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VAD BER DU OM?

edlemmar av en katolsk studiekrets i en av Europas storsteder
svarade pi f6ljande s2itt:

En priaatsehreterare: Jag ber om, att jag i fitrhillande till mina kam-
rater skall bli v?inligare och hjilpsammare, mera tillglnglig och meddel-

sam. NLr bilarna i v&r firma kiira ut, ber jag om, att chauff6rerna mitte
sltta in lika stor energi i arbetet ftir Gud, som de g6ra fdr att uppn&
stor hastighet.

En kontorist: Jag ber mycket fijr min mor, som ir utldndsha, och som

har svErt att finna sig tillrltta i den nya omgivningen, ir van vid ett
annat slags fromhet och dlrfijr icke mer gir i kyrkan.

En skolflicha: lag ber om, att, iag skall'uppfiira mig bittre gentemot

min mor, och att min mor skall bli helig. lag vet, att, jag kan uppni
mycket med min vilja och ber Gud, att jag alltid skall bruka den i det

godas tjinst.

En mor: Jag ber om att fi vanfrisk och kunna arbeta, tills min dotter
blir vuxen och kan fiirsiirja sig sj?ilv.

En ung teolog: D3, jag var i arbetsllger bad jag om, att arbetstjlnsten
skulle stdrka mina kamrater och mig och utveckla v&ra karaktirer. Som

ett offer hlrfiir har jag en llngre tid avhillit mig frin tobak och sprit.

Sedan jag biirjade studera har jag lagt mirke till, att minga av mina
kamrater och jag voro itskilligt inbilska, vilket man ofta sagt mig ver-

kar synnerligen osympatiskt pi andra. Jag ber nu om' att vi rett mL l*a
kinna oss sjilva, sE att vi kunna bli prister, frin vilka en n/, god anda

gir ut i vlrlden.

En'stenograf: Jag ber om, att i^g inie si ofta ikall kinna mig miss-

n6jd, klaga och knota, och att jag hemma inte genast miste tala om allt,
som ir svirt; att jag kunde finna en iivertygad katolsk kristen man att
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gifta mig med; att jag till dess si bra som miijligt kunde skiita mitt yrkes-
arbete, fast jag egentligen inte passar fiir det.

En f . d.. flygare: Jag ber om och uppoffrar min sjukdom fiir, att alla
unga katoliker mitte helt fdrst8 sin tro och radikalt leva direfter.

En liirare: Jag ber om, at[ jag mitte meddela min naturvetenskapliga
undervisning i en s8dan anda och pi ett sidant sltt, att det hjiilper barnen
fram till stiirre religiositet. Jag ber fiir alla begiva.de minniskor, att de

mitte bruka sitt fdrstEnd och sin beg8vning lven fiir Gud.

En mor: Jag ber f6r mina pojkar, att de mitte ldra klnna goda, verk-
ligt religiiisa flickor; jag ber om, att vi inom familjen mi leva i ett gott
fiirh&llande till varandra, trots att jag Zir h?iftig och min man nlgot fd,r
kiinslig. Jag ber mycket fdr unga katolska makar.

. En siirnmerska: NIr det i min fdrsamling bedes i erl best[md mening,
uppoffrar jag f6r denna allt arbete och allt obehag, som jag varje dag
flr pL min lott. Jag deltar i pristadiimets dag och ber ofta fijr den
tyska ungdomen. Jag ber alltid Gud om fiirlitelse, d3, jag, varit ovinlig,
icke hjnlpt till hemma o. s. v.

En stenograf : T{'dr jag mlrker, att, jag g€nom ihiirdigt arbete uppnEtt
nigot, tackar jag Gud. N?ir jag tvekade inf6r valet att gi i kloster iller
gifta mig, bad jag mycket om att kunna v?ilja riitt.

En mor: Jag ber om, att mina fiir?ildrar mi fi uppleva en sorgfri
Elderdom; att jag inte skall grdla i otid; att mina barn av egen iiver-
tygelse mi bli katolska kristna och icke medelmittiga vanekatoliker. Niir
jag i kyrkan sig en pojke, som med sitt goda uppfiirande och sin andakt
piverkade de andra, bad jag om, att han mitte utveckla och anvinda
sin ledarbeg8vning i Kyrkans tj?inst.

En studentska: Jagber varje morgon i min morgonbiin, att Gud mE
giva mig energi till att hela dagen vara vid gott mod och arbeta trlget

En mor: Jag ber f6r min sjuke man, icke att han skall bli frisk, men
att han grundligt skall pr6va sig sjilv och, om han finner sig icke ha
kallelsen, modigt beslutar sig fiir att gl en annan v6g.
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En jwrist: Jag ber siirskilt g6rna Fader vir och genomtenker dirvid
varje b6n. En tid l?iste jag.det ryska breviaret pi vfigen till kontoret, men

h", ,ro slutat dlrmed. 
'Jag 

ber ofta Gud om, att, iag icke mi egoistiskt

uppfostra mina barn efter-mina flnskningar, utan sa' att de utveckla och

fullfiilja sina individuelp anlag.

En ung flicka: Jag ber Jesus hjiilpa mig att bfutre lira }Inna och

Ilska hoiom; y"g glitmt"er l;tt min morgonbiin; hela dagen igenom ler
jagoftaz H.ir",i&i-ig vlxa upp till att bli, vad du har skapat mig fdr.

En ung kvinna: Jagharunder err ir vid varje heliq kommunion tac-

kat Gud fiir att han itergivit hllsan till en sjuk. Tillsammans med en

man kckar jag Jesus i denleliga mlssan pi fiirsta fredagen i varje minad

fiir allt gori J.[ vackerr, som han sklnkt oss, och fiir niden att kunna

tro pi honom.

En hiigskolestudent: Jag ber om' att vi alla, presrcr-som-lekmln, mi
fordra --.r" "o 

oss sjilva, Jagligen 6va oss i sjiilvfiirnekelse och dlrigenom

stirka och befasta .'rirt int", ,a 
"tt 

vi mi kunna verka som apostlar pi
vilken plats vi [n bli st?illda.

Bijnen iir till sitt vlsen levande tro pi och iidmjuk tillbedjan av Guds

oiindliga och personli ga maiestdt: tillbedjan, tackslgelse, lovprisning, hin-

gi.lnenh-et och undergivenhet. Men vir biin skall aven vara en b6n om

iagor, Herren l?irde oss detta i "Fader vir". Vad skall du bedja om?

Ori allt der, som du vet dig sj?ilv vara mest i behov av infiir Guds ansikte.

Men uttjver detta skall Ju aldrig gl6mma att du som medlena i de heligas

samfund har den plikten, att be f6r dem, som mest behdva Guds hj?ilp,

men icke sj?ilva U.aja. Hur enkelt du kan formulera dessa dina "inten-

tioner", har du hir ovan ett urval goda exempel pi'
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KRISTENDOM OG SAMMENLIGNENDE
RELIGIONSHISTORIE.

I ANLEDNING AF K. PRUMM "CHRISTENTUM ALS
NEUHEITSERLEBNIS".l)

pn Le,mpemrssig Smeltedigel. I over en MenneskealderD har den videnskabelige Forskning af den oprindelige Kristendom nu
staaet i den saakaldte Synkretismes Tegn. Under Synkretisme forstaas
her den Religionsbl3nding uden Sidestykke i Historien, der i Landene
omlrring Middelhavet fandt Sted fra de sidste Aarhundred er far til og
med de forste Aarhundreder efter Kristus. Frnomener har i og for sig
noget fascinerende ved sig. Et vist Begreb om denne Religionsbl-anding I
stor Stil er absolut uundvrrligt for hver, der vil vrre i Stand til at
forstaa det vel berettigede i Problemet, der stilles: "I hvilken Grad er
den voksende Kristendom bleven paavirket af den omringende Syn-
kretisme?" -

Egendig var det ue forskellige Faktorer, der blev ryster sammen i een
Digel nl. politisk Magt, Kultur og Religion.

Flele Processen begyndte med Aleksander den Srore, altsaa i runde Tal
3oo f. Kr. Da denne geniale Makedoner ved sine l.ynkrig havde under-
lagt sig det megtige persiske Imperium, blev hele dette Rum fra Grr,-
kenland til Indien og ned til ,iEgypten en enesre Forsogsmark for
Hellas' Kultur. Et Par Aarhundreder senere blev "det politiske Tyngde-
punkt flyttet langere mod Vest: det var Rom, der efterhaanden trak
baade Grrkenland og hele den af Aleksander erobrede Verden til sig.
Dette politiske Skifte medfsrte ingen Kantring i kulturell Flenseende.
Tvatimod, nu kunde Hellenismen sprede sig mod Vest og faa Indpas
i Rom og Vesterledden. Saaledes kom den romerske politiske Magt til
at, jrvne Terrcnet for den hellenistiske Kultur. Nu' manglede kun den
tredje Faktor nemlig de orientalske Religioner.

Det viste sig, at alle de store og smaa Narioner i Lille-Asien, Syrien,
Egypten og Persien under deres mere eller mindre tetteLag af hellenistisk
Kultur dog havde reddet deres eget Vesen og navnlig det, dette National-
v€sen mest var prrget af, nemlig den srregen Religion. Disse orientalske
Religioner begyndte nu at rore paa sig. De benyttede sig af den ensartede
hellenistiske Kultur og af den af Rom tilvejebragte fdles Administration
for at propag€re sig ud over deres Lands Grenser. De lagde en uimod-

1) Karl Pri.imm S. l. Cbristentan
antibe Begegnang. St. Okt. yr9 Sid.
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Kristendom og sammenlignende Religionshistorie.

staaelig Trangfor Dagen til at erobrc Rom for derfra at beherske hele

det romerske Imperium.
Saaledes gik det til, at de tre forskellige Faktorer traf sammen i sarnme

Rum. Rom msdte med den st€rkeste Disciplin, Grrkenland med den

overlegne Kultur og Osten med de maegtigste Religioner.. Og Resultatet

var, hvad man kunde vente: paa ethvert Omraade maatte den underlegne

boje sig for den st€rke.

, h.o--, Guder og Gudinder var abstrakte og blege Skikkelser. Den reli-
giose Assimilation begyndte med at disse begrebsmessige Vrsner overtog

det greske Panteons konkrete Former. Jupiter blev sidestillet, ja identi-

ficeret med Zeus og fik folfeligt ogsaa samme billedlige Fremstilling

som den graske Parallel. Samme Skrbne fik de avrige Olympens Be-

boere. Derved blev de mere menneskelige og rykkede deres Tilbedere et

stykke n&rmere. Men saa blev baade Begreber og Billeder trengr dl
Side af den brogede og larmende Gudeprocession fra Lille-Asien, -syrien,

.lEgypten og Persien. ved de besynderlige Gudepar, der her holdt deres

Indtog, var der det paafaldende, at Gudinden var den mest dominerende.

Det var den "store Moder Kybele" eller den egyptiske Isis eller ogsaa

den syriske Atargatis, det hele drejede sig-_om; deres mandlige Ledsagere

henholdsvis Attis, Serapis og Hadad spillede en mere beskeden Rolle,

det var en slags Prinsgemaler. Den persiske Gud Mithras gjorde en

Undtagelse, han var uden kvindelig Partner, og kaldte da ogsaa udeluk-

kende paa M€ndene og forst og fremmest Paa Soldater.

Alle disse nye Gudinder og Guder havde er Pust over sig fra deres

Hjemland, det vrre sig fra Frygiens vilde Bjergegne, det sanselige syrien,

det drommende .lflgypten eller det gamle kultiverede Persien. De med-

f srte et eget Pr€steskab og en ejendommelig Liturgi med al Slags rituelle

Aftvrtninger, Salvelser, mere eller mindre obskonne Statuer, der skiftesvis

blev tilhyllede og belybte eller baaret omkring i'pragtfulde optog; De

holdt for deres srrligt indviede lukkede Moder, hvor de udkaarne baade

kunde gyse og fryde sig og ved hellige Maaltider oplevede Frlleskab saavel

m.d hnerandre som med Guddommen og derved fik Forvisning om deres

Frelse.

. Den romerske Disciplin stod afmrgtig over for denne religiose Over-

svsmmelse. Hvad enten den provede paa at bringe nyt Liv i den egen

Nationalgudstjeneste eller udstedte Forbud mod det fremmede Religions.

v€sen, lige meget hjalp det. Den romerske Statsreligion med sin Forma-

lisnie havde ikle kngereTag i Folk, og den grrske Gudeverden var for

mbnnes"kelig,,mens @sterlandets Religioner bad paa "das ganze Andere'l

eller det linuminsse"'(eftei R. Otto'sDefinition af det helli$e). Rom' rhaat-

te da :: for at tale med den sagkyndige Fr. cum.ont - finde sig i, at
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"Orontes, Nil og Halys flod over i den gamle Tiber". Denne religiose
Stromning fra Ast til Vest holdt sig i en fem-seks Hundrede Aar. De
nye Religioner vandt efterhaanden frem til alle Samfundslag,haje saavei
som lave. Endog Romerverdens lyse Hoveder d. v. s. Filosofferne fattede
fnteresse for Lyset fra @sten.

Hvor der i de gamle Mestres Lere fandtes en Ansats til Religiositet, blev
der nu af Nystoikere og Nyplantonikere udviklet et helt System. Disse Filo-
soffer kastede sig over Moral og Teologi; de vilde lrre Menneskene at
y&rne om den Gnist af Guddommen de har i sig, eller ogsaa opstillede de
Betragtninger om Gud og hans Forhold til Verden og tilskyndte de Folk
at strcbe efter den Visdom, der bestaar i at realisere sin Lighed med Gud.
Betegnende er det, at en stor Del af denne religisse Literatur s€ttes paa
Navnet af det egyptiske Panteons Sekretrr, Guden Thot og hans greske
Parallel, Hermes. Saaledes sluttede Filosofferne Trop med de importerede
Guder eller traadte i de* Tjeneste.

Iovrigt havde den almindelige religiose Vrkkelse i Rom og Grrken-
land som Folge, at alle gamle lokale Former for Tro og Overrro, der
hidtil havde fart en dulgt Tilverelse saasom Stjernetydning, Sibyllevrsen,
Sandsigeri, Trolddom, Dionysioskult og Pythagorrisme kom til Ere og
Vrrdighed.

Det blev en religios Garen, som Verden fsr eller siden aldrig har set

Mage til. Den officielle romersk-grrske Gudetro blev overskyllet, men
dsende satte ogsaa den et nyt Skud, der iovrigt skyldtes orientalsk Paa-
virkning og derfor udmerket kunde trives Side om Side med de orientalske
Religioner nemlig Kejserkultus eller Dyrkelsen af den regerende Fyrste
som et guddommeligt Vasen.

Problemet og dets Losninger. Med dette religiose Rore i
Middelhavslandene for Qjne, er det klart, at enhver, der beskeftiger
sig med Forskninger af Kristendommens Oprindelse, kommer til at staa
over for Spargsmaalet: i hvilken Grad er den vordende Kristendom
bleven paavirket af det religiose Miliii? Svarene er forskellige ah efter
de Forudsetninger, som Forskerne moder med. De, der gaar ud fra, at
Gud ikke er til, og at hans Indgriben i Verdens Gang er udelukket,'eller i
hvert Fald at Videnskaben ikke maa regne med dens Slags ikke-haand-
gribelige Faktorer, er for saa vidt konsekvente, naar de hevder, at Kristen-
dommen maa y&re frqmgaaet af selve den grasserende religiose Syn-
kretisme; deres Forskning stiller sig til Opgave hos Filosoffer og i Mysterie-
religionernes Ritualer at opspore de forskellige konstituerende Elementer,
samt at udrede de psykologiske Faktorer, der var med til at ryste dem
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sammen til det oprindelige Kristusbillede og den oprindelige Kristentro.
Det er den radikale Losning. Kristendom er fadt af Synkretismen.

Andre regner med en personlig Gud. De kan gaa med til, at denne

Gud har aabenbaret sig i Jesus i hvert Fald forsaavidt dette religiose

Geni skabte den mest fremragende Form for Religion. Denne Religion
findes i det Nye Testamente navnlig i de synoptiske Evangelier, den ey'

tilgrngelig for hvem, der forstaar at Puste til Avnerne og at skelne den

oprindelige Kerne fra den tidsbestemte Kapsel eller den mere eller

mindre bevidste Omformning. Det er den religiose Omverden, det faar
Skylden for at have paavirket det rene Evangeliums Udvikling fra den

autentiske Jesulrre til den teologisk prrgede Kristendom som vi mader i

Johannesevangeliet og de paulinske Skrifter og sorn ikke har veret uden

Indflydelse paa de eldre Evangelier. Selve Biblen indeholder altsaa et

forvansket Evangelium, idet det ikke afspejler den historiske Jesus men

den teologiske Kristus.
En tredje Kategori af Lx,rde tror Paa Gud og hans Aaabenbaring i

Jesus Kristus. De har ogsaa @je for Kontinuiteten mellem de synoptiske

Evangelier, Johannesevangeliet og Paulus' uddybende Refleksioner ovef

Jesu Person og Lere. For dem ligger Skellet mellem oprindelig Kristen-

dotn og Katolicisme. De appelerer til den religiose Synkretisme naar det

drejer iig om ar forklare overgangen fra den bibelske Kristendom til
den katolske Kirkes Lrre og Praksis.

Og omsider kommer vi katolske Kristne, som er fuldt ud overbevidste

o-, "t alt det vesentlige i vor Tros- og Sakramentl€re gadr tilbage til
Jesus Kristus, Guds Sons Aabenbarelse og Indstiftelse. Som saadan -
"lrr"u 

,o* aabenbaret Religion - har Kristendornmen fra fsrste Frrd
af staaet hrvet over og som fremmed over for den Omverden, i hvilken

dens Vugge kom til at staa. Hvad den under sin tidligste Opvrkst maa

have laant af sit Milis saasom Sproget og visse infrarationelle Udtryks-

fornier saasom underordnede Kulthandlinger eller Ceremonier, blev i den

Grad omdannede og prcgede af de Kristnes orginale Religion, at Analogien

ogsaa her kun er rent udvortes og overfladisk.
Her er vi hvor vi skal v€re for at kunne vurdere K. Priimms Produk-

tion. Denne tyske Jesuiterpater er nemlig i de allerseneste Aar traadt trem

som denne konservative Tesis' mest navnkundige Forsvarer.

: Karl PriimmsVrrk. K. P. gjorde sig for Alvorbemerketi'1935,
da det ikke-katolske Forlag Jakob Hegner i Leipzig bragte hans t<i

Bind D;er cbristlicbe Glaube und, d.ie dltbeidni.sche \Yelt. Det var ialt

ro38 tattrykte Sider, hvoraf ikke mindre end r36 udelukkende indeholdt

Henvisninger til Silder samt kritiske Bemmkninget angaaende den be'
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nyttede Literatur. L%9 blev dette store Verk allerede fulgt af det
supplerende z "Cbristentwrn als Neuheitserlebnis", der udkom hos H e r d'e r,
F r e i b u r g. Samtidigt bebudes der en ny Bog: Das Heidentum der
Antike nacb seinen Grwndstr6mungen. Forf. har tilsyneladende samlet
saa, meget Stof, at han blot behsver ar skrre til og tilrettelagge for at
blive ferdig med en ny Bog.

Priimms Arbejde har bestaaet i en kritisk Gennemgang af Kilderne,
baade de hedenske og de kristelige, samt af en sror Del af den uhyre
Literatur, der navnlig i den sidste Menneskealder er bleven fremkaldt af
Studiet af den hellenistisk-romerske Religionsblanding og de dertil knyt-
tede Problemer. Efter denne fsrsre Undersogelse gjaldt det om at ja'vn-
fare de forskellige religioie Opfattelser for at fr.*h-ve det dybere Skel
mellem det kristelige og det hedenske, hvor en mere overfladisk Iagttagelse
havde ment at kunne tale om Identitet og Afhrngighed. I sit forste Verk
var det mest Trosindholdet, der var Genstand for den sammgnlignende
Undersogelse. I det sidste henledes Opmrrksomheden hovedsagelilt paa
det, der 'faldt udenfor de fsrste Binds Ramme nl. Sakramenrerne, end-
sksnt det mere specielle Synspunkt: l'Kristendgrn som Nyhedsoplevelse'f
dog-ogsaa her tillod F.orf. at komme ind paa flere af de Problemer, som
han far havde behandlet, men som nu skulde.vises under den nye Syns-
vinkel saasom. Gud, Forlosningen, de Kristnes Indlemmelse i "Kristi
Legeme", Kirken, Hierarkiet o. s. v.

En moderne Summa. Priimms Produktion betyder en Surnma
og tilmed en hojst aktuel Summa. Har St. Thomas i sin Summa skaffet
bs en kortfattet og overskuelig Sammenstilling af den filosofiske d. v. s.

fornuftmessige Begrundelse af vore aabenbarede Trossandheder, for saa
i sin Surnmd contrd, gentiles at gendrive Fornufrcns Indvendinger rnod de
sam,me Sandheder, saa viser Prtimm os Kristendommen i religionshistorisk
Belysning og afvrrger de Forsag, der fra religionshistorisk og nyhedensk
Hold bliver gjort for at forklare den ud fra dens oprindelige religiose
Omverden.

Naar det lykkes Forf. i forholdsvis sammentrrngt Form at komme ind
paa sa.a mange Problemer, er det fordi han undgaar vidtloftige Diskussio-
ner med Modssndere. Diskussionen med Benediktinerpareren, O. C a s e l,
om Mysterienhaltung er en Undtagelse, der bekrefter Reglen. De mange
Noter og Literaturherivisninger, der heldigvis ikke khgere som i det fdrste
Vrrk findes for iig bag i Bogenn meh kom til at staa under den tilsvarende
Tekst, giver Leseren et Indblik i afgivende Retninger og Opfattelser.
Derved inotiverer:Forf. sit Standpunkt for Fagmanden, mens Ikke-Fag-
manden uhindret kan fortsette sin Vej og koncentrere sig om det v€sentlige.
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ii*,1[F.r,'' ;*- r i.i .ij ". ( d- T,ih"er vil kunne gatte sig til, at det her ikke drejer sig om Lesning til
Morgenkaffe. Omend Priimm har lagt sig efter en velgarende kort Sat-

ningsbygning modsat de gammeldags tyske Perioder, der lignede hele

Brombrrbuske, er det selvsagt ikke tilstrrkkeligt at man kan tys'k for at
kunne lrse ham. Bogen anbefales forst og fremmest Teologer. Disse vil
her - nu t€nker jeg paa de tre Bind, der hidtil er udkommet - hurtigt
kunne sette sig ind i de omfangsrige religionshistoriske Problemer og faa
Svar paa de Indvendinger, der bliver gjort gelden de fra ikke-kristelig Side.

Fndvidere vil Akademikere - navnlig Klassikere - have baade Glrde
og Gavn of denne Lesning; den vil i mange Flenseender kaste Lys paa

de klassiske Forfatteres Mentalitet. Og Gymnasiets Religionslerer vil her

finde krrkomment Stof til at s€tte Kulor paa sine Timer. Men fremfor
ali har vi i Priimm en tidsvarende Apologi, idet denne religionshistoriske

Betragtning viser os Trossandhedernes dybeste Rod og forste Spiren,

I sit sidste Yrrk Cbristenturn als Neaheitserlebnis skriver Priimm S. z9o:

"Es bewahrheitet sich auch hier, dass die religionsvergleichende Methode

ein erwiinschter Behelf ist, um die tlrfarbe, damit aber im wesentlichen

auch schon die Neuheit altchristlicher Anschauungen und Erlebnisse leben-

diger nachzufiihlen". Det siges i Anledning af de Kristnes mystiske Felles-

skab med Kriitus som Forf. agter at sammenligne med hedenske og

gnostiske Paralleler. I sin Tekst understreger Forf. Ordet Neabeit; jeg har

tilladt mig at fremheve Urfarbe. Og saa kunde dette Udsagn bruges som

Motto eller om man vil som Anbefaling for hele Bogen ligesom ogiaa for
de to i Forvejen udkomne Bind.

StePh. Vezters.
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X{YSTIK OCH AKTIVITET.
ed sin bok Sainte Thtrdse de Jesws ger oss P. Gabriel de Ste.
Madeleine'), professor i teologi hos karmeliterna i Rom, en

den klaraste framstillning av den heliga Teresia av Avilas andliga vig,
som i modern tid skrivits. Oftast framstir ju denna vdg nistan ofatrbart
sv8r och oupphinnelig, avbrut€n av skrlmmande, svindlande djup eller
stigande uppit mot fj5rran kyliga hiijder. Under lilnga 2,r, under sjllens
m6rka nattvandring rider ddr en stiindig skymningsdager. Stdndigt tycks
den fiirhoppning gickas, som ser mot en gryende morgon med klar och
tydlig sikt.

Men genom detta dunkel, denna labyrint av andliga verkligheter, som
vir ringa erfarenhet knappt mdktar fatta, leder oss den italienske karme-
literpatern fram till en alldeles ny dversk8dlighet. Den sublima enkel-
heten, all stor sannings sista och innersta grundval, blir efter genom-
lisning av hans bok det alba pitagligaste och ndrmaste iffi,ga om den
heliga Teresia, hennes underbara liv med Gud och hela hennes levnads
testamente. Ftjrfattarens framstlllning ger oss bland annat en klar bild
av det ndra sambandet mellan det kontemplativa livet och fullkomlig-
hetens ideal. Intet kan prutas av p3" det moraliska och religitj,sa kravei,
ty endast ett rent dga skidar nigonsin Gud eller den uppenbarelse av san-
ningen, som det kan behaga Honom att slnda. Diremot fEr kontempla-
tionen pi intet sltt betraktas som en n6dvdndig f6ljdfdreteelse till inre
fullkomning, som tvlrtom kan finnas iven utan denna stora nid.

Den modirna mlnniska, som uppfylld av den modirna tidens lrrav
och tempo srundom siiker trdnga in i detta studium, frappens dessutom
av ett syntetiskt samband mellan kontemplation och livet i 6vrigt, ett
samband, som man har all anledning att slrskilt framhilla. Det Ir
sambandet mellan en mer [n sedvanligt bestiende glrning och det stilla,
passiva sk&dande, som hemsdker sjllen med kontemplationens nidegiva.
Det Ir, som vi sedan skola se, ett samband, som den protestantiska teo-
logien viil aldrig fiirst8tt och alltid velat fdrbise.

Den modlrna minniskan, vars handlingsliv bland annat f6rt oss fram
till den aktuella katastrofen, vet vil litet eller intet om den aktivitet,
som rinner upp vid kontemplationens kllla. Samtidigt som det kontemp-
lativa tillst&ndet dr det sjllsllge, varifr8n den mystiskt benidade sjllen
utgir, till vilket den alltid itervdnder, ir det si sant som det 6r sagt,

1) P, Gabriel de Ste Madeleine, O. C. D.: Sainte Thirise dc Jesus. Descl6e, de Brouweri
Paris, Carmel de Rochefort, Belgique.
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att det, fijrvnnande rika och geniala handlingsliv, som brukar utmirka en

sidan personlighet, just vid kontemplationens heliga vatten vuxit till den

gr"d av kraft och inspiration, som sedan utliist en glrning av iiverllgsen

och oomstridd betydelse. Dei fijrefaller att finnas en meningsfylld kon-

sekvens i den blindhet, som just pi denna punkt utmirker vir modirna,

av stendigr utitriktad aktivitet si upptagna tid. si mycken god vilja
misrer hdiigenom sin effektivitet, s& mycken ih?irdig strivan kunde i
annat fall ha f&tt den starkare iterverkan, som sprlnger grSnserna fiir
etr normalt mdnniskolivs rickvidd. }irdr d,t ocksi en fiirklaring till all

ondskas makt och utbredning: pi det hillet k?innef man sina villkor, vet

pi vilka vlgar effektiviteten stegras, blir genialt skapande eller genialt

liiriidarrd., hur man nu vill se det. Ja, hlr har rnan verkligen att g6ra

med vad vi kunde kalla den mekaniserade mdnniskotyPens effektivitet,

samma mdnniskotyp, vars frammarsch vira vlsterlindska filosofer och

kulturanalytiker reJan linge bebidat. Det fir nu en slrskilt hiig relief,

om man i detta sammanhan g drar sig till minnes den Protestantiska teolo-

giens en ging mycket allvarligt menade invindning mot den kristna

tystikens 
-fto-h.irid.al, 

dess rika innerlighet, si ofta i historien en kiilla

tili hela kristenhetens fiirnyelse: det innebure, menade man Pa detta hill,
en genom antingen stegrad medvetenhet eller gradvis bediivning av mln-
nirkan, vanliga sinnen genomftird systematisering och mekanisering av

det mlnskliga sjnlslivet i stil med vad som fdrekommer inom indiska

religioner och sekter.

.f,r, g"*rrrrlt hade man inom den visterlindska och kristna kultur*

kretsen- med mystik fdrstitt endast det helighetens och kontemplationens

ideal, som den kristna liran och traditionen brukat framstllla. Den

protestantiska teologien Stergav ordet mystik en visserligen innu tidigare

l6r.Lo--"nde vidsirlcktare betydelse. Det kom hlrigenom att ftirbindas

med en mer klassisk In kristen innebiird. Detta kunde di fiirsvaras _.

om n&gon tinkt pi att f6rsvara det - sisom ett itertagande av "ildre
rlrr," iren icke har man ddrmed vunnit den klarhet, som vafit iinskvdrd!

I oriet mystik inneslijts nu inte endast allt det dunkel, genom vilket den

hedniska mlnniskovirlden nddgats vandra, de hedniska trosf$rest'illning-

arnas ofta mer ockulta och i varje fall hiigst blandade erfarenheter' utan

dlri innesltits lven positivt onda fijreteelser, som man trots den allt star-

kare framtrldande'tbenegenheten att tro pi det ondas realitet dock pi
nigot sitt miste placera. Sa snart siledes dessa dunkla och oroande feno'

men herrdrde ur ouppklarade eller i varje fall pi nuvarande punkt aw

utvecklingen svirryjbara sammanhang, rubricerades de utan vidare si-

so- h.*ir"h6rande i mystiken, di det hade varit lika l?itt och mycket

klarare att, dir man icke ville tala om det onda sisom en realitet, helt
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lugnt talaom nagot tckult, vilket uttrjrck ju ocksi Ir gingbart iiver all
virlden. Dlrmed behijvde den protestantiske forskaren ju alls icke ha
sagt' att han gav den kristna mystiken nigot som helst erkdnnande, som
han i verkligheten icke dnskade ge. Men den klarhet, som &srundades,
hade mihlnda icke varir s & avligsen!

Det ir nu sjilvfallet, att den protestanriska debatten kring mystiken
under s8,dana ftirutsrttningar blev ett mycket litet givande fiiretag. Be-
d6mningen glillde drrmed icke den krisrna, av kristet lirormbete erkrnda
mystiken, utan denna innesl6ts endast som ett av leden i ett mycket all-
mrnnare och vidstrdcktare begrepp. och mystiken i denna allminna och
vidstrrckth betydelse'befanns snarr vara en f6reteelse p& gott och ont.
Men mest p& ont! Denna sorgligt obestrmda karakteristif korir s8ledes
att drabba icke si mycket en avligsen hednisk virld som'- och desto
mer - den gamla katolska mystiken.

DE det som hrr skrives varken vill eller kan vara n&got annar in en
mycket enkel introduktion, avses naturligtvis icke att nrrmare bem6,ta
den protestantiska frl.gan efter berydelsen av en ikta mystik rrots de
risker, som kunna finnas, att'ddrmed lven tillita den oikta "mystiken,,
att v'dxa fram. Men atr det brister logiskt ir ju uppenbart! vi kunde
di ocksi upphdra att sijka oss rill ljuset, drrf6r att skuggan fallit dver
en annan vrl. av v8r trrdg&rd. Hiir skall endasr konstateras, att den
personlighetens mekanisering, som protestantiska teologer trort sig hejda
genom att bortrensa mystiken, med allt vad den inneblr av ominsklighet
och barbari pi helt andra v'dgar anllnt till Europa. Pi goda grunder
kan man anta, ait den mih?inda inte kommit dver oss s& h&rd och fruk:
tanivlrd och segerrik, om den gamla kristna mystiken, det vill i grunden
helt enkelt srga den kristna innerlighetens ideal, fullkomningens och det
oavprutade klrlekskravets religion, innu f&tt blomma pE den vesrer-
llndska jorden, istrllet fcir att, som si ofta skert,- fiirfiiljas och uroras
som ett ogres.

Men den kraft, som det kristna idealet tillfiires av mystiken, har allrsi
ocks$ fiir handlingslivet en effektiviter, som borde kunna erklnnas utan
att ddrf<ir misstdntrrliggdras 

'av 
dem, som sj?-ilva sdga sig.vilja det goda.

Denna effektivitet ir bevisligen vlsensskild fr8n den effektiviter, som rr
mekanisk, ond eller demonisk. Nigon anledning fiir den kriitna m[n-
nislran att, vad betr'dffar den andliga verklighetens rikedom och styrka,
veta sE litet som m6jligt, dr det vdl minst av allt, 6ven om fdrsiktighet
och okunnighet betydde befrielse fr&n den beskyllning f6r avsiktlighet
och alltfcir klart medverande, frir suggestiv bot6vningsmerod och annat i
den vfi.gen, som man fruktar, vtan att veta, att det endast Ir en fruktan
frir det okrnda. Den nordiska innerligheten, igrunden si lagd f6r mysti-
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ken, var dock en ging i historisk tid v?il fcirtrogen med den latinska

klarhet, som den katolska kristenheten sannerligen inte hade nEgon an-

ledning att icke taga i sin tjlnst. Nir utbytet avstannade, blev det ju

oundvikligt att missfijrstinden satte sig fast.

vi leva i en arbetets tidsilder, men om hur rnlnga skall det en ging

kunna s5gas, att de verkat det goda i den grad, att iterverkan kommer

aft bli fdinimbar genom &rhundraden, kanske genom ett halvt Ertusende

och mer. om den helige Augustinus, den heliga Teresia av Avila och

m|nga andrahar detta kunnat konstateras. Annu veta vi knappt n&gon,

o- .rilk.n detsamma en ging skall s6gas. Men i andra sidan, hur mycket

onr med oiiverskidliga fdljder och en rlckvidd, som icke kan mitas har

icke i v8r tid redan uts&tts. Det finns verkligen skil att fijresli den

kristna vlrlden ett mer ingiende studium av dess ledande fiirgrunds-

gestalter, av en helig Teresia eller andra, som vandrat den heroiska vigen.

Er 
"r, 

de sikraste Lland dessa vlgledare ir onekligen Teresia av Avila.

Ja, klarare in annorstldes gives i hennes skrifter, i Sjfllens borg och i
i.rrr., stora sjllvbiografi en slker vagledning f6r den s6kande. Aven

hon hade en ging fyggat tillbaka fiir ett hErt och ansvarsfyllt liv, men

av den gudo*lig" n&den lyftes hon till den h6gsta, den mest be-

stienJe aktivitet.
I sin genre - och vilken viktig genre - [r den heliga Teresias f6r-

fattarskap lika odvertrdflat i dag som i det avllgsna, av m&nga ftir-
villelser hemsd,kta irhundrade, i vilket det tillblev. Hdr lever en kraft,

som srlndigt p& nytt omvlnder bide den redan fromme och den som

aldrig tidigare befattat sig med det andliga livee Karmeliterpater Gabriel

de Sie. Madeleine har nu fdr ett fortsatt, fiirdjupat studium sklnkt oss

en den biista tiinkbara inffoduktion. Pi ett slrskilt intressant sitt fram'
hiller han bland annat den modlrna psykologiska nyansering, med vilken

den heliga Teresia alltid tar hlnsyn till skiftande individuella anlag och

till den allt avgi;rande personliga kallelsen, som kan varieras s& ofantligt

bide med hnnsyn till vad som ir i en mlnniska och med hlnsyn till
Guds vilja med var och en. Ty kontemplation betyder intet vildsamt,

6vernaturligt ingripande p& samma sltt, som nir t. ex. en sjulcdom botas.

Det innebii .ndast det 6vernaturliga livets normala utveckling. Vi fa,

som ovan antyddes, en aning om det andliga livets sublima enkel-
het.

Bland annat som hnr pE det bestlmdaste vederllgger ett ensidigl och

avsrandsragande betraktelsesltt, ?ir vdl det stlndigt, principiellt sivil som

praktiskt iterkommande grundtemat i den kristna mystikens hillning
infiir kontemplationens stora nid: att ingen 6ger n&gon som helst ritt
arr av Gud Gg?ira eller fijrvlnta nigonting och allra minst och sist di
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nigot si hdgt som denna stora nidegEva, men vi kunna bereda vig i
oss genom ett heligt liv och vi ha full fdtt att elda och uppmuntra vir
kirlek och vir vilja med att fasrhxlla det faktum, att det intima livet
med Gud enligt den mest samsrimda andliga erf.arenhet kommer som ett
direkt svar till den generiist hingivna sj?ilen. Guds generosiret, beronar
den heliga Teresia, stEr ndmligen inre minniskors efter. Den mlnniska,
som handlar snabbt och helhjirtat och vtan att, vid sitt offer fista var-
ken krav, berlkning eller nigon som helst fdrmrten f6rvlntan, kan bok-
stavligen inte undg& sitt svar frin Gud. vad har vil en sidan hillning
gemensamt med den systemprlglade berdkning och mekaniserin g, va?
med den protestantiska teologien brukat motivera sin ftirkastelsedom ijver
det finaste och dmtiligaste i den gamla kristna fromheten. som sagt,
nog har hon kommit, mdnniskan, vars anlete icke lingre [r en mdn-
niskas, men nu som under andra miirka tider kommer kanske den kristna
mystikens renissans. Fdrtrrngd eller uppsk attad dr den likafullt der
ljus, som Iyser i mcirkret.

Med skiil har man stundom kunnat friga sig, om prorestantiska for-
skare verkligen si djupt som de fiirslkrat 'dgna den av katolskt
liroimbete erkinda mystiken ett allvarligt studium. Men
det ha de! Visserligen niidgas t. ex. sjilva professor Edward Leh-
m a n n i sin Mystik ge det erkinnander, art Teresia av Avilas ankar,
uttryckta genom Johannes av korset "kommer protestantismen mycket
n'ira". Men missfiirstind iro hela tiden fiir handen. Det ir samme
prof. Lehmann, som slger om mystiken, att i det iigonblick den ,'af-
giver sin kraft til livsformer, der er i strid med dens utgangspunkr', -den omtalade passiva utglngspunkten - "ophever den sig selv, som
Demringen viger for Dagen". Om detta vore sant, stode vi hlr inf6r
frinvaron av just den kontinuitet, som dock bevisligen lr f6rbunden
med all personlighetsdanande utveckling. Det prof. Lehmann kallar
Darnringen, ?ir ju fiir mystikern den klara dagen, nidens dag, som f6re-
gEr, inviger och inspirerar en kommande glrning. Enhetligheten i det
vittnesbiird, som mystiker fr8n alla tider hrr lrmnar oss, fiirtjlnar verk-
ligen att even vetenskapligt beaktas. Johannes av Korset har i sin stora
dikt om mystiken givit oss denna skildring:

C'est ld qw'il rne d.onna son coert,
Ld qu'il rn'enseigna ane science tris d|liciease,
Et que je lui donnait irrtvocablernent
Tout ce que je suis, sans a.u.cune riserae.
Ld je lui promis d'itre son 6pouse.
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Damringen, ett nattens dok, som man med l5ttnad kastar av och

limnar b"Lo* sig! Nej, det ir att ge en absolut bakvind framstlllning

"" "n 
mysrikers;andliga lage. Prof. Lehmanns vdrdesittning d"t dl &t-

minstone icke hir evangelisk. Det framg|t rydligt av den heliga Teresias

skrifter, atr den kontemplativa minniskans aktivitet har direkt samband

med hennes inre liv och med Gud.

Men Innu eft framtradande drag i den heliga Teresias skrifter borde

i hiig grad tillfredssdilla en protestantisk granskare. I.l-ur o-fta och hur

.rtroiliit framhiller hon inte virdeldsheten, intigheten infiir Gud av lven

d.n hoirta minskliga glrning. Men detta gdr hon di icke i6r att hoppa

iiver dln, undg& d.n o.h sjunka tillbaka i nigon omhuldad passivitet.

Nej, glrning.n"-irt. finnas. Inte fijr att vi "skulle bli saliga pL vlra
ge-iig^r,,,Len fdr attv&r'fromhet mitte bli inte bedrlgligt sken utan
i . , kl i g h e t. Visserligen Ir det stoft och intet, allt det vi kunna

gi;ra, fraihiller den heliga Teresia, men den gudomliga n&den s k I n-

f.. d"t virde och tar emot det av oss, som en giva vird F{ans stora

gengava, som ensam kinnb igen pi det gudomliga ijverflddet. Det ir dlr-
iiir"horr, som ville kalla sig Teresia av Jesus, aldrig - annat en

tilfelligr och di som bn privning frin Gud - pi nigot sltt svlvar i

ovisshei. Den stora, medryckande fijrvissningen ir utmlrkande ftjr henne

Iiksom den varit det alltii, f'6r alla stora kristna fdrgrundsgestalter. Men

pi grund av Teresia av Avilas vetenskapliga grundlighet, hennes iter-

i,Alll-h.t, hennes stlndiga bemijdanden att slrskilja andarna i fiirening

*ed henrres personliga h.iighet str&lar hir en 6verbevisningens kraft, som

iivergir det mesta.

prof. Lehmann llter sin Mystik sluta med tv& sagor, vilka skola ge

en symbolisk framstSllning av mystikens vlsen. Den ena dr trin Persien'

Den handlar om en yngling, som kom till sin ilskades diirr. Nlr han

bankade p3', frilgade hon, "vem Ir det?" FIan sade: "det Ir jag"' Men

hennes d6-rr i;ppnades icke. Di gick han dirifrln och levde i ensamhet'

N6r han .r, d"g itervlnde och hon pL nytt fr&gade, vem han var, sva-

rade han: "det ir Du". Di llt hon 6ppna dtjren fiir honom'

Detta dr, menar Lehmann, i korthet mystikens saga' Och den ger

oss mycket riktigt en god bild av den iisterlindska mystiken
med dess krav pi etr ensidigt utplinande av personligheten. Men, slger

Lehmann, detti d, dock icke hela sagan. Nigot har kommit till'
Tusen ir senare kom en ensam man och bultade pi Gudomens dijrr.

Men nir han, tillfragad vem han var, svarade, "det' dr Du", blev han

inte inslippt. DE gick han ddrifriln, levde och arbetade i virlden och

gjorde uel-*o, sin ndsta. Di han en dag itervdnde och det frEgades
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vem han var, svarade han, "det 'd"r jag", D& iippnade Gudomen sin diirr.
Hiirtill menar nu Lehman, atr Gudomen skiftat sinnelag. Han vill

icke lingre, att den fromme skall likna Gudomen, han krlver endast
av den. fromme, "att han s.kall vara sig r jllv",

Denna framstillning ger en bestickande blandning av sant och falskt.
Att helt enkelt "vara sig sjilv", klingar si vackert av den protestantiska
idealitet, som vore si mycket vackrare - och starhare - om den toge
stcirre hlnsyn till verkligheten. Men i detta budsk ap frin en prorestan-
tisk teolog finns ingen plats fiir Kristi Budskap: "varen och I fullkom-
liga, sisom eder himmelske Fader 1r fullkomlig".

Hur skulle Teresia'av,A.vila ha diktat dessa bida sagor om mysriken?
SE ddmjuk som hon var, kan man gotr fiirestilla sig, att hon skulle gjort
sitt b5sta. Trom sin egen inre rikedom kunde hon llskvlrt ha begagnat
det f6relagda materialet Men av de bida sagorna skulle hon ha fldtat,
samman en enda. Ty ynglingen, som icke var fd,rdig med detta livet,
kunde 6nnu icke alltid fi dvlljas hos s{n iilskade. Bort m&ste han draga,
om in mot liifte att rd,tt snart fi iterkomma. Ydgar, som ingen undgir,
iterstodo honom innu. Atminstone en av dem skulle gi genom mdrk
natt - s j?ilens natt! Vad hindrade att vlgen samridi$ i ytrre
mitto gick genom vdrlden. Under deras intimi samvaro hade hans ?ilskade
framlagt m8nga dnskemil och uppdrag, som han sedan skulle mdta och
fullgiira bland minniskor.

Naturligtvis skulle det komma en dag, di ynglingen Etervinde. Men
tillfr&gad, vem han var, skulle han nog inte endast svara, "det 'dr jagrr.
Inte heller skulle han som i den persiska sagan endast slga, "der Ir Du".
Nej, den heliga Teresia skulle sett honom sjunka ner vid sin llskades
d6rr. Och nlr han intligen talade, skulle hon litit honom siga: "Du -alla skapade varelsers Hlerre, vad har Du att gdra med en jordens mask
som mig! Du och jag! Hur Ir n&got sidant miijligt. Och lndi -hur kunde jag tvivlal Din ?ir ju den ljuva r6st, som genom denna diirr
nii fram till mig (Joh. ro: 3).

Aldrig skulle den heliga Teresia slga nEgot 's&dant 
som am Gud, den

Ende Ofdr?inderlige, skifmt sinnelag. Nlgot sidant hinder ju endait i
folkens och mlnniskornas liv.

Eva Hjorth.
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KYRKoKRoNIKA FoR An r%g.

, II'
Stmmi Pontificatur, Pius XII:s f dr-

s t a'e n c y kl i k a, utflrdad den zo okt.
r939 behandlar, s&somTbe Catbolic Mindt)
pfipekar, det m?inskliga samhlllets enhet,

och skiirskidar det riutida v?irldsliget i
kristen belysning.

Efter in'ledning och iiverblick ftiljer
encyklikals huvgdavdelning, som allvar-
ligen vlnder sig mot tvi "fiird2irvliga
villfarelser", k?inda sisom racism och

etatism eller totalitarisrn. Den fijrra av

dessa villfarelser fdrnekar mdnqisko-

sliikrets enhet och Soliddritet; den senare

tillerklnner slaten fullstlndig iiverhdg:

het i allting, religion och. moral inbe-

gripna,
, Var och en.art dessa villfarelser inne-

fattar fdrnekelse av hormen f6r mlnsk-
fig moral och stir i. motsiigelse till de

sanningar" som insk?irpas av fijrnuftet
oci- Upperrbarelsen anglende hela miin'
iiiskosliiktets viisentliga lenhet och den

individuella .personlighetens .v?irdighet.

De: fdrstdia, ?lven familien och staiel i
deras sanna verksamhet'
. :Dbn ytteri;ta orsaken till dessa vill'

farelser liksom till alla oordningar i nu-
tideri ?ir att finna i v?irlddns fdrnekelse

av.Jtlsu Kristi gudom, som i sin ordning
letr''cill f<irnekelse,av Guds auktoritet,
och dlr Guds auktoritet ftirnekas, ddr

hava:.dven den privata, sociala och inter-
nationella rlttsordn-ingens grundvalar
-undergrlvts. Mdt den fiirra. av dsssa

villfarelser] framhilles Kyrkans llra be-
drlffande det iimsesidiga fiirh&llandet
mellan nationer oih raser; mot den se-

nare villfarelsen' hivdas energiskt famil-
jens rltt till ungdomens kristliga. upfr-
fostran.

I encyElikan's sista del framhEller
Piveq, att det katolska lekmannai

. r) "The Citholic Mind",
N:o 88y, 8/rr t939.

apostolater skall bidraga att fiirhjelpa
vdrlden ur dess nuvarande olyckor, ma-

nar till b6n, bot och fdrtroende till
Gud camt bringar en hyllning it det

katolska Polenr), - en hyllningsg[rd,
so-m vi in extenso itergivit i Kyrko-
kr6nikans fcirsta del (Credos M.j-
nummer r94o, sid. rr8).
.Pivehs rundskrivelse har mottagits

med sympati dven av den icke-katolska
pressen. 'Si t. ex, skriver Stukholms-

Tidningen:

"Pius XII har utflrdat sin fiirsta en-

cyklika efter sitt trontilltrlde, och dess

innehill och form svara mot de hiiga

fiirvdntningarna, som lven den icke-

katolska vdrlden stiillt pi den nyvalde
piven som talesman fdr de ideal, vilka
icke kunna dij och inte fi 6verriistas,
om vad vi kalla vdsterllndsk och kristen
kultur'skall iiga bestind' Pivens ord
mot vildet och de falska llror, som vil-
lat den moraliska krisen i virlden och

teckna'bilden av en ry och hlnsynsliis
lredendom, hans fiirsvar fdr minniskan,
individen, mot doktrinerna om olika
vlrden pi raserna och om staten som

det hiigsta av allt, hans varning f6r en

ny regering av virlden, orn den skall

ske utefter'.samrna.linjer som den se-

naste, allt 'detta ljuder ned m?insklig-

lretens igen r6,st. Den romerska kyr-
kans tiverhuvud ihiires i denna sin fcir-
kunnelse med samma v6rdnad av alla,

fiir vilka begreppet humanitet inte dr

ett d6tt'ord, alldeles oavsett vilken reli-
gido ii.r.r,yg"lse, de omfatta"2).

Och i en ledaie med rubriki "Katolsk
och totalitlr statsuppfattning", skriver
Dagens N1hua: 

-
"D,en katolika kyrkan har,sett minga

1) Pius XII:s Fiirsta encyklika (Euge-
nia Bokfdrmedling, N:a Smedjegatan 24,
Stockholm), sid. 37.

z) Stockholms-Tidningen, z9/ro tg39.
New-York
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vllden uppsti och falla och tjverlevat
minga fdrutslgelser om sin underging.
Dagens herrar mistc fcira ett h<igriistat
sprik f6r att g6ra sig h6rda i dagens
larm; den katolska kyrkan kan tala mera
ligmiilt. Vilket ingalunda betyder, att
den svlvar pi miler. Vad man dn mi
invlnda mot den - ingen kan rimligt-
vis fcirebri den fcir bristande klarhet och
fasthet.

Ett sidant ligmiilt, men fast och klarr
ord i tidens mest brilnnande frigor Ir
ocksi den pivliga encyklika, som Pius
XII nyligen utslnt. Piven klarliigger
diiri den katolska irppfatrningen om or-
saken till den allmlnna inre och ytcre
anarki, vari den moderna vlrlden be-
finner sig, dess ofdrmiga att organisera
ett mellanfolkligr rlttstillstind, dess

stdndiga vZidjan till vild, som fdder nytt
vild. Den politiska anarkiens innersra
rot och kiirna ligger enligc denna upp-
fattning i den allmiinna vlrdenihilism,
3t vilken den moderna kulturen hem-
fallit, di den f6rlorat sambandet med
de gudomliga rnttsnormer, som icke
ostraffat kunna krlnkas. Der Xr kul-
turens sekularisering, som ytterst fdr-
orsakat det allmlnna sammanbrottet. En
kultur, som icke vilar pt en andlig och
moralisk ordning, kan icke besti. De
totalitlra staterna, som vilja vara sig
sjllva nog, och upphiija sig till viirde-
mdtare f6r ont och gort, nro fiir piven
det mest gigantiska uttrycket f<ir denna
vlrldsanarki, som drivit Viisterlandet in
i en itervlndsgrdnd. Encyklikan ?ir i
frlmsta rummet ett anatema iiver den-
na hedniska statsuppfattning"l).

Sisom var att vdnra, mottogs ericykli-
kan Summi Pontificatns icke sirskilt nidigt
i de totalitdra staterna.

I Tyskland hade man redan tidi-
gare pi hiigsta ort fdrklarat,,att reli-
gionsf6rf6ljelse icke fdrekommer i IIIe
riket.

Tysklands katolska biskopar ddremor
konstatera, att allvarliga ting d?ir ske
mot religionen. I det gemensamma
herdabrev, de utfdrdat i Fulda, skriva
de bland annat:

"Man vill fiirhindra det katolska livet
och g6,ra det blodliist, In mera, man
vill ddeliigga den katolska kyrkan mitt
bland virt folk och till och med urrota
sjdlva kristendomen f6r att i dess stiille
inf6,ra en tro, som inte har det ringaste
att giira med varken den sanna Guds-
tron eller den kristna tron angiende
livet efter d6den."

Biskoparnas herdabrev blev konfiske.
ratl).

"Det forna Osterrike", skriver Vati-
kantidningen L'Osseroatore Romano den
1 febr. r939, "blev den antikristliga
tendensens intensiva arbetsfllt. I Vien
finna vi ocksi de vandalistiska demon-
strationerna. Om i .\[ien diirvid blott
en enda priist kastades frin ett fiinsFr
ner pi gatan, och oqr d?ir biskopshuset
icke helt och hillet f6rst6rdes, sE beror
detta minsann icke pi att viljan ddrtill
saknades hos vtldsverkarna. - Sii ha
vi skolornas fortskridande avkristhande
och fdrlamander av den katolska verk-
samheten som nota bene iir kyrkan
g ar an t er ad genom konkoidatet!

Om man i Osterrike tillgrep denna
aktion i ett mera hastigt tempo, si var
detta f6r att hinna i fatt dessa sakernas
fatala lopp i det iivriga Tyskland.

Och hur situationen utvecklar sig
d5r, kan man liitt gissa sig till, om man
vet, att det tysha Kultur-Reichsleiters-
progralnmet fortfarande dr i
k r a f t f6r hela det Tyska Rihet. Och
detta program talar kort oc[ gott om:
"slutet pE den rysk4 kato,
licismen".

Si L'Ossentaore Romano. :

Ocksi den protestantiska bekiinnelse-
kyrkan ?ir ftirem5l f6r f6rfiiljelse, dess

1) Dagens Nyheter (Stockholm 51r r
r939,

r6z

1) Hemmet och Helgedomen, N:o 5
r939, sid. 5.
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fiirnlmste representant, pastor Nie-
m<iller, kvarhilles fortfarande i fdngelse,

och har genom sin stindaktighet till-
vrinnit sig beundran lingt utom Tysk-
lands grdnser.

Flera av Tjeckoslovakiens ka-
tolska prlster iro av tyska myndig-
heter satta i koncentrationsligerl). Och
i protektoratet Ir publicerandet avSnmmi

Pontificatas fcirbjudet liksom i Sovjet-
Ryssland, Tysklands bundsfiirvant.

I sj?ilva Sovjet-Ryssland for*Itta bol-
sjevikerna den sedan iratal bedrivna
religionsfiirfiiljelsen och hava utstrdckt
den till de av dem ockuperade delirna
av polska riket.

I Polen, meddelar Qservatore Romano,

pigir en fiirfiiljelse sEv?il i religi6st och
socialt som i patriotiskt avseende, I
viktiga stlder tillsattes Sovjetrid av
extrema element, varav minga nyss

sllppts ur flngelset. Jordlgarnas och
den bdttre situerade klassens hus och
egendomar brlndes, jorden f6rdelades,
och de mest beriimda kulturella insti-
tutioner, som utgjorde polackarnas stolt-
hetn miitte samma 6de.

Det katolska institutet i Chyrow, ett
av de xven med modern teknik biist ut-
rustade i vlrlden, Ir ddelagd liksom Xven

ett flertal bibliotek och museer, bl. a.

furstarna Czartoryskis beriimda museum

i Pulawy. Den berdmda bilden av den
Heliga Jungfrun i Ostrobrama vid \filno
har i flera dagar varit utsatt fiir de gud-
l6,sas hin under intiget i staden. . Kom-
munistisk propaganda bedrives i stor
skala. Bilder av Lenin och antireligicisa
pamfletter spridas bland befolkningen.
Minga katolska och ortodoxa prlster
och munkar - de ortodoxa liksom alla
andra konfessioner itnj6to full religions-
frihet i Polen - ha arkebuserats. De
gudltisas fdrbund har fttt sina f6r-
gieningir i Polenl).

Bolsjevikernas stlmplingar och vtlds-

.id1) f.*. 
o. Helged. N:o re, re39,

d&d i Spanien omintetgiordes genom
Francos seger, och i landet pigir ett om-
fattande iteruppbyggnadsarbete. "Minga
undervisningsanstalter", skriver Hemmet

och Helgedomen, "ha iterupptagit sin verk-
samhet. Siledes tippnades icke mindre In
4o prlstseminarier. Antalet studenter,
som ldto inskriva sig fcir teologiska stu-
dier, Ir avsevlrt stdrre en under de

gingna iren. Det gir upp till 4,ooo,
det stdrsta antalet sedan irhundradets
bdrjan"l).

"Katolicism och fidernesland" lyder
rubriken pi det herdabrev, som primas
av Spanien, kardinalerkebiskopen av
Toledo utfdrdat efrer landets befrielse
frin de rcidas regemente. I detta siiker
han ej undanskymma de faror, vilka
kunna hota religionen efter den natio-
nalistiska hlrens seger.

Skulle icke Spaniens katoliker, be-

friade. frin det bolsjevikiska tyranniet,
som pi sin vlg med infernalisk sadism

hopade ruiner, tortyr, mord och helge-
rin - skulle de icke kunna riskera att
rika under ett annat ok, till synes min-
dre grymt, men i sj?ilva verket ej mindre
f6rdiirvligt f6r religionen. Skulle icke
de fascistiska och nazistiska bundsf6r-
vanternas kulturella grepp om det na-
tionalistiska Spanien kunna bliva en
katastrofal ltisepenning ftjr den mate-
riella hjllp, som de bragt befriarna?
Vore det .icke att i stiillet f6r Charyb-
dis rika ur fiir Scylla, och undgi kom-
munismens nihilism endast fdr att drunk-
na i racismens nationalsocialistiska he-
resi? Skulle det katolska Spanien und-
gitt martyriet fijr att sluta i apostasi?

"Gud vare lov", tilllgger kardinalen,
t'den mest auktoritativa riisten bland
vira styrande har emellertid upprepade
g8nger f6rsiikrat, atr det framtida Spa-

nien shall vara byggt pi de katolska
principer, vilka utgjorde dess storhet
under andra tider. Spanien skulle icke

r) L'Ap6tre du Foyer (S:t Etienne) VI,
t93g, sid. zz5.
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iter bliva stort, om det vore nigot
annat"l).

Pius XII har sjiilv till Spanien, till
segrare och besegrade, riktat en varm
maning att lita sig geno.mtrlngas av
levande och livgivande katolsk tro, un-
der gingna sekler Spaniens heders-

krona, 1,1: I

Liksom Spaniens primas si har lven
patriarken av Lissabon, kardinal Cere-

ieira, ungdomsviin till Salazarz), P o r-
tugals nydanare, utflrdat ert herda-
brev av aktuell natur, Kardinalen skri-
ver:

"Staternas organiserade skindande av
sanningen, det materiella vildets bl?ind-
verk, instinkternas och begdrens upp-
roriska. appell och de antireligi6sa ideer-
nas besmittelse hota att bringa till tyst-
nad de kristna idealens krav. Krig iir i
och fdr sig av ondo. Dock kan det vara
nddv?indigt fdr att fdrsvara det goda

och rdtta i en ofullkomlig vlirld. Men
ett fdrnekarlde av de djupaste kristna
grundsatserna inneblr dock alltid varje
krig, som Ir dikterat av h6gmod och
iirelystnad eller itri efter herrav?ilde.
Aven ett krig, som ir segerrikt, iir diir-
f6r icke mindre fdrdomligt infiir Kristi
llra. Den kristna moralen har samma
krav pi. livet nationerna emellan som
pi mlnniskans inre liv. SSsom man pi
det sistnlmnda omridet fdrdiimer ldgn,
falskhet och fdrriideri, hat, f6itryck och
f6riidelse, si miste man inom den'inter-
nationella virlden fijrdcirha, att de srora
och miiktiga nationerra egoistiskt h?ivda

sig sjllva pi de smE och svagas bekost-
nad, att de undertrycka och fdiinta,
bryta konventioner, som man frivilligt
ingitt, och svika det under de mest l6gi
tidliga former givna ordet. Vad man
kallar politisk realism, dli sjllva ver-
ket reha machiavellismeq, och den

1) L'Ap6tre du Foyer (S:t Etienne) VI,
1939, sid. zz5,

2) Salazat, "En diktator", av G: Arm-
felt, (Credo 1934, sid. ryy).
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klnnetecknas av frinvaro av moraliska
principer. En sidan politik, Iven om
den fciljes av kristna, iir ingen kristen
politik. Den leder dll de internationella
fcirbindelsernas tillbakaging. Den mlnsk.-
liga samh?illsordningen kan icke bliva
uppriitthillen genom lagar, grundade pi
djuriska instinkter, varken i kampen
mellan ideerna eller i begdrens brott-
ning. I denna tragiska stund, di redan
en v?ildig st5iim av blod flyter, di ett
helt folk blivit offrat, i den stund, di
en vlrldsbra4d hotar att utbreda sig
6ver ldnder, hav och luft, di rXcker
det icke med otr man bara uppfyller de
vanliga kristna fiirpliktelserna, Nu miste
{en kristna brodersk?irlekens lag allena
rida"1).

Redan tidigare har kardinal Cerejeira
i ett f6redrag (r8 nov, 1938) rikrat en
kraftig varning rnot racism och tota-
litdra statssystem.

"De totalitdra regimerna", sade han,
"isyfta att kvlva den katolska aktionens
frihet". . .

"I ltalien, vid de uppiepade angrep-
pen mot den. katslska aktionen, Xr det
endast den starka kdnslan f6r poliriska
realiteter i ett land, d?ir katolicismens
slte befinner sig, som f6rhindrat fdr-
fdljelse.

Respekten f<ir Kyrkan och statsintres-
set hava satt en dam.m mot systemets
obonhdrliga logik.

Men i Tyskland har, tvlrt emot in-
gingn'a avtal, och Kristi heliga riittig-
heter, den katolska aktionen blivit
annulerad. Staten, opph6jd till Gu4
tillskansar sig gudomlign absolut r?itt.
Om Gud existernr, st uppenbarar han
sig i det fdrherligade. sj?ilvmedvbtandct
hos nationen eller.rdsen, vilka hava sta-
ten som hdgsta organ.

Om totalitarismen vunne - fullstindig
sebbr, skulle d_eta beryda ddeliiggelse av
Kristi verh i sjiilarna. Ty den vHgrar

1) Hem. o. Helged. N:o 19, sid. 3.
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ett gdra itskillnad mellan den viirldsliga
uppgift, som tillkommer staten' och den

gudomliga uppgift, som Kristus anf6r-
trott Kyrkan. Det dr av denna itskill-
nad, som hela den kristna civilisationen
beror, likSom ett hus av den samman-

hillande bjiilken"l).
Icke mindre energiskt avslcijas racis-

men av kardinal Verdier, ?irkebiskop av

Paris.

"Man hlipnar'i skriver han, "nlr man

llser sidana besynnerliga pistienden:
'Riitten 6r uttrycket f6r blodets krav ' ' '
och denna rltt glller icke annat ln i
den min, som den stnller sig i rasens

tjiinst'. Att 3t rdtten, it det heligaste i
mdnskligheten, giva ett sidant ursprung,
iir icke endast ett hin mot vetenskapen

och historien, det Ir lven att beklnna
den mest orimliga materialism och 6pp-
na'portarna fdr skamliga g?irningar. Till
vilka konsekvenser leder icke en dylik
hra! Hiigaktuella h?indelser sluta sig till
den rtrest elementdra logik fiir att pi-
visa dessa konsekvenser och avsl6ja en

av de allvarligaste faror, som hotat
minskligheten. Pi filosofiens omrtde Ir
det monism och materialistisk monism.
Allt iir materie, ri kraft"2).

Sunt galliskt fiirstind och katolska
traditioner hava skyddat Fr ankrike
mot racismens smitta,

"Katolska Kyrkan i Frankrike 1938-

ry39" heter en ypperlig artikel av do-
minikanerpater L,. M. Dewailly i Credos

Marsnummer r94o, och till den kan man
hlnvisa alla, som 6nska ldra kiinna det
religidsa nutidsleget i det land, som

skenkt Kyrkan si minga helgon och

viisterhndsk kultur si minga fdregings-
mdn. NXr man l5ser pater Dewaillys
sakrika och flngslande skildring av den

religidsa renxssansen i hans hemland, in-
ser man, varfdr Pius XI til kardinal
Verdier sade, att han, piven, frin Frank-
rike hlmtade sina ljuvaste trdstegrunder.

Uverallt dlr statstving icke l?igger

hinder i vdgen, utdvar Kyrkan sitt vll-
signelserika arbete till folkens fromma.
Si iir fallet i Belgien, England, Holland,
Schweiz och Fdrenta Staterna, diir ocksi
skandinaviska katoliker g6ra sin insats

- nigot varom Iven "St Ansgar's Scan'

dinartian Cabolh Leagae of Neu-York'
och dess 'Ballain" virtna.

Icke minst i missionsllnderna mottogs
med gliidje och jubel budskapet, att si
minga infiidd4 "f'drgtde" priister blivit
av Piven vigda till biskopar i S:t Peters.
domen, Kristi Konungad6mes hiigtid
rg11g - en strilande manifestation av

Kyrkans katolicitet, ett talande vittnes-
biird, att icke endast hennes moders-
famn, utan Xven hennes h6gsta viirdig-
heter sti iippna f6r alla raser, alla folk'
en vederlnggning i handling av racismens

irrllra.
Kulla, pr Odensviholm, Kalmar ldn,

Erik den Heliges dag t8/5 r94o.

Gustaf Armfelt.

1) "L'Eslise contre le Racisme", "Ra-
cirrire et "Totalitarisme" (Maison' de la
Bonne Presse", Paris), sid. y7.

z; "L'Eglise contre le Racisme", sid' 36.
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CREDOS
Ludwig Deimel: Leib

Christi. zoz sid. Herder, Frei-
burg i Br. r94o. RM 3:6o och

4:8o - z5 o/0.

Den paulinska hran om Kyrkan si-
som Corpas Christi - Kristi kropp
har i vlra dagar vunnit en allt mer
tilltagande uppmlrksamhet, och mtnga
b6cker och skrifter ha gedan utgivits
dirom. Det Xr di fiirstieligt, att ivern
f6r saken kan gi f6r lingt och fiira till
6verdrifter bSde i uppfattningen om,
vad Paulus egentligen l?ir, och rillimp-
ningen av denna hans ldra. Diirf6r vill
Deimel en ging i denna understikning
kritiskt granska den bibliska grund-
valen, Redan bokens undertitel "Sinn
und Grenzen einer Deutung des inner-
kirchlichen Lebens" antyder ndrmare
f6rfattarens mil. Han vill fiirs6ka att
komma fram till sjXlva Pauli liira och
ifrin denna skilja alla senare tilllgg, om-
bildningar och fd'rvanskningar. F6r-
denskull unders6ker fdrf. systematiskt
de texrer, som tterge Pauli lira, och
s6ker giva ett tydligt svar pi frigan:
Vilken naturligt fysiologisk och sociolo-
gisk verklighet hade Paulus fdr 6gonen,
och vilket dvernaturligt sakf6rhillande
har han velat klarl?igga med detta tale-
siitt. Pi grund av sina realistiska under-
s6kningar tror f6rf. sig kunna fastsl8,
att denna paulinska bild av Krisri kropp
icke framstilller Kyrkan sisom en "my-
stisk" f6rening mellan alla troende och
Kristus pi grund av den heligg6rande
niden - vilket utryckes t, ex. genom
bilden om vinstocken och vinrankan -,utan blott den organiska och organisa-
toriska, sociala fd,rbundenheten av de
troende sinsemellan och med Kristus
medels de s?irskilda nidegivor, som givas
tt de enshilda till sina medkristnas
tjlnst, M. a. o. uttrycket "Kyrkan [r
Kristi kropp" Xr icke den allt omfat-
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tande formeln fiir det kristna samfun-
dets hela verklighet, utan blott fijr en
del d?irav. Det finns i Skriften flera
andra bilder, som var fdr sig framstiilla.
den ena eller andra sidan av Kyrkans
vlsen, och f6rst alla tillsammans kunna
fiira oss till en full f6rstielse- "En av
de minga beteckningarna, ez bild bland
rninga - men icke m€r - iir bilden av
Kristi kropp. Att ijverdriva dess be-
tydelse finns det desto mindre nigon
anledning till som den ocksi sisom bild
bland minga bilder alltjimt Xr full av
beundransviird vlrdighet och f6rvinans-
viirt djup".

"Det framgir", enl. fdrf., "tillriickligt
tydligt, att enheten av Kristi kropp,
som dr Kyrkan, ?ir en moralisk enhet
och icke en fysisk, Denna moraliska
enhet har visserligen en fysisk grund-
val, den blir fijrorsakad genom Guds
Andes verksamhet i sj?ilarna". Uttryc-
ket "kropp", iiven i sammanslttningen
"Kristi kropp", fir icke tagas orda-
grant. Det miste alltsE fdrstis analog!.
Och det riir sig om en analogi av flera
likartade fiirhillanden. Det dr alltsi
rdtt och slltt sE, att Kristi fysiska kropp
och Kyrkan sisom noga ski.lda realiteter
stt bredvid varandra, och att den se-

nare endast pl grund av ett antal be-
tydande liknande f6rhillanden ocksi
betecknas som 'Kristi "kropy''.

J. G.

P e t e r O t t: Die Umgestaltung
in Christus. 338 sid. Benzinger,
Einsiedeln, r94o. Schw. Fr. rr:zo
och rz:8o.

I r8 stora kapitel tecknar f6rfattaren
vigen, pl vilken vi alltmera kunna bli
nya mlnniskor i Kristus; icke blott i
den mening att vi genom den 6ver-
naturliga niden alltmera fi del i Jesu
gudomliga liv, utan dven att i kraft av
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denna n8d hela vEr personlighet och
hela vErt personliga leverne, genom virt
trogna samarbete med niden, alltmera
omformas efrer Kristi tivernaturliga
fullkomlighet. Det iir just denna 6ver-

naturliga fullkomlighet som f6rf. vill
$etora och till bide grundlinjer och
enskildheter framstllla. Om lin boken
icke ir - och heller icke vill vara -
en systematiskt fullst?indig framstiillning
av det kristna livets'fullhet, si bevisar

dock redan innehillsfiirteckningen, att
den bjuder pt mycket av det r.nest vii-
sentliga: Die VerZinderungsbereitschaft.
Die Reue. Die Selbsterkenntnis. Die
wahre Bewusstheit. Die wahre Einfach-
heit, Sammlung und Kontemplation. Die
Demut. Das Gottvertrauen. Die Arbeit
an uas selbst. Die wahre Freiheit. Selig,

die hungern und diirsten nach der Ge.

rechtigkeit. Die heilige Geduld. Selig

die Friedfertigen. Die heilige Sanftmut.
Die Barmherzigkeit. Die heilige Trauer.
Die heilige Niichternheit. Das wahre
Sich-Verlieren.

Fiirf. fiirstir att pi lyckligt siitt f6r-
binda och konfrontera den katolska
traditionella askesen och fromheten med

moderna tankar och id6er pE det etiska,
psykologiska och pedagogiska omridet.

J. G.

Gustav E. Closen S. J.:'I/ege in die Heilige Schrift.
Theologische Betrachtungen iiber
religi6se Grundideen. des alten
Bundes. 3o3 sid. Friedr, Pustet.

Regensburg 1939. RM 6: eo och

7t zo - z5 o/0,

Det faller sig inte alldd sE l?itt fiir
en nutida minniska att finna vlgen och
tilltrxde till den Hel. Skrift. I synner-
het infiir det Gamla Testamentet st8

mtnga liksom infdr stlngda d6rrar.
Det finns helt visst mtnga "inledningar"
i Skriften, men de iiro fiir der mesta

alltfiir mycket betungade med otaliga
privatmeningar och slruppfattningar och
vetenskapliga stridsfrlgor, Den efter
Guds ord siikande mlnniskan blir ock-
si d:irfiir ofta f6rd omkring i vida
kretsar runt den Hel. Skrift i stillet fiir
att verkligen fdras in i densamma. F<ire-
liggande bok dvervinner pi ett gllnsan-
de sltt de hlr antydda svErigheterna,

Fdrfattaren avsldjar en ovanlig begiv-
ning f6r Skriftens djupaste mening. I
det han verkligen tager dess egenskap
av Guds religidsa uppenbarelse pE all-
var, kommer han fram till nya och dju-
pa religiiisa insikter, som g6ra Skriften
till en verklig upplevelse. En rad av
de sk6naste och viktigaste partierna av
G. T. tydligg6ras silunda f6r kristen
Eskidning, varvid ett nytt och ovlintat
ljus faller pi minga stdllen, vilkas reli-
gi6sa mening inte Ir omedelbart fram-
trldande. Betecknande f6r det lyckliga
tillviigagingss?ittet vid denna'inledning'
som ocksi har mycket att slga en kln-
nare av bibeln, dr t. er. huru torn-
byggnaden i Babel och Jakobs vision
om hirnlastegen behandlas under den
gemensamma titeln 'Nidel?iran i Gene-
sis'. Ett inledande kapitel- om den Hel.
Skrifts mysterium behandlar snillrikt de
teologiska fdrutsnttningar, ut ifrln vil-
ka ett verkligt fiirstiende av Skriften
f6rst blir miijligt. OcksE h?ir miirker
man tydligt att en religicist gripen per-
sonlighet Ir verksam, vilken fdljer den
grundprincipen fiir all tydning av den
av Gud inspirerade Skriften: Att fdrst8
Skriften blir endasr dt mtijligt, om den
llses i dens anda som har skrivit den.

Th. van Haag.

Bo Giertz: Kyrkofromhet.
zo6 sid. Svenska Kyrkans Dia-
konistyrelses Bokfdrlag, Sthlm
rg19. Kr.3:- och y75,

"Kyrkofromhet" ir en fortsnttning pi
"Kristi Kyrka" av samme fiirfattare (jfr

r67



C r e d o 1939, s. 38r). Aven denna bok
limnar ett vittnesbcird om den kyrklig,r
fdrnyelseriirelsen inom den svenska stats-
kyrkan. Om det tidigare hade riirt sig
om att ge en bild av detta objektiva
faktum, Kyrkan och dess nidemedel, si
tilldrager sig nu den enskilde kristnes
personliga fromhetsliv det ndrmaste in-
tresset, Men ocksi hlr felles med er-
kzinnansvirt eftertryck dom <iver denna
subjektivistiska fromhet, som sedan se

llnge utgjort en krlftskada pi det prote-
stantiska fromhetslivet och mlngen ging
hotat att fcirkvdva det. Endast i fcir-
bindelse med kyrkans liv och liturgi
kan det f<iras ett sant krisdigt liv. Vid
kyrkobescik ir det ingalunda nog att
passivt lyssna till predikan; det dr inte
ens det viktigaste, Pi f6rsta plats miste
fastmer sti, vad som dr det egentliga
i att "tjdna Gud": Guds lov ur fiir-
samlingens mun, dlrvid den gudstjlnan-
de hillningen miste sltta sin prlgel icke
enbart pi det inre sinnelaget, utan ock-
si pi den kyrkobes<ikandes yttre upp-
trldande. Med humor skildrar f6rf. i
exemplet "Medelson", huru den kristna
kallelsetanken (som f6r iivrigr givetvis
inte Ir en uppfinning av M, Luther)
f6rbytes i sin morsats, om den lcisgdres
frin det kyrkliga livet.

En katolsk-kristen llsare skall icke
endast gliidja sig tiver de ber6mvnrda
fcirsiiken att bliva fri frin subjektivismen,
han skall snarare med h?ipnad iakttaga,
hurusom en hel rad av kristna vlrden
iterupptlckts och delvis beskrivas med
fin fdrstielse, vilka fiir honom sjllv iiro
vllbekant arvgods, och vid vilka hans
egen Kyrka alltid hillit fast, ocksi di
nIr kristna, som trodde att de miste gi
andra v'd,gar, ha klandrat den hiirf6r.
Fcirfattaren, som synbarligen mor;agir
starka intryck av bedjandet i den 6ster-
liindska kyrkan och av fromheten i an-
dra icke-lutherska kyrkosamfund, tager
ocksi.genom denna sin bok inyo en sreg
bort frin denna provinsiella tringsynt-

Credos biickg.

het i det religiiisa betraktelsesiittet, vil-
ken si ofta brukar vidlSda lutherdomen
i dess rena form.

F6r att undvika varie missfiirstind'
miste emellertid betonas att f6rfattaren
i "Kyrkofromhet" lingt starkare dn i
sin fiirra bok framstiiller och f<iretrlder
Iutherska synpunkter. Silunda fijrklaras
genast i bdrjan med stcirsta energi lSran

om "rlttflrdiggiirelsen genom tron alle-
na" sisom den reformatoriska Sterupp-
tlckten av en biblisk sanning, vilken
skulle vara bestdmmande fdr den sven-

ska kyrkans l?ira. Ocksi pi andra stiil-
len representeras den lutherska tros-
teologien pi ett sltt som synes fcirllgga
det kristnas vlsende i medvetandet.
Gentemot detta stE emellertid andra stll-
len som i lycklig inkonsekvens hdnvisa
till det objektiva momenter i tillhiirig-
heten till kyrkan. Hdr Ir arbetets ege.pt-

liga svaghet. Grundliiggande liropunk-
ter fdrklaras flertydigt, si att de t ena

sidan kunna fiirstis i specifikt lutherskt,
i andra sidan i allm?inkristlig mening.
Man fEr det intrycket, som om hZir

omedvetet skulle fiireligga denna i sig
omiijliga vidhjiirtenhet, som samtidigt
vill fasthilla vid det som Ir specifikt
fiir lutherdomen utmlrkande och dock
sl8 en brygga mellan de konfessionella
motsatserna. Atminstone finnes d?ir

ingen skarp avgilnsning f6r vad som ?ir

specifikt lutherskt och vad allmiin-
egendom fdr alla olika kristna bekiin-
nelser. Hiiiigenom utslttes man prin-
cipiellt fiir faran av en dogmfri kyrka:
en lira, som kan tydas i motsatt me-
ning, Ir inte mer en hra. Visserligen
hiller f6rfattaren faktiskt med all kraft
fast vid en dkta dogmatisk kristendom.
Hans bok ir i alla fall, liksom si mlnga
andra tidsfijrereelser, ett symptom pi
den kris, i vilken lutherdomen sisom
konfession nu befinner sig.

H?ilsingborg 1940. Aktiebolaget Boktryck.

Th. van Haag.
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