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ET JUBIL,IE UM OG EI\ PRIVILIGERET
,,SAG".

I Aaret 1894 udsendte Johannes
J/rgensen sin flrste katholske Bog.
Siden har han Aar efter Aar be-
riget os rned en eller flere R6ger,
sonr jeg ikke skal forsfl,ge at be-
d/mrne estetisk, da >Credo> jo
netop for Tiden giver en sagkyndig
Frernstilling af hele .I. J.'s Forfat-
terskab. I disse Dage (5. Sept.) er
endnu en B<lg udkonrrnet, en Ler--
nedsbeskrivelse af Charles de l,-ou-
cauld. Den er Forfatterens eget
Bidrag til Jubilurrnsfesten. Uden
at gaa >Credo>s Anmelder i Redene
tfu jeg nok, efter at have lrest den
i Rentryk, lige l@seligt anbefale den
sorn en af .I. J.'s bedst l<omponere-
de Bpger.

Men hvad nu? Nu er der: altsaa
gaaet 40 Aar, €ennem hvilhe ,Iohan-
nes Jgrgensen (med Biskop Lud-
rvigs Ord) har >skabt en dansk ka-
tholsk Litteratur>. Meget lidt fand-
tes rler tör 1894. Nu derimod staar
der en lang Rrelike B/ger om Frans
af Assisi, Katharina af Siena, Don

Ilosco, Chnrles de Foucauld, Lour-
rles o. s. v., (). s. v. lkke Ovelsret-
telsesarbeider, men tvmtimod dan-
ske Bpger', sorn den. katholske Ver-
den lreser i Oversattelsernes Ufuld-
l<ornmenhed. Kirken i I)annark
har han rnere end nogen anden
leert at tale os lovsynge paa Dansk.
Hans dybe Kerlighed til l)anrnark
os dansk Natur har bidraget strcrkt
til at lade Kirken freste Rod paany
i dansli Jord. Han har slrget for
Disciple, oplaert yngre Mrend til
nog-enlunde verdigt at trrede i hans
Fodspor. Dette og mele end dette
har han betydet for katholsk Aands-
liv i Dllnmark.

Men hvad nu? Nu er de 40 Aar
gaaet og dette store Arbejde gjort.
Hvordan var det muligt? Alene ved
Johannes J/rgensens Talent som
I)igter. I)et er ikke gjort i et Driv-
hus for katholsk Litteratur. Det er
gjort paa Forfatterens egen Bekost-
ning oe har kun varet muligt, fordi
vide Kredse udenfor vore egtre s/g-
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te digteriske Vrerdier og relgi/s Op-
byggelse i hans Bl,ger. Hvis den
katholske Forfatter skulde have
skrevet for os Katholiker alene, vil-
de den danske katholske l,itteratur
ikke vere skabt endnu. . Aldeles
ikke, fordi vi beklageligvis er for
faa til at brere en katholsk Littera-
tur. Det er flr lykkedes Skarer,
mindre end vor, at forstua Betyd-
ningen af en Litteratur og at ofre
det n/dvendige paa at skabe den.
Morl danske Katholiker har ikke
haft Sans ,for B@ger. De har op-
fattet dem soln Luksusgenstande
og har vreret daarligere Bogk/bere
(NB ! af religi/s Litteratur) end
Gennemsnitsdanskeren. I Stedet
for at brere J. J.'s Forfatterskab har
de for hans Forlagger niPrlnest va'-
ret en quantitö negligeable.

Men hvad nu? Nu er det 40 Aar
siden dette katolske Forfatterskabs
Ilegyndelse. ' Og efterhaanden er
dansk Lresepublikurns Smag under-
gaaet en betydelig Forandring.' Det
er ikke blevet lettere, rnen meget
svrerere 

.at 
finde Lesere udenfor

vore Rakker til cle katholske B/ger.
Jeg rPbei ingen Hemmelighed, naar
jeg siger, at Pastor Schindlers bed-
ste B/ger (og han er dog nrest J. J.
vort kendtest6 Forfatternavn) ikke
srelges udenfor vor Kreds i mere
end nogle faa Hundrede Eksempla-
rer:' Paa Johannes J/rgensens
Naun er der solgt mere, nren hvor-
meget? A,f >>Don Bosco>, som ud-
kofri i 1929 i et Oplag paa 3000,
solgtes f@rste Aar 675 Eks., Aaaret
efter 149, dernpst 78 og 5{ - 

og
i Fjor 18; ialt 974. Men dette er
for lidl, alt for lidt i moderne Bog-
omsretning. Saadanne Tal interes-
serer ingen Forlrgger sonr Forret-
nirigsmand. I det katholske Udland
vilde'cten mest katholske Forleg'
ger forlrengst have h/rt op med at
udgive saa lidet salgbar en For-
fafter. Ggldendal har tvrertirnod
holdt ud og stadig fremstillet J. J.'s
Bögei med en Udstyrelsens Fornem-
h'ed, som om han var forkelet best-
seller. Men Oplagene har vreret neC-

adgaaende, og alle Ting har deres
Granse.

Flvad nu? Forholdet er altsaa del,
at katholsl<e Bogk/b hidtil har vae-
ret saa srnaa, at de ihke har kun-
net brere en hatholsk Litteratur.
Og forholdet er endvidere, at lkke-
Katholikers k/b af 'katholske B0-
ger er ved at svigte' Enten opgiver
man da sin katholshe Litteratur,
ellel rnan g/r det endnu saa godt
som upr/vede Fors/g paa at santle
vore Trosfeller orn Litteraturens
Sag, der har Ret til Plads blandt
de aller mest priviligerede >>Sager>.

Sidste \/inter talte >>Pauluskredsen>
denne Sag, og det lykkedes at sam-
le op mod tusind katholiker om en
billig Serie Smaaskrifter. Jeg nre-
rer det bedste Haab orn Resultater-
ne af >>Pauluskredsens> Predagogik.
.Ieg tror det muligt at vrenne et
Tusind eller flere Katholiker til
regelmressigt Ilogk/b, ogsaa af dy-
rere Ting, af st/rre B/ger, der skal
brer baade F'orfatterhonorar og
Forlreggers og Boghandlers L@n.
Men Predagogik . krrever Tid, og
mens Tiden gaar, kan saa meget
slaas uhirelpeligt i Stykker.

Hvad riu, netop nu? Netop nu
staar vi overfol Johannes Jprgen-
sens 40-Aars-.Iubilreum som ka-
tholsk Författer. Og han har fejret
Jubil;eet ved at udsende en Bog om
et betagende Emne, mesterligt be-
handlet. Men Glreden over den
gennem saa mange Aar skabte ka-
Lholsl<e Litteratur hindres i at ud.
folde sig helt, fordi Kaarene för
dette Forfatterskabs Fortsrttelse
tegner sig med et mildt OrcI trsikre.
Netop nu er vi derfor tom vi vil) i
Stand at prrestere en Handling, der
vil faa varig Betydning. \/i er (om
vi vil) i Stand til at sikre Bogen
om Charles de Foucauld et saadant
Salg. at del mere end opvejer den
svigtende Inleresse udenfor Kir-
kens Rrekker. Og den Hahdling
kan ikke undgaa at vare bestem-
mende for katlrolske B@gers Flretn-
tid i Danmark.

Netop nu trlr det ske. Vi har et
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Jubilreurn at fejre, en Tak at si.ge.
Det g/res bedst ved at anshaffe Ju-
bilarens nye Bog; Vi har alle Brug
for at lade os fornye i vort kathol-
ske Lir'. Dqt gores paa ypperlig
Maade ved at anskaffe Bogen onr
Charles rle Foucauld. Vi h:rr An-
svar for, :rt katholsk Bclgudgivelse
stadig er mulig for de store Forlag,

ganske serlig for Gyldendal,. -{ery
har skienket os mere, end rnan nred
Rimelighed kundg forlange, sely
om der.hang Krucifikser i Forlags-
lokalerne. Det kan g/res ved at
tal<ke Jubilaren og gavne os seh',
ved at anskaffe Johannes .I/r'gen-
sens nye Bog. Netop nul

H. D. T. Iiixrulff ,

BILTING OCH IDEALISMEI\.
Dr. Sven Stolpe har i denna tid-

nings spalter onsdagen den 22 juni
1934 givit en intressant samrnan-
fattning av skillnaden rnellan s. l<.

lundateologien och Biskop Billings
teologiska åskådning. f)en skarp-
svnte författaren tager 

- 
med näs-

tan alltför stor respekt för den för'-
ra 

- 
den senares parti, vilket sy-

nes fullt riktigt och vällnotiverat.
Anspråksliist nog anser sig Dr. Stol-
pe för en lekman i förhållande ti I
dessa internt protestantiska nte-
ningsskiljaktigheter', rnen vi nråste
vara honom tacksarn för hans orn
grundlig humanistisk lärdom vitt-
nande, hovsamma inlägg i debatten.
I våra dagar sätter den klarsynte
mera värde på en humanists om-
döme än en partiteologs -- och det-
ta är ctt glädjerikt rrtLryck för den
sundhet och balans, som ännu tor-
de finnas hos de tänkande bildade
i vårt land. Vad själva sakfrågan
heträffar, måste jag helt och fullt
ge Dr. Stolpe rätt i hans svmpatier
I'rir den billingsl<n ståndpunkten.
Sårsom l<atolik anser ias det själv-
fallet, att denna kommer sanninq-
en mycket närmare än den l<ompi-
lation av kantianism och kalvinis-
tisli tecllogi. sonl (len s. k. lrrnda-
teologien utgör.
. Såsom några liornpletterande
upplvsningar till Dr. Stolpes kort-
fattade framställning torde rnina
sy.npunkter i denna lilla artikel
kanske icke vara alldeles utan r:är-
de $tirr.det fortsatta meningsutb. ytet.

I Sverige har Billing såsom ingen
ålnnan'av hans samtida i hela sitt
teologiska tänl<:rnde lvckats utföra
tlen oförgätligt store tyske teologen
Ilartin Kähle.rs intentioner ooh
verliligen fullfölja hans systematis-
ka huvudlinje. Detta har Billing
gjort icke såsom err eftersägande
lärjnnge utan såsom shapare av, ett
eget, självständigt teologiskt systeur

- <lm detta ord kan få.användas
I'iir att beteckna hans, genonr livets
egen enhet och konsekvens fram-
sprungna, uppenbarelsetolkning.
När en monografi över denna en
gång skall skrivas, skall man icke
heller förgäta den tacksamhets-
skuld, vari Billing erkänner sig stå
även till andra trostänkandets hu-
vudgestaltel, t. ex. Max Scheler,
vilken sistnämnde enligt Billings
egna ord trots sin katolska honfes-
sion, visal siq >lnera luthersk än
<le fleslir lulheraner'>. Att Billing
siälv utsätter sig l'ör risken att 

-onr samma älskvärda begreppsför-
skjrrtning användes på honom själv

- på nrånga avgörande punk{er hli
ansedd för >mera katolsk än de
llest:r katoliker>, är säkert något,
som icke förrnår såra honom allt-
lör djupt. Genom sin teologi har
Rilling i för trostänkandet i Sverige
ganska betryckta tider trerett detta
erl egen grundval, där' det'kan häv-
da sin egenart utan att förvandlas
antingen"till blott isoler4d .uppbig-
gelsemeditation eller till blott nå-
gon sorls u.nderavdelning av den
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allmänna religionshistorien. Lunda-
teologen AuI6n har i sitt lilla per-
spektiv på hans teologi i Sv. T.
Kvartalsskrift 1931 till hans 60-
årsdag sant och träffande talat om
hans trostänkande såsom liggande
på det >>mest interna planet>. Att
Billing liksom Kähler i sin person
förenat det dogmatiska forsknings-
arbetet med andra för en kristen
ävenledes stora uppgifter, har icke
heller undgått Aulön, ty han till-
fogar träffande: >Därvid får det
icke bortglömmas, att han, såsom
få andra, förmått att draga linjer-
na från det interha ut till det ex-
terna. Det är denna förening av
den rent religiösa synen och det
nyktrå verklighetssinnet, som gör,
att han kunnat skriva så vägledan-
de, så klassiskt om kyrkan, folk-
kyrkan>. Däremot anmäler Aul6n
en reseivation mot beståmmandet
av den teologiska uppgiften i Bil-
lings betydelsefullaste bok om >I.'ör-
soningen>. .I)et heter där om teo-
logien: >>Dess uppgi,ft är varken
att skriva psykologi eller att re-
producera något lärosystem utan
att, såsom profeterna, tolka Guds
utkorelsehistoria, dess systeni, dess
sammanhang, i vilket alltjämt Stän-
digt nya länkar infogas>>. Aul6n
menar, att Billing därmed ställt
teologen på profetens linje och av
honom kräft något, som teologien
icke'förmår giva, något, som ligger
utanför ellei över det vetenskapliga
planet. Om nu Billings tankegång
av Aulen är riktigt uppfattad, så
svnes mig dock ingen anledning till
resenvation mot den billingska rrpp-
giftsbestämningen frän bådas pro-
testantiska utgångspunkter före-
ligga. Just genom sin bestämning
av teologiens uppgift synes mig
Billing med sina halvmodernistiska
reSurser verkligen ha lyckats att
taga avstånd från alla blott psyko-
logiska eller intellektualistiska upp-
fattningar av den systematiska upp-
giften. På.denna punkt framträder
klart hans grundläggande överens-
stämrnelse .med Kähler. Denne rne-

nar: vi kirnna aklrig någonsin skilja
själva uppenbarelserealiteten ffrån
det personligt framburna vitLnes-
bördet därom och behandla de åt-
skilda faktorerna var för sig såsom
tillgängliga forskningsobjekt. Trons
levande faktum inom oss kan iclcc
ensamt vara föremålet för.teologens
forskning, ty då skulle vi ju åter-
falla i fenomenologien igen. Och
den historiska uppenbarelsegär-
ningen mister ju just genom sitt
lösgörande från den au dess rea-
litet framkallade fron sin uppen-
barelsekaraktär och blir en tilldra-
gelse i det förgångna, som får he-
dömas. av den allmänna religions-
vetenskapen. För min del ser jag
Billings styrka just i en dylik be-
stämning av den dogmatiska upp-
giften. För en utanför den katolska
Kyrkans grundmurade, med den
thomistiska filosofiens hjälpmedel
uppbyggda, imposanta och klara
lärobyggnad sl.ående teolog som
Billing synes med full rätt hans
väg ifråga om metoden vara den
enda framl<omliga. Efter vad jag
kan finna är han ense med Kähler
i att verkligen göra teologen till en
uppenbarelsetolkare, som står på
>profelens linje>. Sedan erkänner
han naturligtvis med Kähler omöj-
ligheten av ett fullkomligt utföran-
de av den teologiska uppgiften: att
återgå till fakta, till den överhisto-
riska realitetpn. I den stund teo-
logen lyckas ställa hela sitt tros-
tänkande under den högsta reli-
giösa synpunkten den leuande Gu-
den och så lvckas nå fram till den
punkt, där hans teologiska arbete
först blir teologi i den betydelse,
som både Kähler och Billing taga
detta begrepp, den punkt, då tros-
föreställningarna och hela den
l<ristna traditionen avslöja den
realitet, som uppbär dern, nämligen
Guds uthorelsehistoria, får teologen
icke underlåta att känna sig sjålv
och sin egen forskargärning höra
rned till den :rvslöjade närvarande
och <jverhistoriska r,erhligheten. Att
ställa teologen på profetens linjä,ärr
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icke qtt överdriva betvdelsen ålv

hans uppgift. Det är istället att i
ödmjuk tilltro till den ler,ande
Guden anvisa honom den uppgift,
som allena han håvda hnns arbetes
egenart gent ernot psvkologi, histo-
ricism och intellektualisrn. Ilillings
metodiska avböjande av all irlea-
listisk metafvsili liggel visselligen
bakom denna definitir:rn av uppgif-
ten. Istället för' Kählers namn på
den oss griparr*de och betvingande,
i uppenbarelsen avslöjade verklig-
heten >den levande Guden>, >det
överhistoriska> o. s. ir. anvånder
Billing i sina tidigale skrifter med
förkärlek uttrycket >Guds utkorel-
sehistoria>. Uppenbarelse blir för
honorn liksom för Kähler det enkla
och stora faktum, att individen er-
far sin samhörighet nred alla de
övriga objeliten för denna utkorel-
sehistoria i alla tider. Uppenbarelse
är denna fortsatta nådeutkorölse,
som är riktad mot olla mrinnis/cor.
Vill teologen hålla sitt begrepp där-
om fritt från aII allmänidealism
och inflytande från en blott sta-
tistiskt-mental gudstanke, måste
hela hans arbete gå ut på att ställa
individens lilla historia in i det
överhistoriska sarnmanhrnget. For-
rnerna äro skröpliga, de rnänskliga
föreställningarna förgängliga --
reqliteterna själva förbliva.

Både Kåhler och Billing vilia
undvika å ena sidan en frdn uppen-
barelsen Iös91jord idealism, men å
andra sidan den historicism och
positivism, 'som i våra dagars dia-
lektiska teologi framträder 

- 
lik-

som i den s. k. lundateologien -icke >utan en sensationell lriion och
teologisk förkonstlinf{n. Kähler sök-
te sis en utväg ur de sr'årigheter,
sonr de. modernt-positivn och libe-
lalerna genom sitt dogmatiserande
utifrån godtyckliga, exegetiska ut-
gångspunkter beredde honom, ge-
nonr att karaktärisera den kristna
trosglunden icke såsonr clen >hisLo-
riske .Iesus> utan såsom den kyrko-
grundläggande predikan om Kris-
tus, vilken icke var inskränkt blott

till vissa dokumenf; \'ars : äkfhet
fiirst av historieforskningen. måste
garanteras. Han sätter in just på
den punkt; där' den ganrla idealis-
men och den nya religionshistoriska
rnetoden gingo isär och så var'och
en på sitt vis hotade att upplöSa
teoloJlien och förvandla clen antin-
gen till en subjektirfenomenologi
ellel till ett rent historiskt utfot-
skande av varie tids kristna före-
ställningshestånd. Kählers nya väg,
sorn beträddes rned införandet .av
iregreppet >det iiverhistoliska>, var'
en tilll'ällig räddning för den prö-
testantibka teologien, liksom den
Itillingska uppenbarelsetolkningen
vnrit ilet i vårt land. Den nya vägeu
ledde nårnligen tillbaka till en livets
och realitetens egen enhet. Det å'r
tisserligen fullkornligt riktigt, skul-
le denna Billing-Kählerska metod
säga, att i kristendomens stora
faktum göra en åtskill.nad rnellan
de tvenne integrerande bestånds-
delarna: hisforfsÄ'a laftla tlch re{i-
qiösa meduetenhetsfakfa. Men den-
na åtskillnarl är' rlock icke det-
sumnlfl.scrnr ntt i vetenskaplig forsk-
nin.g med nödvändighet trehandla
dessa båda faktorer oar för sig !
Man kan väl erkänna dern såssru
en tvåfald, nlen man kan aldrig
rycka dem loss från varann och
göra dem var för sig till föremål
för forskning. Tg de bestå icke utan
i oskil.iaktig f örening med Dar-
ondra. Därför far. man vilse, orn
lnan gör åtshillnaden mellan dem
{ill en påtaglig rnotsats. Och detta
giir man, om man prisgiver kristen-
domens hela historiska sida åt 'en
rent profanhistorisk betraktelse och
behandlar den såsom något relativt
och blott nränskligt i den allmänna
evolrttionen. Likaledes göp rnan sig
shvldig till sanrma fel, n'ir man nted
idealisnren ser det absoluta i kris-
tendomen blott i tle enskilda subjek-
tens likartade religiösa upplevel-
ser och allmänna idder. För'Kähler
blir kristendornens fakturrr sålunda
varken, frornheten, lösryckt från
det i historien en gång rkedda, ellel
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frälsningshistoriens fakta, lösryck-
ta från deras hetydelse för troslivet.
Kähler ser egenarten i kristen-
domens faktum och trestämmer den
så: en .'oupplöslig förenino au ett
faktum,i historien med fromheten,
ett faktum i den kristnes inre liu.
Kähler har sålunda kvar ett visst
mått av rationalitet i sitt uppen-
barelseiänkande. Trots sin hamp
mot intellektualismen gör han dock
icke hela teologien till irrationali,
tet och paradoxmakeri. Genom sin
bestämning av den teologiska upp-
giften har Billing visat sig såsom
en i högsta grad självständig och
nyskapande lärjunge i själva dessa
principfrågor. Ännu starkare än
hos Kähler framträder hos Billing
krauet på en genomarbetad kfisten
uärldsås kåd ni ng, up pbg ggd me d d e n
teologiska grundsgnen sdsom en-
hetsfermenf. Huru allvarligt Billing
än avvärjer idealistisk metafysik i
den gamla meningen, ger han dock
impulser till, vad han kallar en ny
uiljemetafgsilc, och till en samman-
hängande religiös syn på hela till-
varon. Guds utkorelsehistoria äger
för honom ett levande sammanhang.
I motsats till den s. k. lundateolo-
gien, som i likhet med occamismen
och den lutherska tankenihilismen
biter sig fast i despotdraget och den
godtyckliga viljeakten hos Gud, er-
känner Bitling den gamla thomis-
mens uppfattning om det sanna så-
som sant i sig själv, det goda så-
som gott i sig själv o. s. v. Liksom
naturvetenskapens verklighetskrite-
rium är sammanhanget, möjlig-
heten att inpassa den lilla delen i
det stora hela, så är även enligt
Billing den genom uppenbarelsen
avslöjade verkligheten i stånd att
verifiera sig själv. Varje levande
människa måste genom att skärpa
sina inre sinnen för det överhisto-
riskas sätt att genombryta den yttre
verkligheten upptäcka så mycket
av det gudomliga skeendet, att de
förnumna glimtarna därav kunna
passa in i varandra och låta henne
ana det stora sammanhanget. Var-

je teolog måste genom att tolka
utkorelsehistorien göra detta sam-
manhang så påtagligt och klart sorn
möjligt, så att den levande Gudens
uppenbarelse kan uppfattas i dbss
pågående och överflödande rike-
dom.

Billing utesluter sålunda icke det
spekulatiua monrentet från sin teo-
logiska riretod. Hans spekulation
blir dock något annat än rlen gamla
idealistiska. Den är icke ett åter-
givande av en tidlös, mental pro-
cess i gudomens r'äsensdjup. Den
är blott en sktirpt syn för de uppen'-
barelsed ramalisku reqlite le rna. i uår
cgen uerklighet. Billing är på väg
att upptäcka ett nytt teologiskt
kunskapsorgan för uppdagandet av
dess:r realiteter, ett kunskapsorgan,
som icke funktionerar rent men-
talt utan sarntidigt även intuitivt
och.motoriskt. Ty det vinner viss-
het snabbare än genom vanliga,
rnentala akter, och det sätter sam:
tidigt upptäckaren i en personlig
strillning tilt det upptäckta. Dessa
bidrag till kännedom om förhållan-
dena mellan de av Kähler omnåmn.
da faktorerna: historiskt faktum
och personligt faktum, utgöra sä-
kerligen d,et allru originellaste och
betgQelsefullaste i den billingska
teologien. Att varken den s. k.
lundateologien eller Billings egna
lärjungar i Upsala eller de Biörk-
quistska ellerQuelq'uneska diakoni-
styrelseledamöterna ndgonsin haft
en aning om det egentliga i den stor-
slagna, djuptänkta billingska teo-
logien, är en sak, som icke kan läg-
gas Billing siälv till last. Förhål-
landet utgör desto mer en anled-
ning till en reverens för hans
system även från en >annorledes
troendes>> sida. Enligt mitt för-
rnenande skulle nran - eftersom
de svenska universitetsteologerna
och kyrkomännen säkerligen under
ånnu ett århundrade komma att
vägra att bota sin okunnighet i för-
kantiansk filosofi, modern nytho-
misnr och ob jektiu historia
komma längre på sanningens väg
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genom att utveekla och fullfölja
dessa ansatser hos Billing till en
teologisk kunskapslära, än man
gör genom att vart femte år upp-
lappa den gamla teologiska libe-
ralismen med kultar av nya mode-
åsikter utifrån,såsom Barthiamism,
Oxfordgrupprörelse, germansk tro
eller vad det i framtiden kan kom-
ma att bli för löjliga nyheter.

Ehuru Billings grundlinjer till en
dylik kunskapslära på det nuvaran-
de stadiet blott framträda genom
sporadiska antydningar, bidraga de
dock att förläna ett egendomligt
djup åt hela hans trostänkande.
Det sluter sig till en enhet, ehuru
på annat sätt än den gamla idea-
lismens. Kähler gick tillbaka till
uppenbarelsefakta. Billing hinner
ännu ett stycke längre in i det verk-
liga. Om jag får använda min egen
terminologi skulle jag vilja ut-
trycka saken så: hans uppenbarel-
setanke blir så rik, så enhetlig och
så fruktbärande, därför att guds-
bilden, som fyller begreppet rned
innehåll, icke stannar vid att vara
aktiu utan återfår något av det
mysteriöst essentiella. Bakom Guds
viljehandling griper hans trostän-
kande Guds euiga förbön för sin
skapelse. Ordet om, huru Herren
Kristus alltid lever och alltid beder
för oss, synes honom vara det dju-
past >metafysiska> av alla ord i
den Heliga Skrift. >När rnånnisko-
livet är som bäst, år det hön.> >Till-
varon till sitt innersta väsen är ej

blott en Guds kårlekshandling utan
också 

- 
bön.> Det kunskapsorgen,

varigenom man nu når fram 
- icke

blott till gärningen 
- utan till den

verklighet, som uppbär denna, kal-
lar Billing ett >>seende>. >Detta 'se-
ende' innesluter visserligen tillika
och i första hand det inåtvända
,försänkandet i Gudsgemenskapens
ljus, det onedelbara skådandet av
Gud, och såtillvida ett 'rnystiskt'
moment. Men från det 'seende', om
vilket mystikerna tala, skiljer det
sig därigenom, att,blicken samtidigt
hålles öppen utåt, spejande in i
historiens skickelser, efter den le-
vande Gudens nya gärningar.> Att
Billing utan återfall i en blott sta-
tistisk-mental gudstanke eller en
romantisk historiesyn klart och 

-naturligtvis inom möjligheterna för
hans protestantiska uppfattning --
konsekvent kan giva direktiv för
trostänkandet till skapande av en
hel kristen världsåskådning, veri-
fierad genom ett påtagligt och rea-
liter i vår egen verklighet förefint-
ligt sammanhang, förnummet ge-
nom >seende> 

- däri ligger hans
släktskap med en sund idealisrn,
hans betydelsefullaste fullföljande
av de bästa intentionerna hos Käh-
ler och hans teologis större aktua-
litet, livsduglighet och framtidsrike-
dom, än den som utrnärker den av
hartiansk sektanda präglade s. k.
lundateologien.

Ktue Skredsuik.
Teol. lic.
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TYSK KATOL
\iedenstaaehde Brcv fia en sekstenaarig

tysk Gyrnnaiiast til en $hgtning i Dan-
n.rark har denne venligst ovcrladt rnig. for
at ogsaa >>Credo>>'s I.aesere kunde glade
sig derved. Brevet indledes med den
smukke, uoversattelige Hilsen >Criis.r Diclr
Gott !>

>Nu har.jeg godt og vel en Uge,
til jeg skal rejse tilbage til;. .; jeg
vil da skrive et Par Linier til Dig.
Jeg har vreret hjemme paa F-erie i
snart syv Uger. Jeg har vandret
meget omkring over. Bjerg og Dal,
i Mark og Skov; ens Hjerte bliver
saa let og frit derved, Sjrelen holder
sit Aandedrret tilbage og @ret lyt-
ter ind i Naturens Stilhed, lytter

- 
og 'forstaar Tavsheden; lytter -og fornemmer Guds Aande; lyttel

og lytter, indtil Sjrelen flyder ovel
af indre Jubel, flyder over af Naa-
dens Flod. Og den tyske k:r-
tolske Ungdom optager al denne
Naade i sig som en dyrebar Skat,
som et kostbart Klenodie, sorn eri
Kilde, der flyder ned Velsignelse i
Ungdomsriget. Og dette Ungdoms-
rige er et Glredesrige, rnen al den-
ne Glrede stammer fra Midtpunktet,
vor Tilvrerelses A: Jesus Kristus,
Kongen, Verdens Kongel ...

Det er ikke blot Glrede, den nye
Tid f/rer med sig, nej 

- 
ofte er

det svrer, haard, oprivende Kamp.
Det grelder et Enten-Eller; da
hamrer vore Hjerter, da syder vort
Blod, da spendes Senerne, Skikkel-
serne ranker sig, og saa stormer vi
frem 

- 
os seirerl...

Saadan lever tysk Ungdom ka-
tolsk; saadan kremper tysk Ungdom
katolsk 

- 
saadan sejrer tvsk Ung-

tlom katolsk, sejler i Troen paa sin
Sendelse, i Troen paa den ene
sqnctam cathoiicam Ecclesiam, vor
l\{oder, den ene l-rellige, katolske
Kirke.

Hebt die h'ahnen in die Reihen!
lassl sfe zu den Sternen ueh'n!

SK UNGD OM.
Christus! Dir uns ganz zu weihen
.sielrsf tltr schutörend uns hier stehn!

Saadanne Tanker er det, som vi
katolske tyske Drenge faar i det
nye l'yskland I Saadan maa det
blive, hvis vort Fedreland skal
blomstre. Vort frelles Kampraab er
dette: For Kristi Rige og et nyt
Tyskland I

Med glad Hilsen 
Din N. N.

Det fllgende Brev er fra Gymnasiastens
noget aldre Broder, en Haandvrerkssvend
i Begyndelsen af Tyverne; det er merc
jrevnt i Tonen, men ikke mindre gedigent i
Indlioldets K:trne.

>.. . Du husker sikkert endnu . . .

som engang sammen med Fader
hentede Dig paa Banen. Det lig-
ger langt, langt tilbage i Tiden. Af
den lille Dreng er der blevet en ung
Mand, sorn Dag for Dag vandter
Pligtens Vej. Ora et labora er et
Valgsprog, der har staaet sin Pr/ve.
Det grelder ogsaa for mi$, nu oB
altid. Ikke saa, at jeg lrerte det paa
en Dag, nej, at leve er at krempe.
Det har kostet Kamp, ofte rnegen
Kamp og det rned sig selv. De Aar
ude mellem fremmede var ikke al-
tid lette; men saa hentede man
Kraft paa en lille sviptur hjem.
Na:sten tre Aars Arbejdsllshed; der
er ingen, der ved, hvordan et ungt
N{enneske er til Mode, som uil ar-
lrejde, men ikke kan. Da var de
lange Cykleture gennem Tyskland
noget, der fik en paa andre Tanker.
og man fik nye Indtryk af sit Folk
og sit Hjemland. Meget, vel nok
rnest, gav Turen til det evige Rom
mig. Man kom i F/ling med svund-

: ne Aarhundreder, helt tilbage til de
flrste Kristnes Tider. Hvor griber
det en ikke, naar man staar i Peters-
kirken og der ser alle Jordklodens
Folkeslag flokkes ved Apostelgra-
ven. Og saa ude i Katakomberne:
Kristi fprste Soldater, biende paa
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tti

I(ldets Opstandelse I Ingen, som
har dvrclet der, I'il saa lrenge han
lever qlemme disse Steder I Nu er
vel nok disse Vandreaar forbi for
stedse; den, der ikke har brugt
Tiden, kommer aldrig dertil og er
gaaet Glip af meg-et sk/nt. Hvis jeg
heller ikhe i dette Aar havde faaet
Arbejde, saa havde yel nok en shln
I)ag en farende Svend banket paa
Din d/r. Men hvem ved, det kan
ske engang. En stor B/n har jeg

M ARI A,
Maria, Moder, jordens barn iir

trötta,
giu ljuulig uile i din godhets famn!
Det klinqnr underbart ditt helga

nQmn _
IIaria, XIoder, öpprut för oss trötta!

Vi iir så mångo, har så månqa tan-
kar,

och aåra giirningar förföIja oss.
Låt 'oss ur iordensorrol komma

0, tag oss, du, *"0 ,#; tusen tan-

Låt oss få uila ut hos dig en
stund 

-en euighet skrink jordens trötta
barn!

endnrr til Dig: tank ofte foran
Tabernaklet p:rl mig.

\Ied hjertlige Hilsener.
rf. 

^/.
I)er er ikke meget at til{flje, disse to

Brevc taler for sis selv. Som altid fostrer'
Kirkerrs Traengselstider Mod og Heltemod
hos dens sande Sdrruer. Vi andre kan kuu
>>tarrke pa:r clem forau Tabernaklet>. ^..

Erikke Rosenprn-Lehn.

MODER,
[.åt uåra gärningars ctch tankars

gatn
få skimru för oss mot en hintmelsk

qrund !

Sri lrir oss, LIoder, udra liu f örstå 
-l/ar ui i frid besinna uad ui gjort,

ui se hur Herren menet allting
stort *

Hans q,usikt bakom allt kir oss

förstå !

I)et uar blott ui, som iiit uur allt
ftu små

f ör att Hans uilja föra htirligt ut 
-Maria, Moder, hjiilp oss att ttll slut

vi Honam rritt och troget tjänu md:

EN BERIGTIGELSE OG EN TAK.
Saadan gaar det, naar Redaktio-

nen holder Feriel Mens jeg var
horte, er der i CREDO (Sept. Side
193) fremliommet en Artikel af
E. F., hvori der 

- 
bortset fra at

det hele er set ljenneln Vensl<abets
farvede Rriller og med 1000 N For-
st/rrelse - hal indsneg-et sig en
lille Feil,tagelse ur. H. t. min Koral-
ledsagelse. Den, E. F'. kender fra
tidligere Aar, betragter jeg soll1 en
Ungdomssynd. Den, ieg anvender

f. Ehs. i Credo af min
.l/issn in honorem S. Canuti Ducis

- 
er ikke lagt an paa det kroma.

tisl<e, l)en har liun et Princip: ikke
at tilsl@re den Gregorianske Sangs
Skpnheder', hverken ved paatraen-
g'.ende Kromatik eller diatoniske
Haarheder. 

- 
Men E. F. skal have

saa inderlig Tak for de venlige, alt-
for snrukhe C)rd, han fandt om
mig.

A. Menzinger S. J,



PA VALLFÄRD
Solen strålade över den hl. Bir-

gittas stad den 26 aug. när pilgri-
merna samlades till denna för Sve-
riges katoliker så kär vordna, äkta
katolska högtid: vallfärden till
Vadstena. För varje år ökas ska-
rorna, som denna sensommarsön-
dag styra färden till den lilla idyl-
liska Vätterstaden, vilken gruppe-
rad kring >Blåhyrkan> och kloster-
tryggnaderna lever i sina minnen
från Sveriges katolska dagar. Den
26 aug. i år var det än en gång ka-
tolska intryck, som dominerade i
staden. På gatorna mötte man över-
allt ordenssystrar i sina dräkter
och pilgrimer med sina förenings-
märken..

Den högtidliga högmässan ägde
rum i Samrealskolans aula, vilken
även i år benäget upplåtits av sko-
Ians rektor, Dr. A. Linnarson. Så-
sorri under de föregående åren sörj-
de S:ta Birgitta-församlingen i
Norrköping för de liturgiska anord:
ningarna och S:ta Birgitta-kyrkans
kör för sången, i år understödd av
kantor F. Hausl vid orgeln. En glad
överraskning för alla pilgrimerna
var att även i år Hans Excellens
Biskopen infunnit sig och själv
celebrerade högmässan, assisterad
av Pater provil<arien Th. van Heug-
ten och kvrhoherde O. Lewin. Ett
oförglömligt drag i årets vallfärd
var den gripande predikan, som
Pastor W. Mens från Malmö höll
över ämnet >>Den hl. Birgitta oeh
vår tid>. Med inspirerad kraft och
en lysande behandling av det
svenska språket påvisade talaren
likheten i många punkter mellan
Birgittas tid och vår egen, och hur
det nu i kanåke än högre grad än
då fordras rnod och kraft för att
bekänna och efterleva sin katolska
tro- De katolska kristna måste i
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TILL VADSTENA.
Birgittas anda vara fullödiga kato-
Iiker, utgjorde den ledande tanken
i denna enastående vackra predi-
kan, som talaren avslutade med en
innerlig bön till den hl. Birgitta
om hennes mäktiga beskydd. Ef-
ter högmässans slut förrättade Pa-
ter provikarien upptagning av någ-
ra birgittineroblater, varvid den
vackra Birgitta-hymnen utfördes
med solosång av Moder Reginalda
från S:ta Birgitta-hemmet på Djurs-
holm.

Efter lunch på Stadshotellet be-
söktes Klosterkyrkan, nunneklost-
ret och kyrkogården. Man fäste sig
i år särskilt vid .det talrika ung-
domliga inslaget bland vallfärds-
deltagarna, beroende på att det ny-
bildade katolska ungdomsförbundet
S. K. U. valt Vadstena till plats för
sitt första allmänna sammanträde.
Ungdom från Stockholm, Göteborg.
Malmö, Norrköping, GävIe och For-
sa hade talrikt infunnit sig. de
flesta i särskilt förhyrda bussar.
Kl. 8 fm. lästes en särskild kom-
munionmässa för de unga av kyrko-
herde G. Kuipers från Göteborg.
varvid Hans Högvördighet Biskopen
riktade manande och upplyftande
ord till den församlade ungdomen.
Nära ett hundratal kommunioner
utdelades vid denna Mässa.

Så är då också årets vallfärd till
Vadstena ett minne blott, ännu ett
av dessa vackra minnen, som göra
vårt svenska katolska liv allt rika-
re. Deltagarna skingrades åt olika
håll i vårt land men alla medförde
starkare än någonsin känslan av
inbördes samhörighet genom det
välsignelsebringande medlemskapet
i den världsomfattande heliga ka-
tolska Kyrkan.

Fr. A.-M.
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HERREI\S GEI\KOMST.
Troen paa Jesu Genkomst har

undergaaet en interessant C)rntyd-
ning. Ikke'som orl man drog selve
Genkomsten i Tvivl, men Sp/rgs-
maalet om >Dag og Time> besva-
redes forskelligt under Tilpasning
efter de rendrede ydre F'orhold.

Narr store Kredse i den f/rste
Kristenhed hengav sig til eskatolo-
giske Forventninger, var en af
tirundene sikkert den, ut rnange af
tlisse liristne endnu havde set Her-
ren og nu haabede paa at se harn
igen, kommende paa Himlens Sky-
er. Men dertil kom de ejendomme-
lige ydre F'orhold, der maatte
lagge Tanken nrer, at Herrens Gen-
kornst var npr forestaaende. Den
Verden, de flrste Kristne levede i,
var saa lille, at de med Rette kunde
sige, at Evangeliet var forkyndt i
>hele Verden>>, hvad der var et af
de mest haandgribelige Tegn, der
skulde bebude Herrens Kornrne
(Matth. 24, 14). I samme Grad,
som de fprste Kristne undervurde-
rede den geografiske Udstrrekning,
blev ogsaa Tidsafstandene for dem
smaa og korte, sna korte, at de
kunde trenke sig at opleve Tidens
Afslutning. Det var f/rst Erfarin-
gen, der sprrengte disse snievre
Rammer. I samme Grad, som Tiden
gili, uclen at Genlit>rnsten indtraf,
maatte de g/re sig fortrolige med
'fanken om en langere og lrengere
\rentetid. Den yderste Dag vedl{om
ikke endnu den nnv:erende Slregt.
Det gik som med vore Forestillinqer'
om Stjernernes Al'stande. Barnet
griber efter dern med 'Hipnderne.

Selv de Voksne har i lang Tid fore-
stillet sig dem anbragte paa en
Kuppel, der hvrelvede sig over Jor-
den. Endnu Kopelnikus mente, at
Fiksstjernerne vilr lige lani4t borte
eller lige niere. Der skulde en lang
videnksabelig Erfaring til at udvide
vort astronomiske Verdensbillede.
Saaledes var de f/rste Kristne stil-
let overfor Jesu Genkomst. Deres

eskatologiske Forestillinger mang-
lede Perspektiv, Dybdesyn.

Ligesaa primitiv var . Tegnenes
Tydning. Det flrste Tegn, der syn-
tes at vrere indtruffet, var Evan-
geliets l.'orkyndelse ud til Jordens
fjerneste Grpnser. Efterhaanden
sonr Reqrebet Jorrll<reds blev stgllre
end llomrnerrigets Ornfans rykke-
de dog dette Tegns Opfyldelse ud i
en ,fjernere og fjdrnere Fremtid.

Dette maatte medf/re en Omtyd-
ning af Genkomstforventningerne.
>Da Brudgommen t/vede, blev de
alle s/vniee og sov ind> (Mt. 25,b).
De f/rste Kristnes Haab og sprendte
Fon'entning blev til senere Sleg-
ters tankellse Tryghed, der kun ved
Historiens alvorlige Vendepunkter
aflpstes af eskatologiske Delirier.

Saaledes behdvede aet ikke at
gaa. Lige saa lidt som Eftertidens
Tryghed og Ligegyldighed svarede
de fB,rste Kristnes overspandte
Forventning til det, Jesus tilsigtede
med Forudsigelsen af sin Genhomst.

Jesu Taler var ikl<e eskatologiske
i den Forstand, at han selv fejl.
agtigt mente, at Dagen v&r D&r:
forestaaende. Men har Jesus ikke
fremkaldt de f/rste Kristnes for-
hastede Forventning ved at sige:
>>Denne Slegt skal ikke forgoa, f6r-
end olt dette sker> (Mt. 24, 34).
Den, der kender de gamle Profeters
storslaaede Fremtidsskildringer med
deres souverrene Tilsidesrettelse af
alle Tidsafstande, vil heller ikke
misforstaa Jesn store eskatologiske
Tale Mt. 24. Den ligesom lader os
skue Begivenliedernes Rzekke i per-
spel<tivisk Forkortning, et Frem-
tidsbillede, der vel viser os Til-
dragelserne i deres Klarhed, men
ikke siger os noget om deres ind-
hyrdes Tidsafstand.

I)ornmen over Jerusalem og Ver-
densdommen er de to Tinder, der
i Jesu Tale rager himmelhljt op
over Verdensl/bets brogede Mang-
foldighed. Begge disse Begivenheder
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staar i hemmelighedsfuld indbyr-
des Sarnllenhren$. Dommen over
.Ierusalem er baade Underpant og
Forbillede .paa Verdensdonlmen.
Hvad der sker ved den f/rste, vil
i st/rre Manlestok gentage sig ved
den sidste. F'ra den ene Begiven-
hed til den anden er der kun et
Skridt 

- 
umaadelig stort for den

mennskelige Vurdering, men for-
svindende lille for ham, >for hvem
tusind Aar er som ön Dag> (2 Petr.
3,8). For Jesu samtidige reiste
den f/rste Tinde sig i umiddelbar
Nrerhed: denne Slxgt, det jqdiske
Folk, som jo ogsaa nedkaldte Jesu
Blod over sig og sine Bflrn, skulde
ikkc forgaa, fArend olt dette skete.

Vort Blik gaar fra Jerusalems
Ruiner ud i Fremtiden. Da ser vi
en anden Tinde rejse sig 

- 
vi vöd

ikke, hvor stor den Tidsafgrund er,
,der skiller os fra den. Men den
staar sbm den f/rstes Kempeskyg-
ge pha Evighedens Baggrund. Og
hland de Trrek, vi genkender i det
store, uhyggelige Rids derude, er
ogsaa dette fra >Slrgten, del ikke
skal forgaa>. Det er atter J@de-

folket, der, spredt hlandt Nationer-
nö," skal gemmes til den yderste
Dag. Mange Folkeslae er forsvun-
det 'siden; det j/diske vedbliver at
bestaa. skgnt det er her@vet alt,
hvad der ellers betinger et Folks
Eksistens. 

- 
Det, .Iesus tilsigter

ved at l/fte Sl/ret fra Fremtiden,
er at g/re os aarDaagne, saa vi hol-
der os beredte. Han giver denne
Formaning Eftertryk ved at hen-
vise'ikke blot til den enkeltes uvis-
se D/dsfime, men til Dommedagens
Gru. Han qiver os ikke nogen Maa-
lestoh til Beregningen af Tidspunk-
tet. >Men om den Dag og Time vöd
ingen, hverken Englene i Himlen
ellel S6nnen, men ene og alene
Faderen> (Mr. 13, 32). Som Gud
ridste .Iesus l)agen clg Tirnen; rnen
her taler han orn den begrrensede
Viden, som h:rn sidder inde med
som MessiasI da h/r'er I)omme-
dergens 'Iidsbestemmelse ilike til de
Slrnrlhedeir, som Faderen har givet

ham til Meddelelse; som Nlessias
l<ender han den ikke.

Hele .Iesu Forkyndelse er vidt-
skuende og rummer Aartusinders
Udsyn. Han er kommet for at op-
lette Gudsriget. En Kmmpeopgave.
der visselig ikke kan l/ses ,i. en
Menneskealder. Omhyggelig lrg-
ger han Grunden til sin Kirke som
den, der skal bygge et Taarn, ikke
som den, der blot vil rejse et flyg-
tigt eskatologisk Telt.

Der mangler ikke Udtalelser hos
.Iesus, der mere eller mindre af-
viser Tanken om en umiddelbart
forestaaende Af slutning, Udtalel-
ser, der i hvert Fald er egnede til
at rokl<e en alt for snrever eskato-
logisk Opfattelse. Herren kommer
ikke blot uventet, rnen han t/ver.
Da de ti Jomfruer skal gaa Brud-
gommen i M/de, varer det lrenge,
inden han kommer, saa de alle bli-
ver spvnige og sover ind (Mt. 25,
1 ff.). Ligeledes trenher den onde
Tjener (Mt. 24, 48) ved sig selv:
Herren t/ver med at komme, og
han faar Tid til at mishandle sine
I{edtjenere og rede og svire med
Drukkenbolte. Herren fordPmmer
den doune Tjener (Mt. 25, 27), der
ikke engang har givet sit Talent til
en Veksellerer, saa Herren kunde
faa det tilbage med Renter, naar
han >efter lane Tids Forl/b> vend.
te tilbage. Ogsaa andre, ikke eska-
tologiske Lignelser taler imod en
hurtig Afslutning af Guds Riges
Historie. Herren er Srdemanden,
der hetror sin Sred til Muldets, Sol-
skinnets og Regnens stilfrerdige,
langsomt virkende Krrefter (l\It. 13,
4 ff.). Gudsrigets Vekst lignes verl
den Haandfuld Surde.is, der blan-
des i tre Maal Mel, indtil alt er
gennemsyret (Mt. 13, 33). Det lig-
nes ogsaa ved det mindste af alle
ltrry', Sennepskornet, der i umrerke-
lig Varkst bliver til et stort Tre,
i hvis Grene Fuglene b5rgger deres
Reder (Mt. 13, 32).

I)e f/rste Kristnes overilede Gen-
l<ornstforventning staar altsaa for
deres egen Regning. Den havde
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trods al Begejstring kun et fattigt
Indhold. Ikke blot vilde Menneske-
r.onndns Sejr ikke have sprendt over
rnere end en Menneskealder, men
alle de herlige Muligheder og Spi-
rer, som Jesus havde nedlagt i sin
rrnge Kirke, vilde vrere blevet drebt
i F/dslen.

Aabenbaringcn var blevet en tlld
Skat. Man var jo knap begyndt at
tienke over dens Indhold. En theo-
Ioeisk Fremstilling af Sandheder'-
nes indbvrdes Sammenhreng, deres
I)ybde og Sk/nhed var Fremtiden
f<rrbeholdt. De euangeliske Raads
Mulighcder var ikke udt/mte med
Oldkirkens gudindviede Jornfruer,
men skulde virkeligg/res af en
Ilenedikt, Dorninikus, Frans af
Assisi og andre Ordensstiftere.
Kirken skulde have Lov til at blive
den frugtbare Moder til utallige
Helge.ner. Det apostoliske Embede
skulde fra rudimentrere Begyndel'
ser udvikle sig til Hierarkiets alt
gennemtrengende Enhedsprincip.
Den kirkelige. Lougiunino skulde
ikke blive staaende ved Apostel-
konciliets Forskrifter, men efter-
haanden lregge alle Iiristenlivets
Omraader under sig. Den kristne
Fromhed skulde faa Till/b fra de
forskellige Foll<eslags religi/se Srer-
prregethed og mystisl<e Begavelse.
I iturgien skulde fra Katakomber-
nes fattige Former udvikle sig til
den romerske Kirkes og de orien-
talske Riters Rigdom. Den kristne
I(unst havde en Fra Angelico, en
Rafael, en Michelangelo, en Pale-
strina i Vente. Kirken havde en
Ilissionsopgaue at opfylde il<ke blot
overfor det romerske Kultursam-
fund, men overfor alle Folkeslag
og Nationer. Og endelig skulde og-
saa (rkrudtet have sin Chance.
Klinten skulde l'na Lov til at vokse
op sammen med Hveden. Der
sl<ulde komme Forargelser, rnange
flere end de f/rste Kristne maatte
ane.

Var det gaaet, som de f6rste
Kristne trenkte, var Dommedagen
kommet som en Kortslutning. De-

res Opfattelse vilde have trykket
det nye Testamente Naadens
Pagt 

- 
ned i et lavere Plan end

Moselouen, i hvilken Gud dog havde
Langmodighed og C)vertrerenhed
med sit udvalgte Folk. Skulde i
den ny Pagt Guds Barmhjertighed
vrere udtpmt i Ldbet af en Menne-
skealder, rned llaade .Ierusalems og
Verdensaltets Ruiner som Slut-
sten ?

Selv rrden rle modsatte Erfarin-
gers Korrektiv maatte den Slags
f'anker paatrrenge sig de fdrste
Kristne og rokke ved deres Domme-
dagssikkerhed. Deres Genkomst-
forventning nranglede ikke en vis
Elasticitet. Selv Apostelen Paulus'
eskatologiske Formaninger ogFrem-
tidsskildringer (1 Thess. 4, l3 ff.)
er ikke rnent som Beregning a'f Da-
gen og Timen (1 Thess. 5, 1). De
f/rste Kristne var ogsan klar over
Forskellen mellem .Iesu >Komme>
og hans Tilsvnekomst paa den yder-
ste l)ag (>Parusien>). Jesus talsr
om at komme sammen med Fade-
ren forat t:rge Bolig hos dem, der
elsker hzrm (.Io. 14, 23); om sit
Komme til Apostlene efter Lidel-
sens korte Adskillelse; han kom-
mer ved sin Magt for at ddmme
Jerusalem. Hans eskatologiske
Komme derinrod fuldbyrdes kun
6n Gang paa den yderste Dag.

Saaledes kan vi forstaa, at Be-
givenhederne kunde g{re de flrste
Kristnes Forventninger til Skamme,
uden at dette blev skrebnesvangert
for deres Kristentro. Havde der
il<ke veret Mulighed for en anden
friere Opfattelse, maatte vi vente,
at deres gl/dende Begejstring slog
over i Skuffelse og Fortvivlelse, der
vendte sig mod Jesus selv som C)p-
havsmanden til dette Bedrag.

Men den f/rste Generation sank
i Graven, uden at derfor Kristen-
dommen likviderede. Ikke Herren
kom, men Nero og andre Forf6l-
gere; men de Kristne f/lte sig ikke
som bedragne; de gik med eksem-
pelllst Heltemod i Dlden for Her-
ren,. der stadig t/vede. De begrred
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ikke de faldne og myrdede som
Ofre for en lllusion, men rerede
dem som Martyrer og s/gte at vin-
de samme Palme. Stadig nye apo-
kalyptiske Billerler opiultedes i
Verdenshistoriens Gang, men Her-
ren t/vede og t/ver endnu.

Men en Gang vil han komme paa
Himlens Skyer med Magt os Her-
lighed. Da vil det v:ere Menneske-
s/nnens Dag, da alle Knre skal b/-
jes i Himlen og paa Jorden og under
Jorden og enhver Tunge bekende,
at den Herre Jesus Kristus er i
Faderens Herlighed (Filip. 2, 10).

(Foris.)
M. N. Bok I kap. 3.
Girigheten Det är en slags girig.

het eller begärlighet att fästa sie
alltför mycket till och med vid
dessa ting av övernaturligt slag, att
giva dem en vikt som dem icke till-
kommer, att söka dem för döras
egen sl<ull, att oroas och sörja, om
de skulle försvinna. De som vandra
raka vägen till fullkomligheten bli-
va icke med en l<änsla av ägande
stående vid dessa hjälpmedel. De
begagna sig av dem för att komma
till Gud utan att misstaga sig om
deras verkliga värde och i fattig-
domens och försakelsens ande un-
derkasta de sig gärna att bliva be-
rövade dessa ting, om det behagar
Gud att taga dem tillbaka.

M. N. Bok I kap. 4.
Den andliga uällusten. Det är här

liksom förut fråga om sinnlighetens
återverkningar på själen vid and-
Iiga hugsvalelser eller i bönen. Lih-
som man kan fästa sig vid dessa
andliga ynnestbevis med en l<änsla
av begärlighet och hunger, som är
elt slags girighet, kan man lika-

Kristenheden saa denne Dag iml-
de med skiftende Fl,lelser; snart
l/ftede Herrens Trofaste deres Ho-
reder,. ,fordi de mente, at deres
Forlpsning stundede til (Lk. 27,
28); snart fyldtes man med Gru
og Angst over de Tegn, der syntes
at hebude Herrens I(omme. Men
de, der elsker Herren, vil midt i
de sidste Tiders Radsler ikke blot
haabe paa en naadig Dommer, tnen
i selvforglemmende Kerlighed glre-
de sig over Menneskes/nnens store
Dag'

A. Menzinger S. J.

Iedes njuta därav m.ed ett intryck
av njutning och veklighet, som är
ett slags vällust.

Andra gånger är det oroligheter.
som uppstå i sinneslivet, samtidigt
som de andliga hugsvalelserna kom-
ma cll.er till och med under kom-
munionen eller bönen, vare sig det-
ta härleder sig av månniskans tem-
perament eller av frestclser:. sl<am-
liga fantasibilder, vällustiga rörel-
ser, allt oberoende av viljan, en
hårdnackad besatthet, som man bör
förakta och icke fästa minsta av-
seende vid, tv den åsyftar ingen-
ting mindre, än att offret enligt djä-
vulens sluga beräkning helt och
hållet skall avstå från hommuni-
onen och lrönen. I)essa oroligheter
få icke tynga samvetet. Vanligt-
vis sluta de upp, så snart man upp.
hör att sysselsätta sig med dem och
oroa sig över dem.

M. N. Bol< I hap. 5.
Vreden. Jakten efter andliga hug-

svalelser sänker ofta människan i
sorg, då hon icke har dem, och
denna sorgsenhet gör henne rötlig

mot nästan
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Om däremot hugsvalelserna flö-
da över, tror hon sig vara full av
iver, och förväxlar sina fromma
känslor med den verkliga dygden.
De illa reglerade utbrotten av |ren-
nes iver komma henne lätt att taga
nästan i sträng upptuktelse eller
också förargar hon sig över sitt
eget andliga elände, som tager hen-
ne ul illusionen att redan vara ett
helgon.

N. M. Bok I kap. 6.
Frosseriet. Fromhetens övningar

hava så stor dragningskraft på ny-
börjarna i den mån de i dessa fin-
na andliga hugsvalelser, att de lätt
gå till överdrift. Än överdriver de
de yttre späkningarna långt utan-
för. lydnadens råmärken, någon
gång till och med i strid mot den
andliga ledarens förbud, i det de
glömma att den verkliga boten är
späkandet av d'en inre människan,
vårt omdöme och vår egenvilja; Dc
vilja ersätta lydnaden med sina
nycker. De inbilla sig, att de kom -

ma längre fram på dygdens väg,
om de. göra mer än plikten bjuder.
Då de äro mera angelägna om sin
tillfredsställelse än om sin helgelse,
dragna av fromhetens sinnliga följ-
der och övertygade om att de hava
rätt därtill, förlora de modet, så
snart hugsvalelserna tagas från
dem.

N. M. Bok I kap. 7.
Ltittjan. Än förleder dem denna

sinnligt fö.rnimbara smak till en
annan överdrift. Då de törsta efter
andliga njutningar, hänna de cn
instinktiv motvilja mot varie an-
strängning och försakelse. f)e in-
billa sig, att allt som icke behagar
dem omöjligt kan vara Guds vilja,
varemot allt som smeker d.eras tyc-
ken strax blir Gudi behagligt. De
bliva slappa och lättjefulla, och
denna veklighet vänder dem bort
från korsets hårda stigar.

Till sist för att avsluta listan på
huvudsynderna avhålla de sig ej
från en viss auund, från anfall av
dåligt lynne oeh avundsjuka mot
sådana, som kommit längre och
överträffa dem i dygd.

Allt detta år ofullkomlig,heter,
som liksom ogräsplantor överväxa
ingången till det andliga livet och
vilka själens passiva natt måste
bortrensa. De skola försvinna un-
der detta renings- och lösgörnings-
arbete, som först berör den sinnllga
men sedan också den andliga män-
niskan.

Den första natten eller reningen
av den sinnliga begårsförmågan
underhastar sinnena under anden.
Den andra eller andliga reningen
sanerar själva anden och förbere-
der själen för föreningen med Gud.

Av >nybörjarna> som hava kom-
mit fram genom den aktiva reniug-
ens nätter uppnår ett ganska stort
antal -_ kanslte häl,ften, säger den
helige Johannes av Korset __ denna
nya sinnenas natt, de kallas de
>,framåtskridna>. Men endast de
mycket tränade och myeket trägna
själarna komma fram till. den an-
dra. Bägge äro de hårda, men den
andra är den oiämförligen svårBste.
Den späker icke blott sinnena, men
angriper också på smärtsammattq
sätt själva själen.

Andra kapitlet.
SJÄLENS NAT'I.

Den passiva reningen av sinneslivet.

I. I)enna själens natt är ingå-
Iunda densamma som den, sorn ut-
förligt beskrivits i Restigandet av
I3erget Iiarmel. I)är var det tal om
den aktiva reningen av sådana,.sgm
våga sig in på fullkomlighetens
trånga stig. Den utfördes genom
deras personliga arbete med Guds
hjälp, Den var en etapp. Etf stot't
arbete har redan undangjorts, men
nu skall samrna arbete fortsättås
fast på ett annat sätt under m€ra
direkt ingripande av Guds hand, en
urera sträng rer"ring av helt ooh hål-
let passiv arl i den meningen, att
det är Gud sorn utför den och sjä-
len som undergår den.

Dessa håda verk: den aktiva
spåkningen och den passiva re'
ningen, som båda ske i sinnenar
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natt och i själens natt, stå, fastän
de äro fullståndigt åtskilila, dock
-varandra så nära, att den helige
J.ohannes av Korset utan att någon-
sin hopblanda dem går från den
erla till den andra för att göra sig
bättre förstådd. Han visar, hur
verk'ningarna av den första fort-
sattes in i den andra, och han åter-
vånder, då han talar om den an-
dra, till den första såsom varande
.för,beredelse för denna. De förklara
till den grad varandra, att man i
ett' enkelt sammandrag som detta
vore frestad att samla utan att där-
för sammanblanda dem båda i ett
enda kapitel.

Vanligen slår den mörka kon-
templationens timma tidigare i det
klosterliga livet. Då omsider den
storsinnade själen, stödd av betriak-
telsen, underhållen av nåden, upp-
muntrad av hugsvalelserna, har
övat sig allvarligt i dygden, då den
iedan har åvstått från denna r'ärl-
dens iarvliga nöjen, då den \ar er-
hålltt tillräckligt med övernaturlig
kraft för att tygla sin kärlek till det
skapade, då är den i stånd lill att
utan att låta avskräcka sig uthärda
en strängare, rmera manlig hehand-
ling, som pkall låta den stiga ,högre
och närma sig Gud.
.-Dgn,:åI då ännu strängare tre-

rövad alla hugsvalelser, den faller
i torrhet, den finner icke mera nå-
gon tillfredsställelse varken i bönen
eller i fromma verk. I)en är i stäl'
let nedsänkt i en ström av bitterhet,
den är liksom höljd i mörker: detta
är öknen och mörhret.

Rok I kap. 9-10.
. Denna torrhet, som man icke 'får-föryäxla med ljumhetens onda,
igenkänner man på trenne huvud-
teoken, '1. Själen, som icke finner
minsta hugsvalelse i de ting som
Gud 'tillhörer, .finner icke mera
tröst i det skapade. 2. Den.bevarar
ett ständigt minne av Gud,. beled'
sagad av ångest och smärtofylld
f.rålsningsiver. Den fruktar att icke
mera vara behaglig för Gud eme-
dan deq icke mera känner någon

dragning till andliga ting. Den li-
der av denna förändring, utan att
den varken begriper dcss orsak eller
dess verkningar. Den gör sig icke
räl<ning för att anden l<ommer att
draga fördel av det som sinnena
förlora och att det på det hela taget
gäller en rening av vår andliga
smak. Det är Israels barns stora
misstag i öl<nen. Dc saknade sin
föregående levnadsordning, trä1-
domen i Egypten, där de åtmin-
stone fingo så mycket mat som de
önskade. Recordarnur piscium quos
comedebamus i AEgypto gratis.
(3 Mos. 11: 5). De förstodo ej, de
insågo ej, ait varje smärtans steg
under den fyrtioåriga vandringen i
öknen förde dem närmare det ut-
lovade landel. 3. Själen är i detta
tillstånd ur stånd att draga slut-
satser, att resonnera och betrakta,
Det förefaller, som om Gud hade
btndit dess naturliga krafter eller
snarare som om han icke längre
begagnade sig av'dem. Guds med-
delandena gå ej längre genom för-
ståndet, som förbliver oroat och
tyngt av den stora tomhetens
ån$est; Nåden går direkt till själen
och kvarhåller den, faslän den både
dafrar'och lider,'i en kärleksfylld
väntäri i Guds närvaro+).

All oro, all febril envishet att vil-
ja få nya tanhar på slutledningens
väg besvära1 det andliga arbetet.
Att söka hjälpa Gud genom ett di-
rekt ingripande i detta tillstånd är
detsamma som att motverka hans
arbete. Själen hänger sig åt illu-
sioner, bedrages av sitt eget om-
döme. Emedan rlen nu icke mera
själv anstränger sig för att gå, in-
billar den sig, att rlen .. icke alls
kommer någon vä9, medan den
tvärtom, därför att Gud bär den,
om den hänger sig åt,hans behand-
ling, med Guds fart korpmer myc-
het fortare {ram{t än den skulle
l<unnat l<omma själr'.

De som Gtrd inför på denna r'äg

*) Dessa trenle tecken hade blivit om-
talade i Bestigandet av Berget Karmei'
bok II, kap. 13 och 14.
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- ty ån en gång, alla nå icke så
långt 

- 
äro fädda för att komma

dit, emedan de hava intryck av att
nåden övergiver dem, att källan
med' andligt gott är uttorkad för
dem. De inbilla sig, att de uträtta
något, och tle anstränga sig atl trots
allt frampressa dessa' förstånds-
trkter, för vilka själen likväl var-
licn har böielse eller möjligheter*).
Ty de skulle blott betyda ett åter-
vändande, ett åtbrupprepande av
clet som r'edan är gjort. Deras per-
soriligri aktivitet biir vilia för det
giidomliga genomarbetandet. Gud
hräver försfåndets dirclita medar-
bete rnindre än själens böjlighet
och undergivenhel i tålamod och
iidmj uk het.

I)enna skcnllata handlingslöshet
ril blott ett arinnt sätt att med-
verka med Guds arhete, den är en
beg.ynnelse till den mörka kontem-
plationen, den når och stöder re-
ningsarbetet, som skall avslutas i
miirhret under den andra natten,
sinnets natt.

Under en beckmörk natt
i crr kärleks glöd, som av rittgcst är fylld,

Ilok I kap. 11.
Själen varsnar icke alltid redan i

början av denna behandling den
hemliga kärlek, som bearbetar den,
eller också .märker den endast ore-
digt densammå,. vare sig'detta kom-
mer sig dära-v; att dess ofullkomlig-
heter'änriu rnotsätta sig denna su-
domliga kraft eller att dess oro och
upprördhet motverka den.

Likväl bevarar den mitt i sin torr-
het och sitt mörker en vaksam för-
väntan av Gud, en bekymrad ön-
skan att behaga honom.

Men ju mer denna längtan växer

*), Alla de sonr genomgå dessa andens
och hjårtats varrmaktsanfall äro icke där-
iör kalladt till den mörka kontemplationen.
Iferr i så fall är prövningen blott av över-
gående art, och de återfå snart förmågan
att betrakta.

i samma mån son själen lugnas,
ökas smår1ingom, denna törst efter
kärlek, utan att den varken kan
förstå eller veta, varifrån denna
nya iver kommer, sonr . motsvarar
den fortskridande graden av sjf-
lens rening. oEmedan mitt hjäita
är helt upptänt av kärleh i kon-
templationen, hava mina böjel5ei
och min smak blivit förvandlad:
>quia inflammatum est cor meum,
renes mei commutati sunt; de hava
uppstigit ur det sinnliga livet, som
blivit spatt, förlamat, på något sätt
dämpat, till det andliga livet genom
lösgörandet och avståndet från var-
je tillfredsställelse> et ego ad nihi-
lum redactus sum et trescivi (Ps.
72: 21). Huru allt detta sker, v.et
icke själen själv- Mön den ansäl
det då som en stor lycka att hava
frigjort sig från sinnenas träldory.

O lyckliga lott,
.Iag har rymt utan att ha blivit sedd.

Denna flykt är en rymning, en

; befrielse. Själen är ntt redan fri';' gjord från det tvång som ålades den
'qV - sinnena, som tvingade den att
"söka Gud metl de naturliga själs-
förmögenheternas hjälp genonr bo-
gränsade och bristfälliga 'akter,
uppblandade med de många,ofull-
komligheter,. som ovan omtälats.
Denna" andra rening, som ändiiår

.. metoden och undertrvcker veck-
: tyget, skall på saml.n-a 

-gång 
befliä

sjäten från desda".öfuiltomligheter.
Det år en lycklig lott att sålunda

hava utsläckt lidelsernas eld, visat
förakt f1i1. alla sinnliga tillfreds-
ställelser, undertryckt de oordnade,
böjelserna. Det är en lycklig lott
att få tillhöra den lilla skara, som
går in genom dgn trånga po"rteP
och är kallad till att .på den andra
nattens smala stig våndra i and-
li54 fattigdom, i qblandad. tro för
att nå fram till föreningen med
Gud. (Forts.).
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FRAI\CISKAN SKA TIDNII\GAR.
Såkert är det åtskilliga av våra

Iårare, som äro fullständigt okun-
niga om att det i den lilla staden
Arendal i sydligaste Norge utgives
ej mindre än två katolska publika-
tioner. Den ena: Ässfsi är avsedd
för både katoliker och protestan-
ter; den andra: Skt. Francisftus är
>fellesorgan,for tertiarene>, ned-
lemmarna av sankt F'ranciskus'
tredje orden. Båda åro månads-
blad, och båda utgivas av francis-
kanerpatern P. L. Hol, Arendal.
Innehållet i bägge dessa tidningar
är uteslutande'rent undervisande
och uppbyggandb. I Assisi får man
läsa klara. dogmatiska utredningar
om t. ex. syndernas förlåtelse, tre-
enigheten, det övernaturliga livet
o. s. v. I Skt. Franciskus finnas
vackra utdrag'ur Johannes Jprgen-

sens klassiska verk oin Den hellige
F'rans av Assisi, men också många
värdefulla upplysningar om den
tredje ordens liv och verksamhet
i vår tid. Ävenledes innehåller den-
na tidning biografier över helgon
ur franciskanerorden. Av stort
praktiskt värde är en förteckning
på avlater som kunna vinnas av
tertiarerna. En ständigt återkom-
mande rubrik är också Katekismus
for Tertiarerne. Som man ser är
särskilt den senare tidskriften ute-
slutande utgiven för dessa. Men
också andra både katoliker och
protestanter finna säkert åtskilligt
i dessa båda franciskanska tid-
ningar, som kan'giva dem både
nyttig undervisning och andlig
glädje.

CRED O S

e. C. Martindale: Anti-
/rrfsf. (28 sider. Köben-
havn 1934. Paulus-kredsens
skrifter serie.II, Hefte 1.)

Der er ikke megen lresning, der
kan vrere så sprendende, som når
en begavet skribent vil gi sig til å
skildre, hvordan udviklingen hen-

BÖCKER.
imod tidernes afslutning vil ta
'form. Ikke mindst har den store
Antikrist, der af de fleste menes
å skulle optrrede kort för Herrens
genkomst, vreret hovedpersonen i
rnange digtervrerker fra eldre og
nyere dage. Man griber da med
sprending den tterömte engelske
Jesuits, pater Martindales 'lille Log
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,for å erfare, hvad han mener om
dette emne. Sprendingen varer ikke
lenge, for der findes ikke spor af
fantasi eller spekulation i bogen,
som er det mest besindige og nög-
terne arbejde, der trenkes kan. Pa-
ter Martindale mener 

- 
i modsret-

ning ganshe vist til de fleste ka-
tolske teologer 

- 
at Antikrist ikke

er en enkelt person, men et frelles-
navn for alt fjendskab rnod Guds
rige. Efter en såglig og grundig
gennemgang af både det gamle og
det nye 'lestarnentes udtalelser om
>de sidste ting> sammenfatter han
sin opfattelse af Antikrist i disse
ord: >>Om modstanderen, når ver-
denshistorien når sin klimaks, vil
vrere et enkelt menneske eller en
politik eller et tankesystem, det
betyder kun såre lidet, og det kan
vi ikke vide. .Io videre Johannes's
syn udstrrckker sine horisonter og
omfatter mere end samtidens kej-
serdömme, jo mindre peger han på
noget, vi har ret til å fortolke som
en enkelt menneskelig eller dje-
velsk personlighed>.

lliels Hansen,
cand. mag.

Katholsk Huandbog f or
Dqnmark 1934. Udgivet af
Ansgariusforeningen.

Den som önskar exakta upplys-
rringar om Kyrkans ställning och
oliha representanter i Danmark
kan knappast önska sig en bättre
hjälpreda än denna lilla bok. En
rikedom av fakta och data bjudes
l-rär. Det berättas om de många
församlingarna i Köpenhamn och i
provinsen. Ävenledes redogöres för
de viktigare ftireningarna, de rika
legaten 

- allt med värdefulla hi-
storiska tillbakablickar. Denna lilla
årsbok ger på mer än ett ställe
glädjande intryck rrv liv och verk-
samhet. Sålunda får man veta, att
den katolska folkskolan i en så
liten stad som Ringsted räknar ej
mindre än 7l lärjungar, att det i
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Roskilde finnes ett särskilt >Ka-
tholskt trerlingehjem>, att fyra
präster äro verksamma i Aarhus
och tre i Aalborg, att Amtssyge-
huset i Randers är anförtrott åt
Josefssystrarnas ledning, att det i
Odense finnes ej mindre än toh.'
hatolska föreningar o. s. v. Boken
prydes av såväl biskop Brems' som
biskop von Euchs porträtt. På en
annan sida ser man alla de kyrkor
avbildade, som byggts under det
första decenniet av biskop Bremsr
episkopat.

Robert Hugh Bensonz Det
usgnlige LAt. Frimodts
Forlag. Kpbenhavn 1934.

Flör Nordens katoliLer är det ett
verkligt glådjeämne, att ett stort
och ansett Köpenhamnsförlag tycks
ha tagit det till sin uppgift att sys-
tematiskt få Robert Hugh Bensons
böcker utgivna på danska. Den
föreliggande: Det usynliga Liv, ver-
kar i hög grad lockande redan ge-
nom sitt praktfulla yttre, en eng-
elsk trädgård full av sol och blom-
mor med ett hemtrevligt litet hus
i bahgrunden. I detta bor utan
tvivel den gamle präst som berättar
de olika hemlighetsfulla händelser,
som uppfylla denna bok. Den bör-
jar med en upplevelse från hans
pojkår och slutar med en upplyf-
tande beskrivning av dödens an-
komst till denna fridens hemvist.

Denna bok lär vara en av Ben-
sons tidigaste arbeten. Flera av
dess kapitel likna skisser som se-
dan blevo fulländade i hans stora
romanei'. De är'o ävenledes av rätt
olika valör. Den upplevelse som
skildras i kapitlet Spotteren ver-
kar nog på många läsare mera bi-
sarr än fruktansvärd. Andra kapit-
let förebådar den blivande mästa-
ren. Så uppnår han i De Fordpm-
tes Straf, som skildrar en rik oc!..
hiigt bildad man som med klart
förstånd givit sig i djävulens våld,
en skakande verkan. De Bedr/ve-
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des Trdsterinde skildrqr ett <2lyck-
ligt barn som sörjer sin moder,
men till tröst får mottaga besök av
den heliga Jungfrun. Til De Umyn-
dige beskriver en stackers vanshapt
idiot som överallt väcker vämjelse
och avsky men som i gengäld får
tala med Jesusbarnet. på jul-
aftönen.

Tpoligen är denna bok författad
yid tiden omkring Bensons konver-
sion:. Några. av dess uttryck nråste
f.örefalla en katolik litet egenclom-
liga. Sålunda resonerar bokens
>>gamle präst> om tron och säger
bland annat: >Man kan ikke be-
vise -nqget om Gud>. Med hjälp av
argument kan .man 

- 
heter det

vidare 
- 

trrekke en l)el Linjel
soln fprer hen imod Gud og taler
for hans Eksistens og Hans Eger-
skäber', men man kan ikke naa hen
til Ham ad disse Linjer> (s. 114).
Ma4 frågar sig, om icke dylika ut-
tryck lätt kunna missförstås och
vändas mot den lära om Guds be-
visbarhet, som förkunnas både av
den heliga skrift och det vatikanska
kyrkomötet. Likaledes måste rnan
undra över att bokens h.jälte icke
>kunde forstaa> varför Molinos och
kv.ietismen på sin tid blevo för-
dömda av Rom. Molinos själr, hade
ju gjort sig skyldig också till mo-
raliska förseelser som formligen
tvingade den mot honom person-
ligen välvilligt stämde Innocentius
XI att inskrida. Att kvietismen

både i sin ursprungliga spanska och
i sin något mildrade franska form
r,erkar vilseförande är icke alls
sr'årt att påvisa. Onr nran påträf-
far ett eller annat kvietistiskt ut-
trycli också hos ortodoxa mystiker
rnåste tletta naturligtvis tolkas . i
enlighet med deras övriga uttalan-
rlen, sorn äro renläriga och allt-
igenom katolska. NIen hos kvieti.s-
terna är allt präglat av deras fqlska
urvstili; de vilja icke vara orto
cloxa.

Dylika uttalanden förvåna så
mycket mera som Benson på an-
tlra ställen i denn:r bol< visar en
genuint katolsk uppfattning. Sär;
skilt gäller kanske detta kapit-let
I Klosterkapellet, där han framhål-
ler det kontemplativa livets bety-
delse för Kyrkans aktiva arbete.
Den garnle prästen berättar här om
sitt besök i ett still:r kloster, där
han först hänner sig upprörd och
upplorisk vid tanken på nunnor-
nas för'sahande liv i lydnad och
bön men sedan framför det heliga
Sakramentet genom en s. k. >intel-
lehtuell syn> övertygas om detta
stilla livs hemlighetsfulla kraft och
effektivitet.

I)essa rader kunna endast ge en
svag bild av bokens rika innehåll.
Den som vill smaka något av detta
rnåste läsa den riktigt med vaken
upllmärksamhet.

B. D. A.
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Katolska Kyrkan och tids-
strömningarna.

Efter >Der Gral> återgives här
nedan ett utdrag ur ett av den be-
kante katolske skriftställaren Pater
Friedrich Muckermann S. J. i
augusti hållet föredrag vid en kon-
gress för katolska konstnärer:

För den troende som något själv-
klart, för den icke-troende som nå-
got obegripligt framstår den katol-
ska Kyrkan i dag lil<a oförändrad
<lch orubbad son ,före den nva ti-
dens omstörtningar. Kejsar- och
kungakronor brötos sönder, men
mitran och tiaran strålade i sin
gamla glans. Författningar och or-
ganisationeri av allehanda slag hava
försvunnit, men den katolska Kyr-
kans författning och organisationer
stå ännu kvar. Detta bekräftas på
sitt sätt just av dem, sorn i nyare
tid skapat de mäktigaste ny-orga-
nisationerna, det rnå var:r Benito
Mussolini, Adolf Hitler eller Engel-
bart Dolfuss. De hava alla vid ar-
betet på sina staters nylionstrue-
ring redan på ett tidigt stadium och
i strid med allehanda fördomar
och missförstånd både hos sig själ-
va och sina anhångare strävat efter
ett klart förhållande till den enda
världsmakt, som blivit beståndan-
de. De hava i sina konkordat givit
uttrvck åt att enligt deras åsikt den
hatolska Kyrkan skall bestå i tusen-
den av år ännu, r'ilka de i stolt för-
hoppning taga i anspråk för sig
själva. Vad Kyrhan själv,beträffar,
är tron på den egna framtiden
rnera orubbad än någonsin förut
och många tecken tyda på att de

nya statsbildningarnas frafntid här
och var på r'år jord högst väsentligt
l<ornmer att bliva beroende av huru-
vida det lyckas bringa tlem i ett
ordnat och förnuftigt förhållande
till den l<atolska Kyrkan.

Ser man närmare på saken, upp-
täcker man inom Kyrkan en Cgen-
domlig rörelse mot större fördjup-
ning. Det är, sorh om hon samlade
alla sina krafter. Hon löser sig
från alla mer eller mindre tillfäl-
liga band. Hon besinnar sig på sin
egenart. Vad som utifrån sett ter
sig som en mäktig, sluten organisa-
tion, uppenbarar sig, betraktat in-
ifrån, som en av gudomliga krafter
genomströmmad organism. över-
allt strömma de troende till nåde-
källorna i sakramenten. I ständig
tillväxt är deltagandet i de heligd
festerna. Man känner sig i högre
grad än förut som en helgad enhet.
Just i sin frigjordhet framträder
Kyrkan i en ny storhet, Iiksom en
gammal domkyrka, i vars omgiv-
ning man låtit nedriva stugor och
hus, som stått hindrande i vägen
för anblicken av det helas maje-
stät. Detta inomkyrkliga händelse-
förlopp är icke något av i dag.
Detta besinnande på organismens
krafter i nådalivet synes 

- 
i en-

lighet med Försynens ,förundrans-
värda hopfogande av händelser 

-hava uppstått vid en tid, då man
också i staternas organiserade värld
åter rner och mer börjat besinna
sig på deras levande innehåll i folk-
livet.

Denna händelsernas rytm låter
förklara sig genom det goetheska
inandande och utandande, som ät:
typiskt för allt liv. Vi hava'kom-
mit in i en epok, som liknar in,
andandet, blodomloppets förnyelse
i alla ådror. Denna bild synes oss
så mycket mera riktig, som den
konsekvent åskådliggör ett förlopp,
som i och för sig kan förefalla
mångtydigt. Det kan förefalla en
och annan, som om Kyrkan begivit
sig på flykt. Det ser mången gång
ut, som om hon ville draga sig till-
'baka 'från det sociala livet, från
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polttiken', från konsten, och det är
i verk'ligheten tvärtom. Som denna
tidsålders. stora "villfarelse har just
från' Rom självt laicismen beteck-
ndts,-d.'v. s. de konkreta livsområ-
denäs skiljande från religionen. Ett
sådant avskiljande kan icke vara
åsyftat, när vi.någon gång tro oss
varsebliva, att Kyrkan skiljer sig
från allehanda. ting: Snarare gir
oss den goetheska bilden det rätta
svaret, ty den sätter inandandet i
ett nödvändigt förhållande till ut-
andningen. 'Denna förnyelse av de
inre krafterna kan trlott vara lik-
tydig med tillbakadragandet av en
front, som emellanåt kan vara nöd-
vändigt vid reorganiserandet av en
arrri6. Vi vilja söka närmdre för-
klara detta med avseende på före-
liggande fall.

. Det kan icke vara på annat sätt
än.att den oföränderliga Kyrkan be-
ständigt förbinder med sig de för-
änderliga storheter, sorn uppenbara
sig på h,isloriens teater. För varje
g{ng en förändring inträder, går
riågot gammalt under och utvech-
lar sig något nytt. Oundgängligt är
det, att Kyrkan då låter de döda
begrava sina döda och att lion tjä-
nar de levande, vilkas tid nu har
k.ommit. För att kunna göra detta
rhåste hon äga friska klafter och
R'år blick. För att komma i besitt-
hing härav går hon i viss mån in
i ensamheten, kanske i en smärtfull
ensamhet, kanske i en Getsenrane-
stund, dock i den vissheten att än-
geln skall uppenbara sig för henne
med kraftens kalk. I detta lidande
Ilrttras tillika blicken för de r'äsent-
liga ordningssamrnanhang, som ut-
gått ur Guds skaparhand. Detta är
nödvändigt, men det nya i historien
uppträder ofta utanför ordnin3s-
sämmanhanget, har icke sällan for-
tuen av revolutioner och hånar till
ön tid alla försök till rationellt be-
gripande. Men just då, när allting
'synes vara ett irrationellt sjudan-
d.e, är Kyrkans tid inne. Då uppen-
barar sig kraften i hennes ratio,
lom äi Guds ratio, mottagen i tron.

Det är en rationalism, som för det
skapade förståndet synes som en
överrationell hemlighet, men f ör
trons öga frdmstår som den stora
gudomliga världsordningen. Med
trons blick ser man det hela,,Kristi
eviga konungadömes universum.

l)el är katolicismens situation nu
och framdeles, att'den förnyar sig
i trons grundkrafter. Det är dess
uppgift att på nytt göra levande i
sig Kristi fulla verklighet. Av sig
själv väver hon sig in i det kom-
mandes nya ordning. Kristus är ju
icke blott Kyrkans huvud, utan Han
är också världens huvud. Kristus
iir den nye Adam, människosläk-
tets nya början i alla avseenden.
I)et sorn växer fram ur denna nya
Kristusanblick är vitt sl<ilt från all
k1'rklig egoisnt, f rån all halsstarri.r4-
het. I)et omfattar också hela ord-
ningssammanhanget i clen värld,
som skapades genom den eliga vis-
heten. \rad som här försiggår, är
det av tron upplevda åskådandet av
en ny värld,'av en ny bild av Kristi
urgestalt. Tyvärr har denna inställ-
ning starkt trätt tilllraka i den
västerländska Kyrkan, under det
att den i den rjsterländska Kyrkan
i det 'väsentligaste bevarats. Män-
niskor, vilka denna urbild trått till
mötes, tänka icke mera i en för-
gången tids ltategorier, tttan deras
tänkande svsslar oavbrutet med
bildandet av nya kategorier, som
äro födda ur en tidens och evig-
hetens nya beröring. Detta slags
människor skulle vi kunna kalla
skapande, aldrig åldrande, de sant
framåtskridande, >die N{enschen
des An'fangs und zwar nicht irgend
eines Anfangs, weil irgend etwas zu
Ende ist, sondern eines wesent-
lichen Anfangs, der immer dann
beginnt, wenn eine geschichtliche
Epoke ihre Antriebe vetbraucht
hat, u'enn wieder ein neues Wort
gesproclren rverden muss. *enn
rvieder der Geist Gottes iiber den
Wassern und F'insternissen schwebt
und wenn alle Kreatur rtuf den
Morgenruf wartet; Es werde Licht !>



Det inre livets formande ge.
nom vttre velksamhet

och arbete.
Abbi: Leclercq betecknar i den

belgiska hatolska tidskriften >>La

Cite Chretienne> det som något fel-
aktigt, att i rnånga vägledningar till
fullkomlighet konternplationen och
Gudsförsjunkandet angives som vä-
gen till högre religiöst liv, under
det att verkandet utåt allt för litet
beaktas. Det gäller utt på ett riitt
sätt förbinda båda rned varandra.
Den roll, som verksamhetselemen-
tet nråste spela i den kristnes liv
och i det inre livet, är klart och tyd-
ligt konstaterad genom den katol-
ska Kyrkans under många sekel
prövade praxis. Yttre verk intaga en
stor plats i den katolska fromheten:
sång, bönebruk, kulthandlingar,
processioner, vallfärder. Från pr-o-
testantiskt och fritänkar-håll ha
för den sakens skull starka före-
bråelser rihtats mot katolska Kyr-
kan. Trots allt håller hon fast vid
sina bruk, ty genom sin större er-
,farenhet och själakännedom har
hon konrmit till den slutsatsen, att
bland rnänniskolna deras antal är
legio, vars fromhetsbehov fullt till-
fredsställes först då frornhetsakter-
na i viss grad bestå i vttre handling
och för vilka fromhetens inskrän-
kande till enbart det rent inre är
liktydigt med fromhetens förintan-
de överhuvud taget. Ser man på
livet inom de kontemplativa ord-
narna, finner man lält hur stor
plats som där inrvmts åt arbete och
vttreverksamhet. Mångenstädes tror

litteratur understöder denna tro 
-att munkartta och nunnorna inonr

böneordnarna äro i Gud helt för-
sjunkna väsen och odugliga till
varje slags jordiskt arbete. I verk-
ligheten tar det sig annorlunda ut.
I)e kontemplativa ordnarnas med-
lemrnar leva i sammanslutningar,
där var och en har sin bestämda och
konkreta uppgift. En har hand orn
ekonomien, en annan om köket, en

tredje rjnt tvättbn, en fjärdq dni
sakri.stian, en f€rnte är utlård träd-
gårclsmästare. Andra Flssla med
lantbruks- och haiitverksarbe.te, så:
sorn fallet är hos trappisterna. De
kvinnliga medlemmarna av klaris-
ser- och karmeliterordrtarna äro
rnästare ifråga rrm lc'innligt håntl-
arbete. Arbetet intager 6"1 pldtbi
sorn med rätta tillko[rmer.detsam.
nla. Visserligen får det icke störa
kontemplationen utan måste fast-
rrler understödja den. Av , detta
exempel, taget från de rent kon-
ternplativa ordnarna, framgår tyd-
ligt, att arbetet och yttre verksam-
het. spelar en framträdande roll i
den kristnes liv. Till och.med me-
deltidens eremiter hade vttre syssel-
sättning, antingen de nu. flätade
mattor eller tillverkade kärl. Så år
och måste arbetet, det yttre syn-
bara verkandet, vara och förbliva
en väsentlig beståndsdel i det and-
lig;a livet.

Pater Beda Jerret, '

den skolastiska traditionens för-
nyare och clominikanerordens re-
organisatör i England, har avlidit
i London. Fem biskopar oc[ ö.ver
200 präster stodo vid denne store
vetenskapsmans, predikants, .och
organisatörs grav, som i Englandp
och Amerikas katolska värld var
ansedd som en helgonlik präst. Till
och med det regeringsofficiösa >Ti-
mes> kallar honom i en dödsruna
för >en man med utomordentlig
dådkra,ft och en högst beundrans--
värd asketisk inställning>. Pater
Beda blev på grund av sina flarn-
stående egenskaper redan vid 33
års ålder vald till prior i Haverstock
Hill och redan två år därefter utsedd
till provincial för den engelska pro-
vinsen, en befattning som .han .be-
klädde under 16 år i följd. Under
denna tid gingo alla hans ansträng-
ningar ut på att i de engelska uni-
versitetsstäderna återställa ordens
stora skolastiska traditioner. Trots
många hinder lyckades del honom
under årens lopp att i Oxford, det

g3s
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åldsta engelska universitetsstatlen,
där de första dominikanerna slagit
pig ned redan 1221, alltså få år efter
ordens grundande, upprätta ett
kloster med studiehem och kapell.
>Arbetet vid uriiversiteten>, skriver
'Ihe Universe, >befordrades ytter-
ligare genom inrättandet av ett
studiehem i Edinburgh, upprättan-
det av själavård bland de studeran-
,de vid universiteten genom återupp-
rättandet av den gamla dominihan-
ska missionen i Persien och genonr
skapandet av ett missionscentrum
i Sydafrika>. För utbredandet av
sina idder i bildade kretsar grun-
dade han månadstidskriften >Black-
friars>, som genom sitt högtståen-
de innehåll och sin äktkatolska
hållning blev ett ledande organ
bland engelsktalande katoliker-. >I
hela England och Amerika var han
bekant och eftersökt som talare.
Många betraktade honom som nu-
tidens bäste predikant. Hans djup-
gående människokunskap och hans
egenartade! talarebegåvning gjorde,
att hans föredrag inför icke-kato-
liker 'buro rika frukter.> Hans
rastlösa verhsamhet gav honom
föga tid till eget vetenskapligt trr'-
bete och skriftställarskap. Likväl
kommer hans huvudverk, förnyan-
det av den skolastisk-dominikanska
anden i Englands katolska kyrka,
att bliva av oförgängligt värde.

Förbundskansler Dolfuss' för-
tiänster om Kyrkan.

Vid förbundskansler Dolfuss' bår
i Stephansdomen i Wien yttrade
kardinalärkebiskop Innitzer bl. a.
följande:

>NIed österrikes folk sörjer den
katolska Kyrkan, som i förbunds-
kanslern förlorat en av sina bästa.
Hur vackert talade han icke vid
l<atolikdagen i september i fjol:
>Vi vilja upprätta en kristlig-tysk
stat i vårt land. Den helige Faderns
rundskrlvelser äro för oss vägvisa-
re beträffande statsväsendets ge-

staltning i r'årt land. Den nuvaran-
de regeringen är sorn en rnan be-
sluten att förnva staten och det
sociala livet i kristlig-tysk anda.
\ri skola taga encyklikan Quadra-
gesimo anno till rättesnöre för för-
valtningslivet. österrike blir det
första land, som i sitt statsliv föl-
jer denna härliga encyklikas ma-
ningsord>. Kardinalen hyllade
kanslerns stora personliga förtjän-
ster angående tillkomsten av kon-
kordatet med österrike, varom
kardinal Pacelli i sin skrivelse till
de österrikiska biskoparna sagt:
>Den helige Fadern vet i vilken
hög grad detta betydelsefulla verk
är att tillskriva Förbundskansler
D :r Dolfuss' statsmannavishet, rätt-
färdighetskänsla och uppriktiga
trosövertygelse>. Kardinalen tacka-
de kanslern 'för denna hans insats
och sade därefter: >Dina sista ord:
Jag ville ju blott friden, de andra
må Gud förlåta, förbliva oförgätliga
för oss. Din tro var den källa, var-
ur Din varma hjärtegodhet, Din
förnäma själsadel sprungo fram.
Det var den källa, varur Din varma
fosterlandskärlek och Din heroiska
offeranda stego upp. I)en död, som
fega förbrytare sände Dig, kom
oväntad för Dig, men Du var icke
oförberedd. Hur ofta hava icke de
troende sett Dig knäböja i denna
ärevördiga dom vid Herrens bord,
och den 8 juli i år fick Wiens bi-
skop i en krets av wienska katol-
ska män räcka Dig Herrens leka-

den skulle bliva Din väg-
host. Och nu hal Du fallit som sol-
daten på sin post, som krigaren i
skyttegraven, som en martyr, en
hjälte, en härold, en sann kristen,
r'år ledare. Tack för Ditt trosmod,
för Din kärlek, för Din offervilia . . .

Ditt blod, dMe hansler, skall icke
hava ,flutit förgäves. Din hjältedöd,
Din offervilja bliva för oss ett före-
clöme, bliva för oss en underpant
på en bättre, Iyckligare fiamtid.
Ditt offerblod skall för oss bliva
lösensumman'för freden inom vårt
högt älskade österrikiska folk>.
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