv den protestantiske
Pavehistoriker Ranke erklrerer:
"Oppositionens Aand var i alt va-
sentligt overvundet. Pavens biskop-
pelige Myndighed over hele Kirken
blev szerlig anerkendt".

At gaa nrerrnere ind paa dette
Problem vilde f/re for vidt. Kun
et lille illustrerende Trrek fra Mod-
partens Lejr skal tages rned endnu.
I 1537, da det almindelige Konci-
lium skulde tage sin Begyndelse,
men afvistes af Fyrsterne i Schmal-
kalden, faldt Luther i en livsfarlig
Sygdom. I sine Smerter sagde han
til sin Kurfyrstes Kammerherre, at
hans D/d vilde blive en Glrede for
Paven, men den Glrede skulde ikke
vare lrenge. Thi den Indskrift paa
hans (Luthers) Grav, som han for-
lrengst havde haft frcrdig, skulde
beholde sin Gyldighed: "Pestis
eram vivus, rnoriens ero mors tua,
Papa". "Pave, medens jeg levede,
var jeg en Pest for dig, min D/d
bliver din I)/d." Disse Ord er et
Udtryk for, hvad mange dengang
ventede og regnede med. N{en Pro-
fetens Spaadorn er ikke gaaet i Op-
fyldelse. Pavedlmrnet gik tv:prt-
imod en Opgangstid irnl4de og er i
bedste Velgaaende endnu den Dagl
i Dag.

.Ieg t/r hellcr il<l<c opholtlc Dcru

lrcngere med et Strejftog ind i clcn
kirkelige Veltalenheds Kunst, i den
kirkelige Musiks Verden og Barok-
kens Dristigheder eller i Historie-
skrivningens Studerekamre, hvor
vi vilde trreffe Navne, som Baronilrs
i ltalien, Nlaurinerne i Frankrig og
Bollandisterne i Belgien. De har
alle faaet Impulser fra Tridentincr
Konciliet og staar i 1'aknemlighe :ls-
gald til det.

NIen det er vist heller ikke nld-
vendigt at gaa ind paa flere Ilnkelt-
heder. Det lidet, jeg har kunnet
pege paa, er sikkert nok til at kun-
ne paastaa dette:

Det Haab, Anders Skovgaard ud-
talte i 11i37, nemlig at Trient vildc
bringe noget bedre end Kirkeordi-
nansen af samme Aar er ikke ble-
vet skuffet.

Vi maa ligeledes, paa Basis al
hvad de sidste 400 Aar har godt-
gjort, give de Biskopper Ret, sour
efter C)pltesningen af l)el<retcrnc
om Retferdigg/relsen udbr/d: "Det
er ikke vort Vrcrk, Herre, det er
ikke vort Varrk; det er erre og alc-
ne din Barmhjertigheds Gerning.
Dit Navn v.rre lovet i Evighed".

Endelig kan vi kun gentage, hvaci.
Vatikankonciliet har sagt om sin
Forgienger: Tridentiner Konciliet
er et af de mest oplysende Kapit-
ler i Forsynets Historie. Det blev
holdt under meget ugunstige ydre
Forhold, mcn kom dog til at ligne
et Trre, der bar de kosteligste
Frugter. Det blev et haandgribe-
ligt Bevis paa, at Kristus er og for-
bliver hos sin elskede Brud, bistaar
sin Kirke, naar den gt4r Brug al
sin Lreremyndighed, velsiS4ner dcns
Arbejde og beshytter den i hver en
Fare.

Saadan var det dengang. Saadart
blev det ved at r,a.re tted gennellr
de Aarhundreder, der liulgte efter.
Det sarnme er ogsaa 'filf ieldet nu
i vore kritisl<c Dage og i den nrcr-
rneste Frerntids Uvej r og Grtt :

Herren cr rned os i sin Kirke alle
Dage indtil Vcrdens Endc.

F'r. Kiipf erle S. J.
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RELIGION OCH MAGI.
Iteligionshistorien har bevisat,

att religion och magi äro företeel-
scr i mänsklighetens liv genom alla
för oss kända tider. Vi möta dem
i cn rnärklig sammankoppling och
blandning icke blott hos de så kal-
lade naturfolken utan även hos de
strlra kulturfolken, och där i deras
utvecklings alla faser. Ja, det vill
synas såsom om magien, den ma-
giska inställningen och magiska
handlingar och bruk, hos de flesta
folk allt rnera trädde i stället för
den egentliga religiösa kulten. Så
var det åtminstone fallet hos hed-
nafolken före Kristi födelse. Ja,
till och med i det israelitiska fol-
ket, som dock genom Guds uppen-
barelse hade bättre kännedom orn
leligiösa ting än alla de andra och
kände tili Guds stränga bud och
befallning, att bestraffa utövandet
av magiska konster rned dödenl ),
hade magien funnit ingång och allt
större spridning. De Heliga Skrif-
terna, särskilt ur konungarnas och
profeternas tid'), men ännu mera
den senare apokryfiska litteraturen
tala därorn ett tydligt språk. Och
orn vi skulle undersöka de religiösa
bruken och sed\'änjorna hos de
icke-kristna folken efter Kristi fö-
delse intill vår tid, skulle vi upp-
täcka samma frirhållanden: ma-
gien synes härska och behärska
nästan överallt religionen eller
praktiseras åtrninstone vid sidan
av eller också i samband med
denna.

Kristendomen kämpade redan
vid sin början mot alla former av
magi. Kristendomen synes även
vara den enda religionen, som [ör-
rnår övervinna den. Nfen ej heller
inotu kristendomen själv, eller
bättre sagt, cj heller hos kristna
rnänniskor har nragien intill r'åra
dagar förlorat sitt inflytande: så-
dana företeelser sorn t. ex. <lckttl-
tisnren och spiritismen vittna diir-
on.l. Och kanske har en tysk fiir-
fattare rätt, när han skriver: "Lil<a

litet son-r någonsin rätt och orätt,
sedlighet och osedlighet skola upp-
höra att existera bredvid varandra,
kommer också religion och magi
att t'örsvinna ur mänsklighetens
liv. Ty här rör clet sig ej on teore-
tiska åsikter utan om hållningar
och livsvanor, som äro mycket fast
sammanlänkade med människans
drifter och önskningar. Och på
denna mark av känsl<lr och begär
skall alltid, jämte en sund och vä-
sentlig utveckling, ett oredigt och
hemskt frodande av missväxter
finnas. Ja den, som har inblick i
den mänskliga trons och övertrons
historia, är nästan benägen att
misstänka, att ogräset tidvis får
glädja sig åt ett yppigare liv än
den r'ärdefulla sådden. Det behöv-
des alltid väldiga ansträngningar
från de stora religiösa geniernas
sida för att skaffa ordning på det
religiösa tänkandets och görandets
fält och för att säkra sanningens
ädla telning Iuft, Ijus och frihet
till och för utveckling3). Genom
att konfrontera religion och magi
med varandra och genom att bättre
förstå deras rakt motsatta karak-
tär, kunna vi fördjupa uppfatt-
ningen av religionens sanna väsen
och uppmuntra oss själva till dess
alltjämt renare och fullkomligare
utör'n ing.

Religion och magi äro två stora
andliga rnakter, som ligga med
varandra i oförsonlig kamp om
rnänniskornas själar. Och om de
än hos många folk i lorntid och
nutid och hos många enskilda indi-
vider synas stå i endräktigt för-
bund, ja om dc än uppträda under
liknande former, så att det ofta
må synas svårt att urskilja dem,
de äro ändå till sitt innersta r'äsen
helt oförenliga rned varandra. Magi
är ej någon falsk eller sjuklig eller
urartad religion, ej heller, såsom
det ofta pfistås, börjau till den-
sarnnra, utlln dess raha mcltsats.
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Med "magoi" (måbi- magilikcscr)

betecknades ursprungligen de per-
siska prästerna, som voro vida om-
kring i den gamla världen kända
såsom mäktiga trollkarlar och
andebesvärjare, så att de även hos
de grekiska stammarna voro fruk-
tade för sin makt. Så kom det att
man där i Grekland och senare
också i Italieir begagnade den per-
siska beteckningen för präst, närn-
Iigen magoi, för att därmed nämna
helt enkelt en trollkarl och medi-
cinmana). Med "magi" eller troll-
dom menar man nu för tiden i
mera allmän betydelse konsten att
genom hemliga krafter framkalla
verkningar, som med de vanliga
naturliga medlen ej kunna uppnås,
eller i mera inskränkt mening,
konsten att frambringa eller fram-
kalla synbara utomordentliga, ja
underbara fenomen genom medel,
som till hela sin apparition och na-
turligt betraktat stå i intet förhål-
lande till det som sker eller önskas
ske, rnen som tyckas vara i stånd
till att utöva inflytande på hernlig-
hetsfulla, övermänskliga och utan-
för rnänniskan befintliga makter.
Så t. ex., när en medicinrnan ge-
norn danser och sånger med flera
sådana riter tror sig kunna frarn-
kalla regn, därför att han genom
dessa ceremonier skulle få makt
över den kraft, av vilken regnet be-
ror. Eller när, såsom det hände
under världskriget, en bonde för
med sig i kriget på sitt bröst nå-
got av sitt hemrnans jord i en lin-
nepåse, i den fasta övertygelsen, att
denna jordklirnp har makt att föra
honom ofelbart hem igen, därför att
samma jord ovillkorligen vill och
måste till samma jord tillbaka igen.

När de katolska moralteologerna
tala om magi, mena de vanligtvis
en ännu rnera speciell form, närn-
Iigen konsten att framkalla verk-
ningar genom oproportionella rne-
del med en annans än Guds hjälp.
De göra därför också en klar skill-
nad nrellan magi i denna rnest in-
skränkta mening ocl,L uidskepelse,

r.ilken enligt dem består däri, att
någon inrättar sina handlingar ef-
ter tillfälliga händelser och för-
väntat lycka eller olycka i följd av
sådana, ofta mycket barnsliga till-
fälligheter.

Det kan ej vara vår uppgift, att
här till enskildheter uppräkna rna-
giens alla former och yttringar, så-
som religionshistorien söker fast-
ställa dem. Vi vilja heller icke un-
dersöka och avgöra, huruvida verk-
ligen hos de olika folk och hos dc
enskilda, som sägas utöva magiska
konster, en magisk tro och inställ-
ning föreligger eller icke. Mycket,
som kanske tidigare har tillskrivits
hemlighetsfulla och ovanliga eller
till och med övernaturliga krafter,
och över r,ilka man kanske i ma-
giskt s;'fte och i magisk i.'ställning
sökte få makt, känna vi, tack vare
en mera framskriden fysik och
psykologi, såsom rent naturliga orn
än kanske ej för varje individ kän-
da och tillgängliga krafter. Hii
hör en stor del av detta område,
som rnan tidigare betecknade rned
"\'it" eller "naturlig" magi, och
som innesluter sådana ovanliga
företeelser som hypnos, suggestion,
tankeläsningskonst, taskspeleri och
liknande så kallade illusionskon-
ster. Att begagna si6; av sådana
krafter och konster är, i sig självt
och abstrakt betraktat, i moraliskt
avseende indifferent, d. v. s. var-
ken gott eller ont. Det beror på de
konkreta omständigheterna och den
inre avsikten, om utövandet av dem
hlir moraliskt betraktat gott eller
ont.

Vi vilja vidare ej heller påstå, att
det verkligen var och är möjligt
att med de onda alrdarnos hjälp
uppnå utomordenlliga. ja under-
bara verkningar, antingen till män-
niskans bästa eller till hennes ska-
da; att alltså utöva den egentliga,
nämligen derr så kallade "demo-
niska" och "svarta" magien. Dct
må r'ara nog med att här endast
kort beröra grundsatserna, sonl
dogrnatiken octr den historiska er-
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farenheten uppställa. Ur uppen-
barelsen, både den Heliga Skrift
och traditionen, och ur Kyrkans
lära framgår klart och tydligt, att
det finnes onda andar, fallna äng-
lar, som söka skada människorna
till kropp och sjäI. Att man nu för
tiden i stor utsträckning ej mera
tror eller ej mera vill tro på demo-
nernas existens och farlighet, be-
visar ingenting mot sanningen av
detta fakturn. f)etta kan högst be-
traktas såsom en särskild triumf
för "lögnens fader"s), att han lyc-
käts förmå många till att förneka
honom 

- 
de kunna nu desto lät-

tare bedragas av honom I

De onda andarnas makt får dock
ingalunda betraktas såsom själv-
rådigt och oinskränkt härskande
över naturen och dess krafter. I
gångna tider voro säkert både lär-
da och olärda mestadels för lätt-
trogna i detta avseende. Man miss-
tänkte överallt den ondes verk.
För liten tro skadar här vid lag
förvisso mindre än för mycken.
Det är säkert osunt och med verk-
Iigheten ej överensstämmande, att
se djävulen i allt och överallt. Det
kan heller icke bevisas, att de onda
andarna stå till förfogande av var
och en, som kanske söker deras
hjälp till' onda gärningar. Om ett
effektivt "paktum", ett verksamt
fördrag med djävulen någonsin har
förekommit eller över huvud taget
är möjligt 

- 
att försök därtill

gjordes, kan ej betvivlas 
-, 

måste
betecknas såsom mycket ovisst.
Om än kyrkliga dokument i tidi-
gare århundraden tala om sådana
pakta, så bevisas därmed visser-
ligen den dåvarande nästan all-
männa övertygelsen även inom
kyrkliga kretsar om deras möjlig-
het eller förefintlighet, men av-
göres ingenting om de objektiva
förhållandena. Utan att giva nå-
got utslag oln den svarta magiens
verklighet eller möjlighet, har Kyr-
kan alltid strängeligen förbjudit
att tro på sådant och att företaga
handlingar i enlighet med denna

tro. 'Iy detfa rnåste i flera avseen-
den betecknas soln svår synd, ja,
som en av de svåraste synder, då
det kan leda till avgudadyrkan och
djävulens tillbedjan. Vi kunna
därför även förstå, att Kyrkan
måste förbjuda allt deltagande i
spiritistiska och dylika s6anser.
Där försöker man ju ofta att kom-
ma i förbindelse med andevärlden,
men av de konkreta omständig-
heterna vid sådana möten och av
hela den antikristna inställningen,
som utmärka sådana rörelser,
framgår tydligL nog att icke Gud
och heller icke de goda andarna
kunna vara med. Om man alltså
därvid söker andarnas hjälp, kan
man faktiskt endast räkna med
de onda.

Efter alla dessa anmärkningar,
som vi ej gärna kunde underlåta,
återstår oss att belysa huvudtan-
ken. Den magiska inställningen
står i rak motsats till den sanna
rel igiösa.

Enligt vittnesbörd av många för-
fattare som sysslat med religions-
historien, även av sådana som alls
inte bry sig om den uppenbarade
religionen, synes den fundamentala
olikheten mellan religion och magi
kunna uttryckas sä: Religionen be-
traktar världen såsom en serie av
händelser, vilka styras av ett eller
flera högsta väsen, som handla en-
ligt bestämda grundorsaker och
bestämda slutmåI. Religionen gör
människan beroende av, under-
dånig detta eller dessa högsta vä-
sen och strävar att förskaffa män-
niskan samma väsens välvilja och
bistånd. Magien däremot ser i
världen en serie händelser som
oföränderligen upprullas, oundvik-
ligen ödesbestämt, på så sätt emel-
lertid att väsenden som äro män-
niskan ör'erlägsna kunna ingripa
och styra naturkrafterna, och att
magikern skall kunna genom sitt
handlande utöva tryck på dessa
krafter eller dessa väsenden6). Den
religiösa människan bekänner och
erkänner Guds den allsmäktiges
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oinskränkta rnakf, giver sig i lyd-
nad och kärlek helt och hållet i
hans faderliga hand, och vill verka
endast till hans ära. Magikern där-
emot, den magiskt troende och in-
ställde, vill komma till makt eller
anlitar makter oberoende av Gud,
ja i öppen motsats till honom och
hans vilja, för att uppnå egoistiska
syften. Den religiöse erkänner och
vördar Guds rnakt, som uppenbarar
sig i, ja verkar genom alla skapade
krafter, såsom en helt och hållet
och utan allt förbehåll suverän
makt. Den magiskt inställde där-
emot försöker att genomdriva sin
egen överlägsenhet över all annan
makt. .Ia, i sådana yttersta fall,
då andarna genom magiska medel
skola tvingas att göra intrång i
Guds herravälde och liksom röva
Guds egen makt, för att ställa den
i magikerns tjänst, bestiger män-
niskan toppen av sin förhävelse
och sin självförgudning, då hon
vill tilltvinga sig Guds vetande och
kraft för att tjäna hennes ömkliga
högfärd och usla egoisrn. Det är
självklart, att den kristna tron på
en ende, oändligt fullkomlig Gud
och Herre måste förkasta sådant
som den mest avskyvärda synd.
Till och med den polyteistiska he-
dendomen, såsom t. ex. i Rom,
satte ju på denna svarta magi
stämpeln av majestätsbrott emot
Gudomen.

Den magiska instäilningen och
den magiska viljan att äga makt
över allt, även över Gud, är till sitt
innersta väsen ytterligt stegrad
egoism. Deras egentliga mål är
förverkligandet av detta, som den
första stora frestelsen lovade: "I
skolen bliva såsom Gud"'). Här
finnes ingenting av den religiösa
människans ödmjuka knäfall inför
Gudomens härlighet, ingenting av
sann tillbedjan.

Det som alltså giver utslaget och
gör en handling till verklig magi,
det är ej den personliga eller oper-
sonliga karaktären av den över-
mänskliga makt, man litar på; ej

hellcr <len cvcntuclla ny{{a e[Iet'
skada, som uppstår av handlingen,
utan fastmer den positiva viljan till
oavhängighet från Guds herra-
välde, ja från varje sedelag, som
han har uppställt*). Säkerligen
känner också den magiskt inställ-
de sig vara beroende av högre mak-
ter, men denna känsla är snarare
en bister fruktan inför den skada,
sorn dessa makter kunde tillfoga
honom. Den sanna kristna Guds-
fruktan är något helt annat: den
är en trogen tjänares fruktan att
misshaga sin Herre och att för-
törna honom genom olydnad och
lättja; den är ett kärleksfullt barns
fruktan att bedröva sin gode Fader
och att visa sig på minsta sätt tack-
sam mot honom. Detta är den at-
mosfär, i vilken och ur vilken en
religiös människa lever. Guds barns
andliga frihet står i den skarpaste
motsats till den rnagiskt inställdes
slaviska rädsla inför överallt väd-
rade övermäktiga och fördärvliga
makter. Om den religiösa männi-
skan ej uppnår befrielse från nå-
plot ont, varav hon lider, eller ej
erhåller det goda, hon önskar, så
är hon även då nöjd: hon är upp-
fylld av förtröstan till den him-
melske Fadern, som vet, vad hans
barn behöver, och som låter bönen
uppfyllas. om han ser att det är
gagneligt; en förtröstan, som dock
alltid, när den är äkta, slutar med
tillägget: "Ske dock icke min vilja
utan din !" 

- 
Den magiskt inställ-

de däremot försöker att med all
makt utan hänseende till något alls
och till varje pris genorndriva sin
vilja, och viker endast dri knotande
och rnorrande, när han möter en
högre makt, som ej låter besvärja
sig genom hans konster.

Det är alltså klart, att religionen
måste uppträda som magiens fien-
de, emedan denna förfalskar män-
niskans förhållande till Gud. Ma-
gien söker att nedsätta den abso-
lute, allsmäktige, oändligt vise och
gode Gudens och Faderns ära och
förnedrar människan till den elän-
digaste egoist.

L



g(

'['roligtvis skall luagicu alrlrig
upphöra atI linnas bland rnänrri-
skorna, därför att den har sinir
djupaste rötter i rnänniskans na-
tur själr', i denna begärande, denna
på sin egen makt och betydelse
pockanclc, denna självkära, till ego-
ism böjda natur. Och orn vi äro
ärliga och uppriktiga inför oss
själva, måste väl också vi rnedge,
att denna natur är'en inom oss är
det största hindret för en alltige-
noln ren och uppriktig religiositet.
Om vi än aldrig llöra till de verk-
ligen magiskt inställda, så äro vi
dock alltid i fara att lita mera, att
förlita oss mera på skapade ting
än på Skaparen själv; att vi mera
frukta, jag vet ej vilka, hotande
rnakter än vår Herre och Gud; att
vi ofta hellre låta barnsliga åsikter
och all slags tillfälligheter styra
och bestämma vårt görande och lå-

latttlc än Guds hcliga vil.ia och {a-
derliga Försyn. Ja även ör'er oss
komrner kanske ofta frestelsen att
också rnot Guds vilja eller åtmin-
stone utan honorn gå våra egna
vägar. 

- 
Allt detta är något

av den hernska, gudsfientliga och
en äkta rnänniskovärdighet, men
ännu rnera en äkta kristens vär-
dighet fördärvande anda, som i re-
naste form uppenbarar sig i ma-
gien. Ju mera vi göra oss fria från
denna anda,- desto mera föras vi
hän till den sanna och äkta reli-
gionen och religiositeten.

Jos. Gerlach.



-92-

Den 33:e eukariska världs-
kongressen i Manila.

Denna kongress, som ägde rum
den 3 7 februari med hundra-
tusentals deltagare, fick i allo en-
ligt "Osservatore fi.ornano" ett
storartat förlopp. 34 nationer voro
representerade, och 120 ärkebisko-
par från Europa, Amerika. och,
vad som var särskilt betydelsefullt,
från hela östern närvoro. Manil4
är den enda katolska huvudpunk-
ten i östligaste Asien med sitt S:t
'Ihomas-universitet, vilket ledes av
dorninikaner, räknar 4,000 studen-
ter och iir inr;rmt i mycket moder-
na, jättelika byggnader, en hög-
skola, med vilken enligt en sakkun-
nigs utsago intet annat katolskt
universitet i Asien ifråga om bety-
delse kan mäta sig, och med Jesu-
iternas berömda observatorium,
som är av särskild vikt för taifun-
forskningen. I Manila finnas ock-
så många andra blomstrande läro-
anstalter.

Med tanke på de nutida händel-
serna i Spanien är det en tröstfull
tanke, att Filippinernas kristliga
kultur, liksom en stor del av Syd-
amerikas, har kommit från Spa-
nien. Sedan ett år tillbaka är'
ögruppen oavhängig av Förenta
Staterna. Amerikanarna bidrogo
på sin tid i utomordentlig grad till
öarnas materiella uppsving, men
deras materialistiska livsåskådning
inympades också i den katolska
befolkningen; bland annat blevo
de statliga skolorna sekulariserade.

Den eukaristiska världskongres-
sen, som omfattades med oerhörd

hänförelse, kan, såsom den helige
Fadern hoppacles i sitt radiotal, få
en förblivande betydelse för det
religiöst-kyrkliga livet och dess
uppblomstring. Likaså skall kon-
gressen säkerligen visa sig hava
varit av stor betydelse för missions-
arbetet i bortre östern.

Den helige Faderns tal i radio
till kongressen hade följande ly-
delse:

"Ärevördiga bröder, älskade sö-
ner. Åt våra känslor inför den
33:e internationella eukaristiska
kongressen hava Vi visserligen re-
dan givit uttryck genom Vår kar-
dinallegat, men likväl är det ett
trängande behov hos Oss att även
på annat sätt, liksom från mun till
mun, säga eder ett faderligt ord.

Av hjärtat önska Vi eder lycka,
för att Ni under utvecklande a.i'
sådan prakt och med innerlig
fromhet berett Jesus Kristus, värl-
dens under den eukaristiska slöjan
dolde konung, en så härlig triumf.
En triumf, säga Vi, som kommer
ur hiärtan, vilka brinna av dåd-
kraftig kärlek till den gudomliga
Frälsaren, och r.ari Vi se icke blott
en övergående episod utan fastmer
en händelse, som förmår omgestal-
ta och uppelda vars och ens liv till
ett liv i det godas tjänst. Bland
de frälsningens rika frukter, som
Vi l'örvänta av edra sammankom-
ster och önska och anropa Gud om,
hoppas Vi särskilt på att strävan-
dena för befordrandet av den he-
liga missionen alltjämt må tillväxa
i kraft, vartill ju edra samman-
komster i första rurnmet syfta, ge-
nom en glödande andakt tilt och
ett ofta upprepat mottagande av
altarets upphöjda sakrament. Ty
just från den heliga eukaristin
kommer I juset för nänniskohj ärtan
och det övernaturliga befruktan-
det av handlingskraften. Tyvärr
finns det i vår ticl alltför många,
som, bländade av villfarelser eller
fångade av syndiga lockelser eller
genom avund fientligt sinnade mot
andra, lösrycka sig från Jesus
Kristus, Vägen, Sanningen och
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Livet, och som driva mot cn sorg-
lig undergång.

Då böra Ni, ärevördiga brödel
och älskade söner, så mycket in-
nerligare och tr<lfastare samla eder
ornkring Kristus, återgälda Honom,
eder plikt likmätigt, den ära, sonr
l'rånrövats honom, och med alla
krafter sträva efter att de i vill-
farelser fångna bröderna och alla,
sorn sitta i mörker och dödsskug-
gans dal, så snart som möjligt
rnåtte genom Honom komma till
ljuset, sanningen och livet. N'Iåtte
så alla erkänna, tillbedja och följa
Honom, som allena har det eviga
livets ord, så att staterna överallt
må få leva i lugn och ro, allas sin-
nen söka rättfärdigheten och kär-
leken och den kristliga friden spri-
da sitt ljus över ett utmattat män-
niskosläkte I

Detta. bröclcr och älskarlc söner,
iiro dc hiärteönskningar, sorn Vi
icke blott genom Vår lcgat utan
också ggenom den faderliga kärlek,
som övervinner alla avstånd, lika-
som lorc den milt ihlancl cder,
framhära till Jesu allraheligaste
hjärta i innerlig bön. Den alls-
mäktige Gudens välsignelse, F a:
derns och Sonens och den Helige
Andes, komme ör'er eder och för-
blive alltid hos ederl"

Bn kanadensisk provinsrege-
ring bekänner sig som katolsk.

Den nya regeringen i Quebec
(Kanada) har offentligt bekänt sig
som katolsk. I folkförsan'rlingens
sessionssal och i clet laggivande
rådets sal hava krucifix anbragts
för att giva uttryck åt regeringens
nya inställning. Premiärministern
har skarpt tagit till orda rnot varje
slag ar- komrnunistisk propaganda-
verksarnhet, och förbud rr:rot rysk
film har utl'ärdats. Vidare har den
nya regcringen tillförsäkrat präs-
terskapet sitt stöd i dcss pedago-
giska och sociala arbete.

Strävanden inom anglikanska
kyrkan för återförening med

Rom.
Det är ett bekant fakturn, att

det inorn engelska statskyrkan se-
dan över hundra år tillbaka exi-
sterar en mäktig rörelse, som
ifråga orn lära och heliga bruk
alltmera närnar sig katolska Kyr-
kan. Man kallar den vanligen
"högkyrkliga rörelsen". I sin litur-
gi och sina ceremonier ansluter
den sig fullkomligt till katolska
Kyrkan. överraskande är också,
att inom denna riktning en rad
kloster uppstått. Visserligen har
man inom densamma trots allt
icke r,elat veta av någon under-
kastelse under Roms primat. Nu-
mera synes en omsvängning här:
utinnan hava inträtt. Inorp den
högkyrkliga riktningen har bildats
en "påvlig flygel", som helt och
fullt erkänner påvens primat. I
den engelska katolska veckoticl-
skriften "Tablet" berättade för nå-
gon tid sedan en katolsk lekrnarr
om de intryck han fått, då han
besökte ett möte, anordnat av den-
na "påvliga flygel".

Först ger han uttryck åt sin
glada överraskrring över vad han
fick höra vid detta möte och sorn
delvis var något fullständigt nytt
är'en för honom 'som engel.sman.
Mötets anda kännetecknades av
följande uttalanden inför de för-
samlade anglikanska åhörarna:
"Vi, d. v. s. anglikanerna, äro i
schisma, och ju förr denna schisma
upphör, desto bättre". - "Vi måste
erkänna den helige Fadern som
den katolska enhetens medelpunkt,
därtill insätt av Gud." 

- 
"Trohet

mot det hela och fulla trosarbetet
är påvedömets ära." 

- 
"Alltid ha-

va påvarna förkunnat den kristria
läran i hela dess fullhet; de hava
aldrig kompromissat med heresien;
de skola heller aldrig göra det i
f rnmtiden. Om r.i söka återför-
cning mecl Iklm, måste r.i erkänna
pår'en och hans lära: detta allena
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är Rom." -- Varje anspelning på
påven hälsades med bifall. Då spe-
ciella trossanningar förklarades
(mässan, eukaristin, den obefläc-
kade avelsen, påvarnas ofelbarhet,
äktenskapets helighet o. s. v.), hade
man kunnat tro sig övervara en
predikan i en romersk-katolsk
kyrka.

Referenten r'ände sig vid rnötets
slut till ledaren, en anglikansk
präst, med anhållan orn närmare
uppgifter angående rörelsen och
dess ornfattning. Han fick då veta,
att den "påvliga flygeln" för när-
varande räknar 1,016 anglikanska
präster som ordinarie medlemmar,
vilka anslutit sig under de senaste
åtta åren. Vidare hade 2,000 ang-
likanska präster förklarat sig syur-
patisera rned rörelsen och deltaga
årligen i en novena för den ang-
likanska kyrkans återvändande till
primatet. Dessa präster (tillsarn-
rnans 3,000) utgöra en fjärdedel av
det anglikanska prästerskapet. Dc
vilja bereda rnarken för den ang-
likanska kyrkans fulla återför-
enande med Rclm. "När den da-
gen skall komma", sade ledaren,
"ligger i Guds hand".

"Tablet" tillägger: Måtte snart
den önskan gå i uppfyllelse, som
från anglikansk sida komrnit till
uttryck i Canterburys katedral vid
Englands sista katolske ärke-
biskops, kardinal Poole, grav:

"Pilgrirn, här uppmana vi dig
att bedja för kristenhetens åter-
föreninp;; och att sådan frid och
sådan' enhet rnå förlänas Kristi
kyrka som motsvarar Hans vilja."

Afrikansk katolicism.
I "Revue d'histoire des rnissions"

var nyligen införd en uppsats med
anledning av 5O-årsrninnet av de
heliga martvrerna av Uganda, för-
fattad av rlen franske akademikern
Geor54es Goyau. Uppsatsen avslu-
tades nred en serie intressanta r.itt-
nesbörd or11 negcrbefolkningen i
denna rnittafrikanska st:lt, av vars
llI rnillioner innevånarc 1/2 rnil-

lion är hatoliker <tcll' l/4 million
protestanter. Den som moralist
och kolonialsociolog bekante bel-
giske jesuiten Vermeersch fann,
att Uganda, efter det nissions-
arbete bedrivits där under 25 är,
till den grad gått framåt, att han
skre'i': "Här ser man, att negerns
själ förmår fullständigt och inner-
ligt mottaga kristendomen. N{en
här ser man också, att kristen-
donens inflytande i Af rika icke
blott omfattar de enskilda, utan
också kan sträcka sina verkningar
till hela folk och omgestalta dem".
Likaså hade Baron von Langsdorff
redan före 1910 under sina jakter
i Uganda med förvåning märkt, att
bärarna i hans karavan, nästan
alla kyrkotrogna barn av rnissio-
nen, icke alls uppförcle sig som
barbarer utan visade en finkänslig-
het, en andlig oberördhet och ett
tålamod, srlm många civiliseradc
kunde ha avundats dem. Äveu
Winston Churchill fick på sin tid
rrnder sina resor i dessa trakter så-
dana erfarenheter av missionärer-
nas "oskattbara prestaticlner", att
han måste bekänna, att ett sådant
kulturarbete kunde blott utföras
av dem.

Kyrkan och den medicinska
vetenskapen.

På inbjudan av Kolumbusrid-
darna höll nyligen Pater John J.
Kennedy, tillhörande kollegiet San-
ta Maria ad Augusta (Georgia) ctt
föredrag orn Kyrkans betydelse för
den medicinska vetenskapen, sär-
skilt under meclelticlen. Enligt
"Osservatore Romano"s referat för-
klarade Pater Kenned;' i inled-
ningen: Folk, som tror på medel-
tidens "vidskepelse" och "okunnig-
het", har fått den fixa id6n, att vi
katoliker äro arvtagare till denna
medeltidens "okunnighct". Det är
därför av nöden att erinra om dc
berömda katolska vetenskapsrnän,
sorn uncler medeltiden lärnnade be-
tydelsefulla bidrag till den medi-
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cinska fbrskningert. Pafer Kcnnedy
anförde vidare, att kirurgiell, sollr
anses vara en årv de rnodetnastc
firenarna av den rnedicinska forsk-
ningen, redan under 1300-talet ha-
de en framstående katolsk repre-
sentant i William Salicet, sorn for-
mulerade och tillämpade de ännu
i dag gällande kirurgiska princi-
perna. Många av Salicets tankar
hava senare felaktigt räknats till
upptäckterna under 19:e århund-
radet. En annan ledande katolsk
kirurg under medeltiden är Lan-
franchi, som skrev ett omfångsrikt
verk med titeln "Chirurgia Map;na".
Lanfranchi var den förste, som
skilde mellan de blödningar, som
uppstå genom sår å vener och sår
å artärer. Hans avhandling om sår
i huvudet betraktas ännu i dag
som kirurgiens klassiska verk. Så-
väl Salicet soln I-anf ranchi r,oro
klerker, som erhållit de lägre vig-
ningarna. En betydande katolsk
kirurg under 14:de århundradet
var Henri de N{ondeville. Vidare
måste Guy de Chauliac nämnas,
soln studerade i Bologna och var
tre påvars läkare, Clemens' IV,
Innocentius' VI och Urbans V.
Han författade en kirurgisk läro-
bok, som under två århundraden
användes vid alla europeiska uni-
versitet. Medeltiden kände till och
med till ett primitivt narkossysterl.
Ugo de Lucca använde ett narkos-
stoff, som de sjuka måste inandas;
andra begagnade sig i narkossyfte
av med opium indränkta svampar.
Vidare nämnde Pater Kennedy sorrr
katolska kirurger av betydelse
Anrbrogio, Pareo och Nelaton. På
anatomiens område skapade kato-
likerna de förutsättningar, varpå
nutida vetenskapliga undersök-
ningar och forskningar baseras.
Närnnas må blott cla Zerbi, Achil-
lini, Beringar av Capri, Matteo di
Gardi och Benivieni från 15:e år-
hundradet och vidare Mondino,
Nlasa, Colombo, Falloppio och
Eustachio. Zerbi studerade nen'er-
r&, Achillini iirat och Berengar

blindtarnrcn. Grundläggaren av den
nro<lcrna anatonriforsknin6;en var
katolil<en Vesalius 1f 1564), sorr)
hade studerat vid universitetet i
Löwen och sedan verkade i Italien.
Falloppio \.ar specialist i näs-,
öron- och ögonsjukdotnar, Eusta-
chio i mushelsjukdornar; Colornbo,
som på inbjudan av påven PauI III
korn till Rom och höll föreläsning-
ar vid påvliga universitetet, utveck-
lade en egen teori om blodomloppet,
varpå sedan protestanten Harvey
byggde vidare. Pater Kennedy av-
slutade sitt föredrag med att fästa
uppmärksamheten på de två bety-
dande katolska medicinarna under
nyare tid: Pasteur och Röntgen.

Tro och Vetenskap.
On också det mycket omdisl<u-

terade "Vetenskapens återvändan-
de till tron" än så länge icke är
så helt och fullt som man skulle
önska, kan det likväl i våra dagar
med bestämdhet fastslås, att det
trosförakt, varför 180O-talets upp-
lysnings-vetenskap drev propagan-
da, nu är slut. Man erkänner på
vetenskapligt håll religionen åt-
minstone som en välsignelserik
moralisk kraft, om man också icke
eller blott ofullständigt förstår hen-
nes övernaturliga karaktär och den
kristna uppenbarelsesanningen. På
senaste tiden hava amerikanska
vetenskapsmän ofta uttalat sig om
religions- och trosfrågor. Om de
skrankor, som i enlighet med sa-
kens väsen existera för den mo-
derna religionsvetenskapen, skriver
D:r Lo*'ie vid Californiauniversi-
tetet i en bok om "De primitiva
folkens religion": "Det är visser-
ligen gott'och nyttigt att syssel-
sätta sig rned sakligt-vetenskapliga
forskningar angående religionernas
väsen, men ingen får emellertid in-
billa sig, att man genom dylika
forskningar kan komma till den
fulla sanningen beträffande detta
problem. [[å de, som icke hava
någon annan idol än den "sakligt"
hevisbara sanningcn, gå sin egen



vi(g, tncrtt dc trrå dock ickc liita på-
skina, att deras uppfattninS4 är all-
mängiltig sanning". Professor Hop-
kins vid Yale-universitetet åberopar
i sitt arbete "Relip;ionernus ur-
sprung och utveckling" Lord Kel-
vins ord: "I)cn som brukar reflek-
tera grundligt, tvingas genorn ve-
tenskapen till tnr på Gud", och an-
märker i anslutning härtill: "Det
är ut<lrnorclentligt intressant att
fastslå, att vetenskapen blivit över-
rnätt på rnaterialism. Det ideala
och det reala gälla icke längre sorn
motsatser. Kanske är överhuvud
taget det ideala det enda reala".

s.

Konsten och livet - och
kriget.

För att skydda konstskatter från
förstörelse under nästa världskrig
har nyligen föreslagits, att rnuseer
och konstgallerier skulle förses
med signaler, och att bombarde-
rinE; av så signalerade byggnader
skulle anses olaglig, ja brottslig.
Denna vackra tankes förverkligan-
de torde dock möta vissa svårig-
heler.

Det är att befara, att den civila
befolkningen, utsatt för bombardc-
ment, skulle söka skydct i dessa
f ridlysta lok:rler, och att särskilt
kvinnorna, som ha mindre känsla
för "fair play", skulle kasta konst-
föremålen ut genom fönstren för
att skaffa plats för barn och åld-
ringar.

För att undvika denna eventu-
alitet skulle liknande signalsystem
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l<urrrra anbriugrrs på banr[<rtiltbor',
ålderdomshern, bambördshus. NIen
det är ju tydligt, att med en rnång-
fald sålunda fridlysta områden,
hleve ett rationellt och effektivt
lr<rrnbardetnent sri 11tstt sont omö.i-
Iist.

Krig är krig, och härvidlag är
känslosamhet knappt på sin plats.
Barnsäng;skvinnor må, liksont den
övriga befolkningen, nö3a sig rned
gasmasker, eller flykt ned i käl-
laren, alltefter bornbernas art. Den
nyfödde rnedborgaren, soln får
giftgas i sitt första och enda ande-
tag, lämnar en militäriskt välord-
nad r'ärld, sour ännu minclre vär-
derar människolir' än skön konst
och kultur.

Nfan tänke sig det absurda re-
sultatet, orn skyddssignaler anbrag-
tes utan diskretion i tranch6er, ut-
poster, anrmunitionsdepåer. Krigs-
föring skulle bli ornöjlig, och det
vill väl ändå inte de hedersmän,
som folkens högvisa majoritet satt
r-id styret.

Nlan talar om lirig, som det gäll-
dc ett naturfcnornen. "Blir det
regn, eller blir det inte regn?" 

-1'Blir det krig?" 
-Nej, förstörelsernaskinen sätter

sig ej i gång av sig själr', antorna-
tiskt. Det blir krig; om maktbegå-
vade rnänniskor vilja krig. Folken
utvalde representanter, civila
och militärcr, 

- 
kunna spela upll

till den stora dödsdansen, eller
stoppa pipan i säcken. Skulle
det vara den onde själr', som leder
dansen ?

U.



Prenumerera
på CREDO!
Verka f ö r

tidskriftens
spridning!

Credo kostar för helår kr. 10: -,för halvår hr. 5: - och för kvar-
tal kr. 2: 50. Lösnummerpris

kr. 1: -.
Prenumeration kan ske å
postanstalter i riket samt

Expeditionen.

Expeditionens adress:

NORRA TRÄDGÄRDSGATAN 19,

HÄLSINGBORG.
Postgirokonto n:t 77876.

Syeri ge!-[3lo Iska tlngdomsblad

Organ för Sveriges katolska Ungdoms-
förbund.

Lösnummer 25 öre.
Helt år Kr.2:50. Utlandet 3: -

Redaktion och Expedition:
Engelbrektsgat. 6 B, Stockholm.

I Gudomens ljus.
Tankar och betrakteiser över Johannes-

prologen. Av R. Vehner.
Första och andra delen å Kr. 1:50.

Ansgariusförlaget
N:a Smedjegatan 24, Stockholm

Guds seder.
Tillskriven den hel. Thomas av Aquino.

Kr. 2: 50.

Petrus de Dacia-föreningen
Engelbrektsg. 6 B, Stockholm

alla
hos

Att tillgå hos

Vaktrnästaren
N. Smedjegatan 24 - Stockholm

LEO XIII:

Rundskrivelse om arbe-
tarfrågan.

- Prrs 50 örc. -
KARL ADAN:

Tro och kärlek.
- Prfs 1 kr. *
NILS BESI(OW:

Livstecken eller döds-
tecken.

- Pris 50 öre -
GASTAF ÅRMFELT:

Min väg till kyrkan.
- Pris 1 kr. -

GASTAF ARilIFELT:

Biskop Nils Hermansson.
- Pris 50 öre -

N:a Smedjegat. 28r, Stockholm,
öppet måndagar kl. 3-5,30 em.

Nyförvärv:
Schindler: Mogens Ballin.
Stolzingen: Sankt Birgittens Heimkehr.
Undset: Den rofaste hustru.
Vyller: Paul Claudel.

Den engelska veckotidningen Universe
finnes.



REOISTER.
Helge Rode, av E. Frederiksen, s. 73. 

- 
Pauli hrev till Korintierna,

av P. L.-M. Dewaillg O. P., s. i6. 
- 

Det Tridentinske Koncilium og dets

betydning for Kirken i den nyere Tid, av P. Fr. Kiipferle S. J., s. 82.

- Religion och magi, av P, J. Gerlach, s. 87. - 
Från Credos torn,

av E. Sandquisf och 9., s. 92.

Redaktionen av Credo
ber härmed få göra uppmärksam på huvudredaktörens nya adress,

dit alla svenska manuskript torde insändas, Manuskript skola vara

redaktionen tillhanda senast den 25 föregående månad. Tidskriften
utkommer omkring den 8 i varje månad.

Gred,o
Katolgk tidskrift.

Ansvarig utgivare: Monsignore B. D. ASSARSSON, Götgatan 58 A,
Stockholm.

Huvudredaktör: Fil. o. teo]. dokto,r P. J. GERLACH, Skolgat. 13, örebro.
Redaktör för Danmark: Pater A. Menzinger S. J., Stenosgade 4,

Klbenhavn.
Redaktör för Finland: Fil. Mag. Jarl Gall6n, Lönnrotsgatan 3,

Helgingfors.
Redaktör för Island: Pater J. Gunnarsson, Reykjavik.
Redaktör för Norge: Monsignore doktor K. K jelstrup, Kristiansand.
För Sverige: Fil. Mag. B. Bodström, Sturegatan 4, Stockho,lm.

FASTA MEDARBETARE: Baron G. Armfelt, Kulla, Odensviholm. Pater Jan Olav
Ballin, Vejle. Folkhögskolelärare N. Bergius, Kungälf. Lektor G. Eriksson,
Eskilstuna. Herr Lars Eskeland, Voss. Universitetslektor Emil Frederiksen,
Klbenhavn. Herr Gösta af Geijerstam, f)ale i Sunfjord, Norge. Fil. Doktor
H. Gerring, Stockholm. Cand. Theol. 8c Mag. Niels Hansen, Tisted. Pastor
Alf Högh, Bergen, Monsignore Henrik. Irgens, Oslo. Professor Johannes Jör-
gensen, Assisi. Herr H. D. T. Kierulff, Klbenhavn. Redaktör P. Lindblom,
Stockholm. Professor F. J. Linders, Uppsala. Pater A. Lutz O. P., Oslo, Kyrko-
herde S. Nordmark, Vadstena. Baron O. von Osten-Sacken, Mörby. Lege
P. H. Perch, Tistrup, Jylland. Baronesse E. Rosenörn-Lehn, Roskilde. Kandidat
E. Sandqvist, Stockholm. Fröken K. Sparre, Sankt Olof. Pater D. Steidl,
Odense. Fru S. Stjernswärd, Vidtsköfle. Pater Bernhard Stockman, M. S. F.,

Harstad. Pastor Doktor Theol. Arne Olav Sund, Tlnsberg. Kyrkoherde

Jos. Theeuwes, Hälsingborg. Lektor, frk. Antonie Tiberg, Oslo. Fru Sigrid
Undset, Lillehammer. Pater superior Cyprian \Fitte, SS. CC', Molde.

I{ålsingborg 1937. Äktiebolaget Boktryck.


