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ALLE SJELES DAO. 
Stille! Stille! - Alle Sjeles dag! 
Nu dem1·e1· det av dödens dystre 

minner ... 
Naturen ruster sig til vintersövn. 
og alle fagl'C somme1·drömmer svin

ner. 
Et sukk sig baner fra de nökne 

lunde -
nu er de 1·ibbet helt for höstens far

vepl'Ukt. 
J{un havet vånder sig - det kan ei 

blunde, 
fö1· våg og vik er stum og isbelagt. 

Stille! Stille! - Alle Sjeles dag! 

Stille! Stille! - Alle. Sjeles dag! 
Så ofte senker vi med bönn og sal-

1ner 
i blomsterprakt en kiste under 

muld-
men selv de fagre blomster engang 

falmer. 
Det er kun b ö n n som gavner våre 

döde 
som e1· pd. veifm til det ny Jemsa

lem, 

Kun den kan sl�tte deres skyld og 
bröde 

i Jesu blod for snart q komme hjern. 
Stille! Stille! - Alle Sjeles dag! 

Stille/ Stille! - Alle Sjeles dag! 
0 dy1·e nådens dag for dem som 

lider 
i Pw·gat01·iets stille lutringsild 
og .venter sårt på bönnens nåde

tider ! . . .  
Nu lyser liflig froens tendte kjerter, 
nu bölger bönnens vil'Uk 'op fra 

jord: 
De m·tfte sjeler finne1· vw·me hjei'ter 
med varme bönners tusenstemmig 

kor. 
Stitle ! Stille ! - Alle Sjeles dag! 

Siille/ Stille! - Alle Sjeles dag! 
Som dempet orgelbrus et minne 

. bever . .  
og hulker sårt fra (ly pet av !lin 

sjel... 
· 

Det e1· en död som cffg til regllS/f<Jp 
krevet,' 

· 
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»0 du som glemmer mig, den heden
farne 

som stunder lengselsfullt mot f edre
landets kyst, ...:.'..:__ 

gpsend (tlI kj�.rlig bönn af_ det må 
- Jdarne 

og jeg i�1å il,e tit1p_in Frelser� bryst I» 
. _Stille! S_t(lle!�� Alle Sjeles <Jag! 

.. ' __ _,. 1��,· ... 
.--r,-

--·�_.,,..-· 

Stille'i .Stil_le-!/� · Alle Sjeles dag I 
0 a[V()l'Sfulle dag foi, OSS-·sofn -
,_,-· _,/� · lever,. 

men glemte sjelens farv for dögnefs 
krav! 

De tause minnel's dysll'e gjenfeJ'd 
svever 

som Viraksdqmpen over åpen grav ... 
Forspildt; fo1;ödt, hvad kanskje · 

aldri siden 
,vil skjenkes mig på livets nådesti. 
Lce1· du·mig, Hen·e,,vel å nytte tiden, 
för nådens dag fo1:. alltid er. forbi ! 

.Stille!Stille/ -Alle Sjeles dag! 

K. IUELSTRU/!. 

'DEN' ·I HL I:, . . , . .  ,::. . ... ·• 

' . ··,: . KOMMUNIONENS VÄSENt·� 
'LlOA FRUKTER. 

Bland de kärleksakter, vilka för
nämligast äro frukten av den hl. 
kommunionen och· ay :(fr,istus ut- ·. 
lovade åt den hel. kommunionen 
(leva för mig) är det att kommuni
cera åtei·igen en säregen kärleksakt 
� och varje gång också en frukt av 
del)._· föregående kommunionen -, 
en kärleksakt varigenom vi upp
fylla vad Jesus själv under infly
tandet av sin egen kärlek har be-. 
fallt, då han sade: »Om I icke äten 
Människosonens kött, skalen I icke 
hava livet i eder»; en kärleksakt, 
som. intager en viktig plats i Johan
nes förmaning: .»Älsken icke med 
edra ord ·qch med tungan utan med 
gärning och i sanning. ( 1 J oh. 
3: 18). 

Då Jesus ordagrannt upprepade 
denna lag för de skriftlärde, tillade 
lian, utan att han blivit tillfrågad, 
någonting som tillkännagiver en 
högre och fulllrnmligare uppenba
relse än Gamla Testamentets: »Det 
andra budet är detta likt: · du skall 
älska din nästa såsom dig själv>;. 
-(Matt. 22: 39). I det här bifogadr� 
ställer Frälsaren budet om kärle
ken till nästan i samma klara sol
ljussfrålar så,söm det »största och 
första .budet» (Matt. 22: 38). Han 

gör det på grund av enheten mellan 
själen och honom och genom ho
nom. med Fadern; han gör det på 
grund av införlivningen av alla 
troende i honom, den »mystiska 
vinstocken», huvudet på kyrkans 
kropp», av vilken alla troende äro 
lemmar; han gör det, såsom apos
teln Paulus tillägger, särskilt ge
nom den hl. Eukaristian, vari den 
inbördes enheten når sin högsta 
fulländning och innerlighet: »ett 
bröd, en kropp äro vi de många, vi 
alla som deltaga i det ena brödet», 
( 1 Kor. 10: 17), medan också var
je hl. kommuniol). enligt kyrkomö
tet i Trient (Avd. 13, kap. 2) är 
ett tecken på denna ena kropp, vars 
huvud han själv är och varmed han 
vill förena oss genom trons, hop
pets och kärlekens starkaste band. 
Den hl. Augustinus ·sade härom: 
»Vår Herre ,Jesus Kristus har ·an
förtrott sin kropp och sitt blod åt 
element, vars mångfald blir till· en 
helhet. Ty här uppstår något en
hetligt av många sädeskorn, där av 
många druvor». (Tr. 26 in Joh.). 
Ej endast ett tecken likväl utan 'ock0 

så orsak är den hl. k9mmunionen 
till den alltjämt stigande, allt 1nerå 
framträdande kärleksenheten bland 



de troende. Den ,hl, Johannes, kär� 
lekens apostel, Eukaristians 1 ,här� 
old, själv präst; som -Så ofta byrit i 
sina händer Livets Bröd, förkunna.i; 
dess härlighet i sitt första brev ( 1 
Joli .. i: 1, 3): »Det som var från 
begynnelsen, det s0111 vi. hava hört, 
det som vi hava sett med våra ögc;m; 
det som vi hava beskådat och våra · 
händer hava vidrifrt om livets b1iöd, 
det förkunna vi för eder, på det att 
I även skolen hava gemenskap m.e(:l 
?SS och vår gemenskap må vara 
med Fadern och med hans Son, 
Jesus Kristus.» Där hava vi den 
eukaristiska fruktens fulländning; 
fullkomlighet: )>förbliver i mig och, 
jag i hon,om», d. v. s. de förbliva.'i 
mig oph jag i dem och även genom 
mig inbördes ett; i överensstäm
melse med den härliga avslutningen 
i Jesu högtidsbön: »Jag beder dig 
Fader .. . att alla �å varaett, s,å� 
som du Fade1� är i mig och jag i dig 
att de må vara ett i oss . . . att de 
må vara ett såsom ock vi äro ett. 
Jag i dein och du i mig, att de må 
vara fulländade till ett» (joh. 17: 
20-28). 

Det är således ej- att undra på att 
Jesus begagnar tillfället vid sin 
cukaristiska avskedsmåltid för att 
förnya och befästa »du skall älska 
djn nästa såsom dig själv», såsom 
ban svarat på en skriftlärds fråga 
och påmint om det s_torartade som 
Moses ,framfört i Guds namn: »Av 
hela ditt hjärta, av hela din själ, 
av hela ditt sinne, av alla dina kraf
ter». A v·slrndsmåltiden bringar i 
innerligaste sammanhang med den 
stora Gåvan allt vad Jesus dtrvid 
yttrar, och omfattar enligt kyrko
mötets i Trient uttryckssätt: hans 
gudomliga kärleksrikedomar för 
alla människor. I Eukaristians be
lysning, ett tecken och orsak till 
Vad han går att begära, fordra, 
ålägga och befalla, av vars motta
gande han gör allt beroende, stråla 
alla ,ord, som ur hans hjärta och' 

. ö:ver hans läppar tränga till lär,
j ungarnas öron och hjärtan: »Jag 
giver ,eder ett nytt bud, att älska 

varandra såsom jag, har äl-Skat 
eder, att i älsken varandra inbör
des. Därpå skola alla känna a,tt i 
ären . mina lärjungar, att I hirven 
kärlek emot varnndra, såsom jag 
har älskat eder» (,Joh. kap.13 & 
15). Först då, så säger Kristus, är 
kärleken., till Gud - d. ä. höjd
punkten av min eukaristiska verk� 
samhet · i edra ,själa.r - sann och 
Gud värdig, när den motsvarar den 
alla omfattande »G:ud är.· kärldo 
och gör det på samma sätt som,jag 
•ställer till ,måttstock den genom 
mig själv bevisade kärlek�n »såsom 
jag har älskat eder». .. ,.,, . 
· Undet denna form, angiven av 
Kristus själv, har den hl. Kyrkan 
övertagit · fran hans läppar budet 
om kärleken till Gud, under· denna 
form; nied detta tillägg . upprepar 
hon det vid döpet för varje kristen: 
då Guds liv med · nådeströmmen 
skall ingjutas i själen och männi-
1skan införlivas med den mystiska 
vi'nstocken,' med huvudet . på den 
andliga kroppen. )> Vill du ingå i 
livet», så manar prästen, »så håll 
Guds bud)>, Och dessa hud. De äfo 
alla sammanfattade i orden: »Du 
skall älska Herren din Gud r av ailt 
ditt hjärta o. s. v.», och prästen till
fogar med Jesus: )>och din nästa 
såsom dig själv». Ovillkorligt, 
obönhörligt håller Jesus fast, ;vid 
denna förklaring av kärlekslage11; 
Han vill absolut hava Eukaristians 
frukt, men han vill först då anse 
och erkänna den såsom sann och 
Gud värdig, då han i denna frukt 
ser också nästan representerad. l 
samma riktning fordrar den hL 
Ande, som vid dopet tager sin;:bo
stad i våra själar och' är själens 
gudomliga ljus och kraft för att 
verka och uppfylla Guds vilja, 1vår 
medverkan, vår trohet, liksom- vid 
varje kommuniqn ropande i vårt 
öra och inpräntande i vårt hjärta: 
»Detta bud hava vi av Gud, att den 
som älskar G1id, . ,skall ock . älska 
sin broder» (1 Joh. 4:21) . 

När då efter den sista konununi� 
onen, det må vara H,>r den ,enskilde ' . - � - . . . . . . . - ·, ·' .- . � .,. � . - . . �.-, . --. 



ellet för alla tillsammans, Jesus 
ko.inmer såsom domare för att upp
fylla eller se uppfyllt sitt fyrfal· 
diga eukaristiska löfte från Kaper
n:imn: »Jag skall uppväcka honom 
p!t den yttersta dagen», då skall 
han ej. anföra såsom omedelbar 
gruiid för en gynnsam eller ogynn
sam dom: I haveri älskat eller icke 
äls)rnt mig, men vitt och brett skall 
häii framställa · de olika barmhär
tighetsverken niöt våra medmänni
skor; och allt efter det1 denna frukt 
hat mognat i själarna skall han 
döfua: Så har du älskat mig, ty: 
»Sannerligen säger jag eder:. vad 
l haven gjort en av dessa niina 

· �nirtsta bröder; det haven I gjol't 
mig och därför: Kommen I min 
Fader.s välsignade och tagen i be
sittning det rike som eder är till
rett ifrån världens grundläggning» 
(Matt. 25: 40, 34). Vari för övrigt 
låg förträffligast orsaken till enhet 
mellan Jesus och alla hans »min
sta», om icke just däri, att verk
ligheten eller viljan åstadkom vad 
Paulus kalll\r: »Ett bröd, en kropp 
äro vi de många, vi alla som del
taga i det ena bl'ödet» (1 Kor. 
1(): 17). 

. Därpå stöder sig i första och 
sistä ru:rriinet det eukaristiska livet . . . 

;:-- »ha1; det eviga livet», »förbliver 
i niig och Jag i honom» att: älska. 
Detta är det rförsta och sista ordet 
åv »Detis-Chai'itas» - »Gud-Kär
lek>>, som a,; kärlek gav sig t.ill spis 
--c-:- det mest upphöjda och längst 
genomförda sättet att giva sig sjähr. 
Att besvara denna Guds kärlek 
är således Eukaristians egentliga 
frukt framom alla andra; kärlek till 
Gud, upptagande i sig allt och alla, 
helgande, fullkomnande, krönande 
ållt, återställande allt som skett 
eller vadt emot denna kärlek, eller 
so1n varit, kari vara en brist däri. 
· · Det högtidliga uttrycket i Jesu 
oversteprästerliga bön: »Detta är 
det eviga livet» har också enligt 
d_en ursprungliga texten det däi:
�ft�i· följande:. »Att de kän_na dig 
deri ende sårtna Gudeh och den som 
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du hai· sänt, .Jesu Kristus», bety
delsen av kärlek-kunskap. Ty då 
Pettus, vilken vid det tillfälle då 
det eukaristiska löftet · gavs i Ka
pernaum hade i allas namn bety
gat sin tro på detta löfte, på· ett så 
sorgligt sätt besvarade »skall leva 
för mig>i, då sörjde Jesus för att 
Petrus omedelbart före sitt anstäl
lande såsom hela kyrkans överher
de ända till tre gånger gav en öppen 
offentlig fösäkran om sin varma 
uppriktiga kärlek: »Jag älskar dig, 
jag älskar dig, du vet att jag älskar 
dig» (Jo}}. 21). Med denna tredubb
la · upprättelse efter siri begångna 
synd kunde Petrus i lugn förtrös
tan tillträda sitt pontifikat, en kär
leksverksamhet, den förträffligaste, 
till medµiänniskors bästa. Jesus 
hade mottagit och godkänt P etri 
bekännelse - liksom bekräftad 
under ed: Du vet. - Petrus skait 
vakta »mina lamm, mina får» ej 
för sig själv utan för Kristus. 

Skall leva föl' mig! Varje kri
sten är s�ledes förpliktad att med
verka till förverkligandet av den hl. 
kommunionens omedelbara· verkan, 
i sfrävan att tillväxa överallt. Detta 
s·lrnr genom många och upprepa
de kärleksyttringar, under vilken 
form det fi.n må vara, liksom genom 
undra dygdeakter, tro, hopp öch 
bön samt anhållan om ld.rlekeris 
dygd. Denna innehåller ju all för
träfflighet, såsom aposteln Paultis 
besjunger den i 1 Kor. 13 kap. och 
deri förutan är människan intet 
och till intet nyttig. Den ensam 
skall - efter tron i Etikaristian 
och en förtroendefull Iried,,erkan 
med de-ss livnärande kraft - bliva 
kvar i det eviga livet: » Kär i eken 
upphör aldrig» (1 Kor 13: 4). 

Den eukaristiska kärleken skall 
vara vår ,styrka i alla faror, »så
som starka lejon skola vi gå ifrån 
detta bord», skriver den hl. Chry
<;ostomus, »till fruktan även för 
djävulen». Och den hl. AugustinUs 
säger om den hl. Laurentius, med· 
anledning av »förblive1' i mig och jag 
i honom»: >>l alla plågor han fick 



utstå kände han inga plågor och till 
följd av att han ätif detta bröd och 
druckit ur, denna kalk och blivit 
mättad.» . Genom att förläna oss 
denna fasthet och ståndaktighet, 
so111 är säregen för . den sanna kär
leken, skall den hl. kommunionen 
i högsta mått och från dag till dag 
med ökad tillväxt förverkliga vad 
Eukaristian vill vara: » En under
pant på den tillkommande härlig
heten». Härvid skall . också upp
fyllas kyrkomötets i Trient önskan . 

2$5 

(Avd; 13. kap. 8 ) : »Må detta över
naturliga väsentliga bröd vara för 
de troende · liv för själen och evig 
hälsa för anden, så att de veder
kvickta genom dess inneboende 
kraft måtte ifrån ·sin vandrings
färds bedrövelser anlända till det 
hirnmelska fäderneslandet oci1 vad 
de här mottaga fördolt, där . få 
åtnjuta utan slöja : »änglarnas 
bröd». 

J. van Gijsel. 

D O O MATIS K- PSVKO LOOIS K E  UND ER
S00 E LS ER OVER D EN LUTH ERS K E  
0 0  D EN TRID ENTIN S KE RET FA:R

D 1 0 0 0  RE L S E S LJERE.  
V E D  A L PONS HIEM ER S. J .  

lll. Retf &rdiggprelseslEPI'en og de 
· pv.rige Trossandheder. 

Her skal kun fremhreves tre af 
den katholske Tros Grundsandhe
der: Gud, Kristus, Kirken; de sam
me, som allerede Bellarmin m:evner 
som dem, den nye Lrere kom i 
Strid med. Luther selv havde op
rindelig ikke til Hensigt at angribe 
nogen af de tre nrevnte Sandheder. 

a) Luthers oprindelige Tanker 
om Gud, Kristus og Kirken. 

Angående Lrereh om Gud kan der 
ikke vrere Tale om et Angreb fra 
Luthers Side, da hele hans Retfrer
diggprelsesvej -har sit Udspring i 
hans religipse Grundsyn. 

Hvad Kristus angår, var det ikke 
Luthers H,ensigt at afsvrekke Frel
sesgerningen; tvrertimod, han vilde 
beskytte Kristi Y delse mod Selvret
f rerdighedens fordrervelige Angreb. 
:fla.n vilde »forvandle hele Theolo
gien til en Korstheologi, som han 
kaldte det» (53) .  

, r '. , I, 

Vanskeligere synes Luthers Stil
ling til Kirken at vrere at beds,,mme, 
men også her gpr man, som Grisar 
viser, den samme Erfaring. Nogle 
Vidnesbyrd vil bevise det. Om Stu
dietiden i Erfurt indtil 1505 siger 
Grisar: »Occams hierarki-fjendtlige 
Ideer forblev fuldstrendig fremme
de for ham» (24). Fra samme Tid: 
» Han h�rte mange fremsrette bitre 
Klager over Kirkens Tilstande, uden 
at det dengang frengede i ham» (24). 
Fra Tiden efter Romafrerden: » Ved ' Luthers Bes�g i Rom og lrenge efter 
var der ikke Tale orn såkaldte re
formatoriske Tanker» ( 48). Ganske 
vist gjorde Roms fordrervede Sreder, 
selv i Gejstlighedens h�jeste Kredse, 
et dybt Indtryk på Luthers Gemyt 
og Mindet herom · vågnede senere i 
hans Kamp mod Rom med voldsom 
Magt» (48). »Men sikke1t er det 
alligevel, at Bes�get ved Kristen
hedens Midtpunkt ikke har rokket 

.hans Hengivelsc for Kirken, _ hans 



Underkastelse under den . pavelige 
Autol'itet eller hans Trofasthed mod 
Ordenskaldet - slq:5nt den senere 
Krise blev begunstig�t derved» ( 49). 

Endnu om Tiden, da Vildfarelsen 
begynder, skriver Grisar: » Trods 
alle hans Afvigelser fra Kirketroen 
fordpmmer han i Fortolkningen af 
Romerbrevet med strerke, 'ja rys
tende Ord Hreretikernes Adfrerd 
mod Kirken og deres Frafald fra 
Troen. Han selv trenkte endnu ikke 
på at skille sig fra den hierarkiske 
Kirke» (71). Reformationens Ud
spring må ikke spges i nogen Hen
sigt om at hidfpre en almindelig 
·Forbedring af det kirkelige Liv. 
Luther tilstrrebte i fprste Linie at 
bringe sirie . Srermeninger til Aner
kendelse ; lian vilde f prst indf pre 
dem i sit Kloster og sin Orden, der-· 
paa ved ,vittenbei'gs Universitet og 
til sidst i hele den davrerende theo
Iogiske Videnskab» (72). · 

Af alt dette fremgår det tilstrrek
kelig tydeligt, at L1ither oprindelig 
ikke tilsigtede nogen Kamp imod 
Kirken. Men samtidig forstår man, 
at Reformatorens faktiske Holdning 
og Lrere fra 1515 og senere meget 
snart måtte fpre til åbent Brud med 
Kirken. Ligeledes måtte Udvik
lingen efterhånden modne den Op
fattel&e hos Luther, at hans nyop
dagede Sandheder skulde befri 
Menneskeheden for Kirkens Åg. 
Virkelige og formentlige Misbrug 
frembpd her et krerkomment An
grebspunkt. 

b) Luthers virkelige Forhold til 
Lreren om Gud, Kristus og Kirken. 

Selv om Luther til at begynde 
med ikke var klar over den nye 
Lreres Farlighed, viser dog allerede 
en overfladisk Betragtning hans 
Lreres indre Modsigelse af netop 
dis.se Grundsandheder, som Luther 
i det mindste i Begyndelsen endnu 
vilde bevai·e. Dette er i den Grad 
Tilfreldet, at det rigtige Gudsbegreb 
netop bliver rokket af den fprste 
af , Luthers tre Hovedlrerdomme, 
nemlig Lreren om Menneskets in
dre Syndighed, Lreren om Forl�s-

ningens Vrerdi, af Luthers anden 
Sretning: den rent udvortes Retfrer
dighed og Lreren om Kirken, ende
lig af den tredje Lreresretning om 
Tillidstroen med dens Forudsret
ninger. At vise dette i det enkelte 
skal vrere dette Afsnits Opgave. 
Noget af det, der her skulde siges, 
er allerede forudtaget i Artiklens 
fprste almene Del. 

Lreren om Menneskets moralske 
Ufrihed, der kun tillader ham at 

· gpre det gode gennem Guds Ene
virksomhed, således at han af sig 
selv ikke kan frembringe andet end 
personlige Synder, står i åben Mod
strid med Guds Hellighed og Ret
frerdighed. At aflede denne Lrere 
af Arvesynden forandrer ikke Sa
gen. Det bliver i alle Tilfrelde hint 
föedselsbillede af den » unådige 
Gud», som .Luthers syge Gemyt var 
pint af. Den deraf opståede Af
stand mellem Skabningen og Gud 
bliver end ikke udjrevnet ved Kristi 
Forlpsergerning, allermindst, når 
man opfatter den, som Luther har 
gjort det. 

Luther gjorde sig til af, at han 
ved sin nye Lrere havde skaffet 
Kristi Vrerk den Anerkendelse, der 
tilkommer det. Det modsatte er 
Tilfreldet. Her kun et Par Beviser. 

Fprst og fremmest, hvad angår 
Forlpsningens Udgangspunkt : Gud 
selv. Det er ikke let at indse, hvor
dan den storslåede Krerlighedsbe
drift, som Forlpsningen er, passer 
til det Gudsbegreb, som med N�d
vendighed fplger af Luthers fprste 
Lreresretning: Menneskets Syndig
hed. Den lutherske Fortolkning af 
Forlpsningen, at Gud skulde betrag
te og behandle Synderen, som om 
han ikke var Synder, og netop som 
Synder give ham Adgang til den 
evige Salighed, kan vanskeligt for
enes med Guds Sanddruhed, Vis
dom, Hellighed og Retfrerdighed. 

Den stprste Indvending mod 
Luthers »Korstheologi» er dog Mis
forholdet mellem selve Korsofrets 
Y delse og dets Virkning. 

Da Kristi Fyldestg�relses og For-



tj enestes V rerdi retter sig efter Per
sonens Vrerdighed, der her er uen
delig stor, er Forlpsergerningen, 
forudsat at den antages af Gud, til
strrekkelig til at udslette alle Men
neskers Synder og erhverve alle den 
overnaturlige Nåde. Men efter Lu
ther har Kristus ikke udslettet en 
eneste Synd eller fortjent en eneste 
Nåde. Luther må altså indr�mme, 
at efter ham har Adam, hvis Synd 
har foi'drervet og syndiggjort Men
neskeslregten i Bund og Grund, for
voldt mere Skade, end Guds Spn 
har genoprettet ( s. Lange S. 25 9) . 

Når man dernrest siger, at Kristi 
Retfrerdighed tilregnes Mennesket 
udvortes, så at han går fri for Straf, 
bliver denne Påstand i hvert Til
frelde for såvidt vilkårlig, som den 
jo mangler den dybere Begrundelse, 
der vilde fremgå af et indre Forhold 
mellem Kristus og Menneskets Synd 
og Hellighed. Det grelder under alle 
Omstrendigheder, at Kristi Forlpser
gerning ganske vresentligt taber i 
Vrerdi efter den lutherske Opfattel
se. Luther har altså i Virkeligheden 
ikke omskabt Theologien til en 
»Korstheologi», men fjernet Kri
stus fra Sjrelen og gjort ham frem
med for den. Han har gjort hans 
Forhold til Mennesket til en U d
vorteshed og derved undergravet 
hans Herredpmme over Hjerterne. 

I Luthers System er Frelsesvejen 
vresentligt afkortet ; de begåede Syn
ders Eftergivelse skyldes ikke lren
gere den udvortes Tilregning af 
Kristi Retfrerdighed, som i pvrigt 
ikke har nogen indre Forbindelse 
med Mennesket, men umiddelbart 
en Akt af guddommelig Forbarmel
se. Lreren om Kristus går således 
fuldstrendigt ud som Frelsessand
hed. 

Betragter man Luthers Lrere end
nu mere kritisk, viser den sig til 
sidst at vrere en npgen Naturalisme, 
der afkrrefter og forringer to usyn
lige Stprrelser: den overnaturlige 
Nåde og Syndens Vresen. 

N oget, de1' · ligeledes truer Kristi 
VIBrk, er den lutherske Fiducial-
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tros Modsretning ti1 den gamle Kir
ke, den store Frelsesanstalt for 
-Menneskeheden. I Grunden er nem
lig Fiducialtroen ikke andet end 
Subjektivering af hele Frelsessagen. 
At opvrekke Fiducialtro er et rent 
indre Anliggende og forudsretter 
ikke nogetsomhelst Forhold til en 
ydre Kirke. Dermed fremhreves 
tydeligt Menneskets Uafhrengighed 
af Hierarkiets ydre Retskendelse i 
Bodens Sakramente, endvidere be
nregtes Npdvendigheden af en Synds
forladelse i Dåben, og Meddelelseh 
eller Forpgelsen af den heliiggpren
de Nåde i Sakramenterne bliver 
meningslps. Hvortil endnu en ydre 
Vejledning gennem Kirken for Lre
rens Vedkommende, da dog den ene 
Sandhed: Fiducialtroen på Straftil
givelsen for Kristi Skyld er til
strrekkelig ; hvortil endnu Vejled
ning af de troende gennem Kirken 
på det sredelige Område, da det 
ikke har noget at sige, at man syn
der, blot man tror fast på Kristus ! 

Disse er den lutherske Retfrerdig
gprelseslreres indre Modsigelser af 
de store Frelsessandheder om Gud, 
Kristus ,og Kirken. Og så er der end 
ikke taget Hensyn til en Tilbage
visning af den nye Lrere ud fra 
positive Kilder, der på lige Måde 
vidner om alle den katholske Tros 
Sandheder, så at man ikke kan be
nregte den ene uafhrengig af de 
andre. 

3. D e  m o r a  1 s k e  F p I g e r. 
For at afslutte denne Lutherbe

tragtning har vi , endnu tilbage at 
efterspore Lutherlrerens Indflydel
se på Sjrelen og Livet. Hvilke Fpl
ger for menneskelig Gpren og La
den har de lutherske Tanker, der
som de omsrettes til det praktiske 
Liv? 

Det vrere dog sagt med Eftertryk, 
at de fplgende Overvejelser kun hai
betinget Gylq.ighed, nemlig når de 
af Luthers Lrere afledte Fplgeslut
ninger virkeligt vilde blive lagt til 
Grund for den moralske Strroben. 
Gud ske Lov er dette langtfra TU 



f reldet, allermindst hos troende Lu
theranere. Men en Bebrejdelse kan 
vi ikke spare dem for, nemlig, 
at Liv og Lrere umuligt kan grund
lregge den Sjrelsharmoni hos dem, 
som Menneskets Sandhedsstrreben 
lrenges efter. Selv om altså de fpl
gende Underspgelser i dette Tilfrel
de var uden Betydning for den 1110-
ralske Strreben, så vilde de dog have 
deres Interesse for det religipse 
Trosliv, hvis Opgave det jo er, at 
give Sredeligheden elens dybere 
Grundlag. 

Luther opstillede sine Lreresret
ninger for et psykologisk Formåls 
Skyld. Han vilde, som ovenfor sagt, 
fpre Sjrelen, fp1'st sin egen, dernrest 
også andres, til Ro, Fred og Fryd, 
som han ikke mente, den kunde 
finde i den gamle Tro. Er dette 
lykkedes ham? 

For at besvare dette Spprgsmål, 
må man fprst vrere klar over, hvilke 
Virkninger på Sjrelen der i Grun
den skal opnåes, og efter hvilken 
Målestok de skal kaldes gode eller 
dårlige. Svaret er: det Liv, som det 
grelder at frembringe eller nrere i 
Sjrelen, må vrere af den Art, som 
det tilkommer Sjrelens Natur; Hvor
dan dette 1skal forstås, fremgår af 
Arbejdets fprste almene Del : Men
nesket er skabt af Gud som frit Vre
sen og har derved fået sin Plads i 
en moralsk Verden; han har fået 
den Opgave at bruge sin Frihed i 
Overen�stemmelse med den srede
lige Norm og derved fortjene en til
svarende Grad af Salighed. Gpr han 
det, vil den Glrede, han har at vente 
i Evigheden, allerede · nu spejle sig 
i hans Sjrel og give ham den Lykke, 
der er forenelig med og pnskelig for 
dette Liv (in statu vi&) .  Man kan 
altså også sige : Sjrelens sande Liv, 
der både svarer til dens objektive 
Bestemmelse og tilfredsstiller den 
subjektivt, består i en »velordnet 
moralsk Strreiben». Enhver theolo
gisk Retfrerdiggprelseslrere har kun 
den Opgave at bygge videre på disse 
Kendsgerninger, ikke at omstpde 
dem. 
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Så meget er også sikkert, at det 
kun er Sandheden, der kan bevirke 
denne velordnede moralske Strreben 
og dermed Sjrelens Lykke, Her svig
ter enhver Vranglrere i den Grad, 
den afviger fra Sandheden. Sjrelens 
Liv er altså en god Prpvesten for 
en Retfrerdiggprelsesl::eres Rigtig
hed. Sj relelivet forudsretter nemlig 
i sin Fuldkommenhed et meget fint 
Sammenspil af indre Tilskyndelser 
som Frygt og Håb, Tillid og Mis
tillid, Iver og Ro, JErefrygt og Krer
lighed, Glrede og Alvor osv. Derfor 
vil den ringeste Forskydning i Lre
ren afstedkonune betydelige For
styrrelser - altid under den For
udsretning, at Lrere og Liv fuld
strendig stemmer overens. 

Men nu tilbage til Luthers Ret
frerdiggprelseslrere. Det kan ikke 
nregtes: netop Bedpmmelsen af Sy
stemets sjreleligt-moralske Virk
ninger fprer til ikke ringe Indven
dinger mod Lreren selv. Så villig 
man er til at tilstå, at den nye Lrere 
hovedsagelig skyldes elens Ophavs
mands syge Sjreleliv, kan det dog 
ikke nregtes, at den ved sit Indhold 
i stort Omfang skabte Betingelserne 
for en moralsk Niveausrenkning og 
en Forstyrrelse af Sjrelefreden. 
Pauli Ord om den kristne Frihed 
var af Luther blevet henfprt til en 
misforstået Frihed for Loven over, 
hovedet og .formet til en skrebne
svanger Modscetning mellem Lov og 
Evangelium (64) . Hvad denne evan
geliske Frihed fprte til, viste sig 
snart i Bondekrigens Rredsler. 

Af Luthers System ,kunde der an
fpres ikke få Punkter, der måtte 
begunstige Sredernes Nedgang og 
Forstyrrelsen af den sande Sjrels
lykke. Her skal blot fremhceves to 
Tanker, Luthers Lrere om Frihed 
og Synd. Når Gud alene bevirker 
alt godt i Sjrelen, og Mennesket af 
sig selv ikke kan gpre nogetsom
helst, når det altså ene og alene af
hcenger af Gud, hvilken Skrebne der 
bliver Mennesket til Del, da må det 
vel forekomme en som det fornuf
tigste at udnytte det »dennesidige 



Liv» på det bedste. Så er der i det 
ene Tilfrelde - Frelsens - intet 
tabt, i det andet - Fortabelsens -
dog vundet noget - dette Liv nem
lig. F�lgerne for det moralske Liv 
bliver ikke stort anderledes, når 
man - Friheden forudsat - lader 
Retfrerdiggprelsen afhrenge af Fi
ducialtroen alene. Dermed er ncm
li g skabt et så let og sikke1t Mid
dcl til at sikrc sig den evige Frelse, 
at man atter så at sige » som Bier
hvcrv» roligt kan hellige sig tiJ de 
j ordiske Interesser. Vi behpver ikke 
at tilfpj e, at en sådan Livsf�relse 
umuligt kan fremmc Sjrelens sande 
Vel og elens indre Fred - ganske 
bortset fra, at denne Opfattelse ved
varende må stride mod Samvittig
hedens Stemme, der kun altfor kraf
tigt vidner om Friheden : også til at 
synde. 

Man kunde måske spge at for
strerke Tilskyndelserne til et srede
ligt Liv ved at sige, at det jo er 
gode Gerninger, Gud bevirker i den 
retfrerdiggj orte ; dette Grundlag kan 
der imidlertid heller ikke bygges 
på. Erfaringcn lrerer, at et slet Liv 
og en samtidig Fastholden ved Tro
en, vel også Fiducialtroen, rneget 
vel er rnuligt. Et sådant Forspg på  
at  brevde Sredeligheden, som bredte 
sig rnere ög rnere inden for Luthe
ranisrnen, er i Grunden ikke andet 
end at ville plukke den katholske 
Retfrerdiggprelseslreres Frugter, 
nernlig de gode Gerninger, uden 
at ville bevar,e Trreet, hvorpå de 
alene vokser, nemlig den kathol
ske Lrere. Men derorn mere ved 
Gennemgangen af den tridentinskc 
Retfrerdiggprelseslrere. 

Noget lignende som om Friheds
lreren grelder også om den dermed 
beshegtede lutherske Syndshere. 
Når det nemlig ikke har noget at 
sige, at der stadig kommer nye Syn
der til de gamle, da Menneskct j o  
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dog er og bliver slet, så fplger deraf 
teoretisk en fuldstrendig Afvurde
ring af Syndsbegrebet, men praktisk 
en stor Frihed til at synde. Når 
Luther endnu samtidig udvisker 
Forskellen mellem svrer og tilgive
lig Synd - »alle Synder fortj ener 
i sig selv den evige Fordpmmelse, 
men de tilregnes ikke d.e troende» 
(Lange S. 350)  - da må dette ved 
Ophrevelsen af Syndsbeg.rebets Al
vor snarere fpre til moralsk Lige
gyldighed end Strenghed. 

Syndens Forbliven i Sjrelen fprer 
npdvendigvis også til Afvisning af 
Bod og Anger, navnlig af Anger 
med Frygt som Bevreggi·und. Der
med unddrages atter det moralske 
Liv de kraftigste Bevreggrunde og 
det bedste Grundlag for Y dmyghed 
og Krerlighed. Man kan nemlig 
ikke lbenregte, at, ligesom Synden 
indtager en central Stilling i Dog
rnet, således også Menneskets anger� 
fulde Bortvendelse fra Synden i det 
moralsk-asketiske Liv. Desuden har 
Mennesket en inderlig Lamgsel ef� 
ter at se sig befriet for Skylden, 
selv når han ikke mere har nogen 
Straf at frygte. Krogh-Tonning be
mrerker rigtigt : » Ingen Verdens
magt er mere i Stand til at trrenge 
-den Er kendelse tilbage, som ligger 
i Menneskehedens Hj erte, at det, 
det til syvende og sidst såvel ovet
f or Gud som overfor Menneskene 
kommer an på, er ikke at synes god, 
men at vrere god» ( se Lange S.  223 
Anm. 2 ) .  

Alt i alt turde den Påstand ikke 
vrere uretfrerdig : den lutherske Fri
heds- og Syndslrere forfladiger det 
moralske Liv og afsjreler det i den 
Grad, at det udsrettes for den st�r
ste Fare for selv at synke ned til 
den Vrerkhellighed, som Luther så 
ivrigt beluempede hos den gamle 
Kirke. 



CRE D O S  
Rob. Hugh Benson : For 

l(ongens Skyld. J. Fri
modts Forlag. K9,lbenhavn 
1932. 

Åter har en ny Bensonbok blivit 
tillgänglig för nordisk publik, och 
denna är till på köpet en av de allra 
bästa. Det är icke osannolikt, att 
författaren själv hade en särskild 
förkärlek för detta sin andes barn, 
då han förlägger en viktig del av 
händelserna till sitt kära Hare 
Street House, hans vackra och ori
ginella hem under de sista arbets
åren. 

Redan prologen till denna histo
riska roman är imponemnde. Det 
är i Herrens år 1678. Den unge 
engelske adelsman som hela boken 
igenom på ett betagande friskt och 
hurtigt sätt berättar sina öden är 
här novis i benediktinerorden men 
tvivlar, om han har verklig kallelse 
för ordenslivet. Nu har han audi
ens hos påven som sänder honom 
till engelska hovet. huvudsakligen 
för att kunna vara till hjälp och 
stöd för konung Karl Il i vars hem
liga tjänst han anställes efter åter
komsten till fäderneslandet. 

Ur kyrkohistorisk synpunkt är 
denna period av Englands historia 
oerhört spännande och intressant. 
På kontinenten hade genom trettio
åriga kriget den gränslinj e mellan 
katolskt och protestantisl�t område 

290 

B Ö C KER. 
fastställts som sedan i stort sett 
blivit bestående ända fram till vår 
tid. Upphävandet av det nantesiska 
ediktet synes icke ha åstadkommit 
någon nämnvärd förändring av 
denna Europas konfessionella upp
delning. Ett mera osäkert område 
var England. Den stuartska dyna
stin visade alltmer katolska tenden
ser. Karl Il visade tydligt sina ka
tolska sympatier, hans broder tron
följaren hade till och med övergått 
till den gamla Kyrkan. Vad detta 
kunde medföra förstår man lätt, 
då man betänker vilken ställning 
konungen intog i England under 
denna tid som överallt gick i en-
1iåldsmaktens tecken. Därtill kom 
den anglikanska kyrkans konfessio
nella mellanställning, som ganska 
lätt möjliggjorde en orientering i 
katolsk riktning, om gynnsamma 
vindar började blåsa från tronens 
höjder. Man förstår detta ännu 
bättre med 1800-talets anglikanska 
händelser för ögonen. 

Men redan protestanterna i Karl 
II: s England förstodo, att det var 
fara åfärde. De arbetade ivrigt för 
att försvara sina hotade intressen. 
Först sökte deras ledare göra kato
likerna omöjliga genom att anklaga 
dem för allehanda brottsliga pla
ner : anslag niot konungens liv, 
underhandlingar med det katolska 
utlandet för att n1ed våld utrota den 



protestantiska religionen. Ruskiga 
äventyrare uppträdde som angivare, 
och genom deras falska vittnesbörd 
dömdes flera framstående katoliker 
till döden. Bokens hjälte skildrar 
dessa dramatiska händelser med liv 
och färg. För att upphetsa folket 
anordnades en praktfullt skildrad 
procession i London med hån- och 
skräckbilder av den katolska reli
gionen. Vår hjälte är med överallt 
för att utföra uppdrag i konuµgens 
tjänst. Han vinner alltmer sin höge 
herres förtroende och får alltmer 
krävande uppdrag. Sin lediga tid 
til1bringar han i Hare Street House 
hos sin ganska osympatiske kusin 
och dennes präktiga dotter för vil-. 
ken han fattar en djup och innerlig 
kärlek. Han blir till sist också för
följd av angivarebanden, men döl
jes i ett hemligt rum i huset och 
räddar sig genom . en skyndsam 
flykt. 

Vid återkomsten från en av sina 
diplomatiska resor i utlandet finner 
han sin älskad.e vid hovet. Han lyc
kas få henne bort · från denna »le
jon- och ormhåla» och vinner så 
hennes genkärlek. I bokens senare 
del ha vi kommit in i en annan 
stridsperiod. Nu försöker det pro
testantiska partiet detsamma varför 
det nyss falskeligen beskyllt kato� 
likerna: att taga konungens och 
tronföljarens liv. Vår hjälte tjänar 
honom med samma trohet som förr 
och med ännu större skicklighet. 
Rensons förmåga att hålla läsaren 
i spänning är starkt utvecklad. Man 
märker särskilt detta då man läser 
boken för andra gången och följer 
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handlingen med spänd uppmärk
samhet fastän man mycket väl v�t 
hur det hela skall sluta; Konungen 
räddas. Vår hjälte stiger alltmera 
i ynnest, men hans fiender hämnas 
och lyckas misstänkliggöra honom 
vid hovet. Till sist genomborras 
hans älskade med ett dolkstyng av 
lejda mördare, som var ämnat åt 
honom. Men innan han lämnar 
England för att definitivt inträda i 
sitt ·gamla kloster lyckas han utföra 
ett sista uppdrag för sin älskade 
herre. Karl II blir dödssjuk, och 
hans trogne tjänare lyckas finna en 
präst som upptager honom i den 
sanna Kyrkan och styrker honom 
med de sjufoas sakrament. Denna 
gripande episod är kanske det mest 
spännande i denna med spänning 
laddade framställning. Boken av
slutas med en epilog. I en avslu
tande ,sats samlas mästerligt hela 
dess innehåll. 

Framställningen präglas från 
början till slut av histori�k objek
tivitet. Varken Stuartarnas fel eller 
hovets sedeslöshet förtiges. Mot:.. 
partiet framställes med de redligas
te föusök att göra rättvisa åt alla: 
Kanske bokens utstyrsel kunde ver
ka litet egendomlig och ovanlig, 
men med innehållet bliva säkert 
alla nöjda. Det påstås från flera 
håll, att våra nordiska katoliker 
icke gärna läsa katolska böcker. 
Med denna hok borde de emeller
tid göra ett undantag. Visserligen 
stödja de sin egen sak genom att 
köpa den, men de ha också mycket 
nöje av själva läsningen. 

B. D. Assarsson. 
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G U D S RI KE OC H KYRKANS O RU N D
LÄO ONINO . 

Läser man Evangelierna med 
uppmärksamhet, fäster man sig 
nödvändigt vid vilken viktig plats*) 
predikandet och instiftandet av 
»Guds Rike» eller »himmelriket»·X·-X·) 
intager i Kristi sändning. 

Med denna predikan begynner 
Jesus sin verksamhet såsom Mes
sias. Från den tiden begynte Jesus 
predika och säga: » Gör en bot, ty 
himmelriket är nära.» (Matt. 4: 6, 
7). Med detta rop eller dylik kun
görelse genomvandrade han städer 
och byar. Jesus gick omkring i 
hela Galileen och predikade Evan
geliet om riket (Matt. 4: 23). 
Sedan Johannes hade blivit över
antvardad och fängslad, kom Jesus 
till Galileen och predikade Evan
geliet om Guds rike. Han sade: 
»Tiden är fullbordad och Guds rike 
är nära» (Marie 1: 14, 15). Han 
sade : »Jag måste ock för andra 
städer predika Evangeliet om Guds 
rike, ty därtill är jag sänd» (Luk. 
4: 43). Statistiska uppgifter göra 
även, att vi t. o. m. vid en hastig 
överblick lätt inse vilken övervä
gande plats predikandet om Guds 
rike intog i Jesu lärjungars tal och 
huru de flesta av hans liknelser 
hänföras därtill. Även efter sin 
uppståndelse talar Kristus med 
sina lärjungar om Guds rike (Apg. 
1 : 3) och omedelbart före sin äro
rika himmelsfärd giver han dem 
det högtidliga uppdraget att för
kunna Evangeliet om detta rike 

*) Se Bartmann : »Das Himmelreich und 
sein König», Paderborn 1904. 

**) Sedan Dalman »Die 'vVorte Jesu» 
(Leipzig 1898) synes det vara avgjort, att 
himmelriket, vilket uttryck vanligen an
vändes av ev. Mattens, betyder detsamma 
som »Guds rike», vilket uttryck man alltid 
finner hos de andra evangelisterna. Ord
förändringen beror antagligen på vördnad 
för Guds namn, vilket judarna ej uttalade. 
Mattens skrev ju för judarna, 

över hela världen Lill ett vittnes
börd för alla folk ( Matt. 24: 14). 

För att komma underfund med 
på vilket sätt Kristus vill se utövad 
den genom honom uppenbarade 
religionen under en social och hier
arldsk form eller individuellt och 
enskilt, måste man undersöka hur11 
Jesus själv uppfattat Guds rike, 
emedan hela hans sändning och be
mödanden syntes syfta på och kon
.centreras kring predikandet och 
befästandet av detta rike. - Kristi 
uppfattning om Guds rike kunna 
vi härleda såväl av den mening 
som bestod därom i Gamla Testa
mentet och hos hans samtida, till 
vilka han sade att han var konunen 
för att uppfylla och förverkliga 
deras förväntan, som ock i synner
het av Kristi egna ord och predi
kan. 

Det fullkomligare Guds rike som 
judarna väntade på beskrives i 
Gamla Förbundet icke överallt på 
samma sätt. D�t antydes hos pro
feterna som ett nytt förbund med 
det återupprättade Guds folk, ett 
fullkomligare förbund än det som 
tidigare gjorts med det ur Egypten 
befriade folket (Jer. 3-1:  31-40; 
Hesek. 20: 34-44; 37 : 25-28). 
Israel hade varit otroget mot Jeho
vah, men blir ånyo hans brud : »Jag 
vill trolova dig mig i evig tid, jag 
skall trolova dig mig uti rättfärdig
het, rättvisa, nåd och barmhärtig
het - ja, genom trohet vill jag tro
lova dig mig och du skall veta att 
jag är Herren. Osea 2 :  19-20, jfr. 
Esaias 61: 10 ;  62 : 1-5, Hesek. 
16 : 59-63). Då skola icke blott 
de kvarblivna av Israel utan alla 
folk komma till denna stad : » och 
allt kött skall komma till att till
bedja inför mitt ansikte» ,  säger 
Herren ( Esaias 66 : 23). Det skall 
uppstå ett nytt folk med sina Jzer-



dar och präster; Messias skall 
vara konung (Ps. 2 :  6; Esaias 9 :  
5-6) och präst i evighet (Ps. 
109 : 4, Esaias 53), på alla ställen 
skall ett rent offer frambäras (Mal. 
1 : 11 ) .  Detta nya rike skall lysa 
icke blott genom frid och lycka, 
utan i synnerhet genom helighet 
och rättfärdighet (Es. 26 : 1-10, 
32 : 1-2, 16-1 7 i  Jer. 32 : 37-40; 
Hesek. 1 1 : 1 7-20, 36 : 24-29); 
det skall vara evinnerligen. (Dan. 
2 :  44, 7 : 14, 27; Jer. 31 : 40; Hesek. 
37 : 25-28.) 

Av det ovananförda framgår, att 
Guds rike i Gamla Förbundet över
allt här ett socialt karaktärsdrag : 
hedningarna skola bliva delaktiga 
av dess välsignelser, på villkor att 
de ansluta sig till det nya folket. 
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Vilka förväntningar man närde 
och umgicks med beträffande 
J(risti ankomst till jorden, fram
går av dåtida apokryfiska skrifter 
och av vad E,,angelierna förtälja 
om Kristi samtida. - Hos många 
bland folket och även bland fari- ; 
seerna antog denna förväntan en 
politisk karaktär : de längtade och 
suckade efter ett nationellt obero
ende, självständighet och befrielse 
från det romerska oket, men en 
blivande stat av jordisk lycka. -
Andra, som börjat misströsta om 
den så länge påtänkta och vän
tade vändningen och förändringen, 
bidade »Herrens dag», den sista 
domen över goda och onda, ett nytt 
rike i eskatologisk mening ( denna 
världs slut). - Somliga rättfär
diga åter hade ett sunt begrepp 
och den rätta förståelsen för den 
andliga upprättelsen av Guds folk, 
såson'l den genom profeterna varit 
förutsagd : Benedictus, Magnificat, 
Nunc dimittis (Luk. 1: 46, 48; 2 :  
29, 38). Så voro, kort sammanfat
tade, de härskande tankarna och 
förväntningarna på Kristi tid. 

Vad tänkte Jesu själ.v om Guds 
rike? I denna fråga träffa vi utan
för det katblska lägret framförallt 
på tvänne meningar, vilka vi på 

grund av deras ofullständighet 
måste stämpla såsom oriktiga. 

Enligt åtskilliga protes/anter, 
bl. a. Harnack*) och Sabatier**) ,  
skulle Kristus hava predikat och 
stiftat ett uteslutande inre, ett 
rent andligt rike. Härtill an
märkes, att det Guds rilrn Kri.stus 
förkunnat otvivelaktigt var av reli
giös och andlig art. Han avsäger 
sig och förkastar den förhärs.�rn�de 
meningen hos många, som forva�� 
tade en omsvängning på det poh
tiska området; han urskiljer mel
lan Guds rike och kejsarens rike 
(Matt. 22 : 15); han ådagalägger 
tydligt, att han har en annan upp
fattning än folket (Luk. 1 2 :  15,  22 
25, 31) och förklarar uttryckligen 
att hans rike icke är av denna värld 
(Joh. 18 : 36). 

Hans rike är således väsentligen 
och i första rummet ett invärtes 
rike. Det framgår tydligt ur Her
rens bön (Matt. 8 :  9 ;  Luk. 1 1 :  2) 
och av löftet om hans rike åt de fat
tiga i anden (Matt. 5 :  3 ;  Luk. 6 :  
20). Invärtes äro även de ägodelar 
som lovades lärjungarna : salighet, 
frälsning, syndernas förlåtelse 
(Matt. 9 :  1; 21 : 31), den uppen
barade sanningen (Matt. 1 1 :  25; 
13 : 17), de skola ej göra sig be
kymmer om världsligt go�s (M�tt. 
6 :  33). Invärtes äro sluthgen vill
koren och fordringarna för att ingå 
i detta rike : tro, offrandet av yttre 
ägodelar, såsom hela bergspredikan 
angiver. (Matt. 5: 1-1 1; Luk. 
6: 20-49). 

Guds rike betyder säkerligen 
Guds herradöme över människor
nas själar, dessas sedliga värde och 
rättfärdighet, som här på jorden 
förtjänar det eviga livets lön. 

Guds rike som judarna väntade 

*) »Das Vv esen des Christentums.» Leip
zig 1900 s .  39 : »Er hat die Na�ur. einer 
geistigen Griösse, einer Macht, d1e m das 
Innere eingesenkt wird und nur von dem 
lnneren zu erfassen ist». 

**) >>Esqnisse d'une philosophie ?e. la 
Religion.» Paris 1897. »Les rehg10ns 
d'autorite et la religion de l'esprit.» Panis 
1904. 



var ick� endast ett inre rike för 
den enskilde, men även ett yttre, 
ett socialt rike : en rent individua
listisk gudstjänst kunde man icke 
ens tänka sig. 

Emedan Kristus nu enligt sitt 
eget . ".ittnesbörd . kom för att upp
frlla Judarnas förhoppningar, var
v.id han docl� - och �etta uttryck
ligen - fransade sitt eget rike 
varje politisk karaktär, uteslöt han 
ingalunda den sociala · betydelsen 
och arten av hans rike här på jor
den. Tvärtom, denna sociala egen
skap förutsättes och antydes ögon
skenligen i talrika liknelser, vari 
det är tal om att samlas i ett rike, 
under ett huvud, ( liknelsen om en 
hjord; Luk. 1 2 :  32 ; om ett Fårahus 
Joh. 10 : 1-1 6 ;  om arbetarna i vin
gården, Matt. 20 : 1 ;  om de inbjud
na till bröllopet, Matt. 22 : 1) och 
vari säges, att i detta rike finnas 
goda och onda tillsammans, (lik
nelsen om åkern, där ogräset växer 
bredvid den goda säden, Matt 13: 
24 ; om nätet, som innesluter goda 
och 'odugliga fiskar, Matt. 13:  47) ; 
det bekräftas senare därigenom, att 
av lärjungarna fordras en yttre och 
offentlig trosbekännelse (Matt. 1 0 : 
32) : därigenom att förfölj elserna 
förutsätta att man kan igenkänna 
lärjungarna såsom sådana (Matt. 
10: 1 7 ;  24 : 9), liksom belöning ut
lovas åt dem som mottaga lär
jungarna i hans namn (Matt. 1 0 : 
40_:_44) ; det bevisas också och 
på ett avgörande sätt genom den 
makt som är förlänad åt ·apostlarna 
och deras efterträdare (Matt. 28 : 
18; Joh. 2 1 : 15) .  

.Det viktigaste bevi's som mot
ståndarna anföra för ett rent invär
tes rike är texten hos ev. Lukas 
1 7 :  ' 20-2 1 : »Guds rike kommer 
icke med yttre ståt ; icke heller kan 
nian säga : se här är det eller se 
där, ty se Guds rike är inom eder» .  
Med , dessa ord säges ingalunda, att 
Guds rike är uteslutande invärtes 
de tyda hallre på att man ick� 
J:Jep:över- yänta några särskilda 
himlatecken, emedan Guds r\ke 

294 

redan är förhanden (Jfr. ·, Luk. 
11 : 20) . 

Detta sista förneka naturligtvis 
anhängarna av den · S .  k. eskatolo
giska meningen, vilka påstå att 
Kristus förutsagt och talat om ett 
rike, som i framtiden skulle kom
ma till stånd. Enligt olika rationa
lister skulle nämligen Jesus vari t  
övertygad om vä,rldens snara slut 
och sålunda icke tänkt på instif
tandet av ett nuvarande rike : över 
det blivande rike, som stiftas vid 
världens ände, skulle han då här
ska såsom konung. Då nu apost
larna sågo, att deras Mästare hade 
misstagit sig, sökte de rädda situa
tionen genom att stifta Kyrkan, 
vilken de gjorde gällande för Guds  
rike. Loisy har yttrat denna me
ning i få ord, vilka förmodligen 
skördade mera bifall än författaren 
själv drömt sig :  »Jesus har anmält 
ett rike och Kyrkan kom till»·�).  

Också Friedrich Heiler har an
slutit sig till denna ii1ening och efter 
ett försök att bestyrka den med 
några texter ur den hl .  Skrift, skri
ver han : »Alle diese J esuworte und 
Gleichnisse machen trotz ihres 
klaren eschatologischen Sinnes ge
wandten thelogischen Theoretikern 
eine Umdeutung möglich. Aber e s  
giebt drei Herrenworte, die kein 
Ausweichen zulassen, in denen 
klipp und klar die Nähe des Wel
tendes ausgesprochen ist. Bei 
der Aussendung zur Missionsfahrt 
kiindigte Jesus seinen Jiingern an, 
dass sie mit Israels Städten nicht 
fertig wiirden, so rasch werde der 
Menschensohn kommen (Matt. 
10 : 23) . Nach der Enthiillung des 
Leidensgeheimnisses erklärt er dass 
unter den Umstehenden solche 
seien, die den Tod nicht kosten wiir
den, bis das Reich Gottes in  Kraft 
gekommen sei ( Marie 9 :  1) . . .  
Jeden Zweifel schliesst endlich 
eines der Schlussworte der grossen 

*) L'Evangile et l 'Eglise Paris 1902 
sid. 1 1�: I ett annat arbete, ;>Quelques let� 
tres», sager han : »Le Christ, n'a fait autre 
chose qu'annoncer l'avenement prochain du 
royaume des cieux», s. 237, 



Parusierede aus: >> W ahrlich, ich 
sage euch, dieses Geschlecht wird 
nicht vergehen, bis das alles ge� 
schehen ist» (Mark. 13: 3Q·X·). 

I verkligheten blevo dessa texter 
anförda såsom avgörande bevis för 
den eskatologiska uppfattningen. 

Därpå är svaret, att enligt Kristi 
förkunnelse Guds rike, betraktat i 
hela dess utsträckning, omfattar 
också ett eskatologiskt element, 
nämligen den sista domen vid Her
rens återkomst vid tidernas ände 
samt lön eller straff i evighet. Detta 
framgår klart ur de anförda texter
na: de rättfärdiga skola glänsa så
som solen i sin Faders rike (Matt. 
13 : 43) , också liknelserna om 
ogräset, jungfrurna, talenterna 
tyda därpå, medan hela den »syn
optiska apokalypsen» (Matt. 24: 1;  
Mark. 13:  1;  Luk. 21 :  5) talar 
därom. Allt detta giver oss också 
tillkänna, att det eskatologiska ele
mentet är på det närmaste förbun
det med detta liv, på samma sätt 
som skörden med såningstiden. 

Kristus lär dock samtidigt, att 
detta Guds rike har tagit sin bör
jan, är redan förhanden. Det an
giver först och främst förhållandet 
till Gamla Förbundet : folken skola 
icke komma till detta rike, icke 
offra, icke undervisas och styras, 
om icke i ,  detta liv. Dessutom jäm
föres riket med ett senapskorn, en 
åker varpå god säd och ogräs växer, 
ett nät med goda och odugliga fis
kar, och allt detta angiver eller ty
der på en jordisk tillvaro. Till och 
med giver J es'us icke oklart till
känna, att hans rike icke är blott 
en framtidsplan. Till Johannes 
Sänder han ett · budskap, hänvisan
de till Esaias förutsägelse: » Gån 
och förkunnen för Johannes vad 
I haven hört och sett : Blinda se, 
halta gå, spetälska renas, döva 
höra, döda ,stå upp, för de fattiga 
förlntnnas Evangeliet» (Matt. 1 1: 
4-5) ,  och på en fråga ställd av 

*) »Der Katholizismus, seine Idee und 
seirie Erscheinung.» Mi.inchen, 2 uppi. 1923, 
s. 23. 
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fariseerna giver han · det bestämda 
svaret: »Guds rike är mitt ibland 
eder» (Luk. 1 7: 2 1 ) .  Om nu ock ... 
så denna översättning icke · an.:: 
mänt antages, så innebära orden 
i varje fall, att Guds rike reda:n ar 
där, ty Jesus fäster uppmärksam.:: 
heten på nuvarande tid. 

Att Jesus för övrigt ej tänkte på 
ett snart förestående världs slut; , är 
en klar sak när man betänker, med 
vilket eftertryck han · talar · om ·  sitt 

rikes allmänna, alltomfattande ka
raktär. Denna universalism • var 
icke främmande för judarna; J ehö
vah, deras Gud, var världens Gud; 
i Abraham skulle alla · släkten väl-, 
signas: profeterna besjöngo·. Mes
sias världsomfatta.nde -rike. (Esaias 
2: 1-4; 49: 6; 60: 3; Jer. 3: 17 ; 
Hesek. 17: 22-24; Mal. 1 :  H}.< 
På Kristi tid voro · också· många 
judar av den åsikten, att deras -re
ligion var bestämd att vara all väl'l
dens religion. Och i denna: sin upp-· 
fattning styrktes · de genom att 
många hedningar omvände sig till 
judarnas gudstjänst, vare· sig de: 
bekände sig till monoteism· och 
höllo sig till många föreskrifter;· 
eller att de helt och hållet :under� 
kastade sig lagen. Jesu egna · ord 
intyga allt klarare, att Evangeliet 
är bestämt för alla folk. Redan i 
sin bergspredikan kallar · han sina 
apostlar jordens ,salt och världens 
ljus (Matt. 5: 13).  Lilmelserna om 
såningsmannen, den kostbara pär� 
Ian, ogräset mitt ibland vetet, val'i 
han uttryckligen förklarar . att 
åkern är världen ; liknelserna o:in 
sädeskornet och surdegen hänvisa 
till och tyda på, att Guds nya bud� 
skap måste förkunnas ö,rer hela 
världen. Lika klart träder detta 
fram, då Frälsaren uttalar förkas
telsedomen över det judiska foJ
ket: »Jag säger eder, att många 
skola komma från öster och väst�r 
och sitta till bords nied Abraha111, 
Isak och Jakob, men rikets barn 
skola utkastas i mörkret utanför·» 
(Matt. 8: 1 1-12; Luk. 13: .29) ,; 
»Därför säger jag eder, Guds rike 



skall tagas ifrån eder och givas åt 
ett folk, som bär dess frukter.» 
(Matt. 21: 43; Mark. 12 :  9; Luk. 
20: 10.) Till den kungliga bröllops
måltiden skola alla, som man träf
far Pil, inbjudas (Matt. 22 : 2-14 ;  
Luk. 14 : 16-24).  

I sina lärorika tal säger Jesus 
ofta, .att efter hans död Evangeliet 
skall förkunnas för hedningarna. 
Redan första gången han utsänder 
lär�ungarna häntyder han därpå : 
» I  skolen föras inför ståthållare 
och konungar för min .skull, till ett 
vittnesbörd för dem och för hed
ningarna» (Matt. 10 : 18 ; Mark. 
13: 10) . I parusieorden förklarar 
han högtidligt : »Detta Evangelium 
om riket skall predikas över hela 
världen till ett vittnesbörd för alla 
folk, ·och då skall änden komma» 
(Matt. 24 : 14 ) .  Följaktligen kan 
han icke ha menat, att slutet vore 
nära förestående. Lika klar och 
bestämd lyder en annan förutsägel
se : »Sannerligen säger jag eder, 
varhälst detta evangelium skall för
kunnas i hela välden, skall ock det 
som hon gjort ·omtalas till hennes 
åminnelse» (Matt. 26 : 13, Mark. 
1 4 :  9). Och de sista orden i 
Mattens evangelium utesluta varje 
möjligt tvivel. Jesus uppträder .så
som konung av sitt rike, i det fulla 
kla·ra medvetandet om sin makt i 
himmelen och på jorden, vänder 
sig till sina lärjungar och giver be
fallningen att predika hans lära 
för alla folk, att införliva dem med 
det av honom åstundade Guds rike 
på jorden, Kyrkan, med dess syn
liga hierarki och sakrament, med 
den Kyrka som är oförgänglig, 
emedan han skall vara med henne 
alla dagar intill världens ände. 

Förlitande sig på hans ord, i den 
fasta förtröstan på seger, hava 
Jesu lärjungar gått ut och överallt 
bragt det glada budskapet om Guds 
rike. Huru förklara detta, om lär
jungania, som å ena sidan besjä
lades av judiskt-nationella tankar 
och å andra sidan städse höllo fast 
vid . Mästarens ledning, icke hade 
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fattat Je�u ord som en uttrycklig 
befallning-X-) ? 
· Då det nu av säkra och tydliga 
utt.alanden synes klart, att Kristus 
icke ville stifta ett rent inre eller 
ett uteslutande eskatologiskt rike, 
skola även de mer eller mindre 
oklara texter, vilka ej få förvåna 
oss, då det är fråga om förutsägel
ser, förstås och förklaras på så 
sätt, att vad som står fast om Kristi 
klara mening, ej får prisgivas eller 
förvrängas. 

Det ligger ingenting märkvärdigt 
i, att ,Jesus som säger sig själv vara 
sänd till de förlorade fåren av 
Israels hus (Matt. 15 : 24) ,  vid den 
första utsändningen av sina apost
lar sade till dem, att de likaledes 
skulle först gå till de förlorade 
fåren av Israels hus (Matt. 10 :  5) .  
Apostlagärningarna intyga för öv
rigt, att apostlarna först vände sig 
till judarna - som voro det utko
rade folket - och förkunnade för 
dem Guds ord (Apg. 13 :  46 ) .  

D å  vi läsa hos ev. Markus 1 0 :  
23 : » Sannerligen säger jag eder: I 
skolen icke bliva färdiga med 
Israels städer, förrän Människo
sonen kommer», 1nenas väl Jeru
salems förstörelse, liksom även i 
kap. 24 : 20 : »Bedjen att eder flykt 
icke sker om vintern -eller på sab
baten», eller då Frälsaren säger : 
»Sannerligen säger jag eder : Detta 
släkte skall icke förgås, förrän allt 
detta har skett.» (Marie 13 : 30) . 

Orden hos ev. Markus (8 : 39) : 
»Några äro bland dem som här stå, 
vilka icke ,skola smaka döden förrän 
de hava fått se Guds rike kom0 

ma med kraft» (jfr. Matt. 1 6 :  28) 
betyda enligt den hL Gregorius den 
Store (Horn. in Ev. 32 : 8 ) . Som
liga bland mina lärjungar skola 
leva så länge, att de få se Kyrkan, 
mitt rike, tillräckligt befästad och 
stark nog att bjuda huvudet åt alla 
världens makter. Enli.gt andra 
skrifttolkare vore meningen : straff
domen, som omkring 40 år senare 

*) Mcinertz : »Jesus und die Heiden
mission», Miinster i W, 2 upp!. 1925. 



skulle träffa Jerusalem; andra åter 
fatta dem som syftande på Kristi 
himmelsfärd, hans förklaring på 
berget Tabor, vilken såväl hos Mat
tens som hos Markus följer omedel
bart efter de anförda orden. 

Härmed hava vi även svaret på 
de svårigheter, som anföras av den 
eskatologiska meningens förkäm
par, bland andra av Heiler. 
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Det torde härefter stå klart, att 
»Guds rike» är ett invecklat be
grepp och att Kristus tyder än på 
det ena, än på det andra. I hela 
dess vidd är Guds rike icke blott · 
det tillkommande riket i himmelen, 
icke endast det invärtes riket i 
människosjälen, utan även ett syn
ligt och socialt rike på jorden,, 

Kristus var ju kommen, såsom 
han själv uttryckligt förklarade 
CMatt. 5 :  17 ; Luk. 16: 16 ) ,  för att 
fullkomna Mose lag. Därmed be
gynte Guds rike i den israelitiska 
teokratin och därmed var förebildat 
och förberett det mer fullkomnade 
Messianska riket. Allt som häri var 
ofullkomligt, provisoriskt, ren cere
moni, avskaffade han och ersatte 

det med . en fullkomligare guds
tjänstform. Det Nya Förbundet 
beseglade han med sitt blod, liksom 
det utkorade folket blev bestänkt 
med offerdjurens blod. (2 Moseb. 
24: 8; Matt. 26 : 28; Marie 14: 24 ; 
Luk. 22: 20 ; 1 Kor. 11: 25; Hebr. 
9 :  11-28). 

I det Nya Förbundet blev en enda 
nations politiskt-religiösa teokrati 
förvandlad till ett allmänt rent reli
giöst, icke politiskt rike, som skulle 
omfatta alla - , här övergick den 
provisoriska frälsningsekonomin i 
en avgjord och bestämd form, men 
det sociala draget däri förblev kvar, 
så att ett nytt Israel, ett nytt utko
rat folk, en ny brud, ett nytt Guds 
hus kom till stånd. 

Kunna vi således icke säga, att i 
Kristi predikan »Guds rike» utan 
vidare betyder Kyrkan, så är man 
dock berättigad till slutsatsen, att 
stiftandet av en synlig gemenskap 
( eller Kyrka) vid sidan av och med 
det inre tillkommande elementet 
hör till det fullständiga begreppet 
om Guds rike i den mening Kristus 
lärde,, .Toh, van Gijsel. 

VED B ROEN OVE R FLO D EN ORONTES. 

N 0 0  L E  B I B E L - H I S T O RI S K E  B ET RA O T N I N G E R. 

Vand, som skiller, en Bro, som 
forbhider, og en forbidragende Ka
ravane, der er et Led i den 9,lster
landske Samfrerdsel, fik mig til at 
falde i Staver. Vand, isrer str9,lm
mende Vand, sretter Liv i et Land
skab, ligesom 0jnene opliver vort 
Ansigt. Vandet har ogsaa den mrer
kelige Evne at srette Menneskets 
Tanker og F9,llelser i Gang. Det er 
ikke uden Grund, at B9,lrn og Dig
tere holder af at lytte til de mum
lende Brekke, at forelskede unge 
eller frysende gamle ·s9,lger til Stran
den for at dr9,lmme om Fremtid el
ler Fortid. Den, der elsker Bibel-

historien og ser nedenstaaende ty
piske Billede af Broen over Orontes· 
vil let kunne forestille sig, at hän 
selv stod ved denne Bro; da vil det 
str9,lmmende Vand for ham blive til 
et rullende Lrerred med Billeder af 
de Begivenheder i Bibelhistorien, 
som paa en eller anden Maade er 
lmyttede til dette Sted. 

Den geogmfiske Situation. 
Broen over Orontes Floden 

ligger i det nordlige · Syrien. 
Ligesom Jordan har Orontes sit 
Udspring paa Libanon. Mens Jor-' 

dan strfSmmer sydpaa, tager Oron..-
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te� _qen .:rµodsatte Vej. Begge Strpm
llle� .Lpb er, hvad Lrengden angaar, 
noget; nrer det samme, ca. 200 km, 
II1aalt_ i Hge Linie . .. Jordan munder 
11d i <:let sydlige Palrestina for at dp 
i d.et dpde Hav; Orontes, der lpber 
i den nordlige Del af Syrien, falder 
mellem Antiokien og Seleucia i 
ivliddelhavet. Sin Betydning . for 
I_sraels Historie skylder den syriske 
Strfi'!I)1, at den krydses af den ene 
af de to Karavanveje, der er . mel
lem Mesopotamien og JEgypten. 
Babyloniske eller assyriske Krigs
folk og Kpbmrend kunde, naar de 
yar naaet halvvejs mellem Ninive 
og Haran, svinge mod Syd og slaa 
ind paa Vejen til Damaskus. Vilde 
nogen, som Abraham i sin Tid gjor
de, fortsrette Rejsen over Haran, 
maatte han for at komme til Pa
lrestina fprst over Eufrat ved Kar
kemisch, derpaa sydpaa i Retning 
af Karkar. Ved Hamath maatte 
Orontes fprste Gang passeres. Mens 
I{aravanvejen derfra gaar lige mod 
Syd,.· slaar Floden en Bugt, saa at 
p.1an efter et Par Tiiners Vej atter 
maa .over en Bro ved Homs1 der
som man vil naa Damaskus. 

Tmfikkens J{nudepunkt. 
Det skyldes den udstrakte syriske 

0rken, .. at alle_ Frerdselsaal'_er fr:i 
.1)i1e,�Asi'en :og .. Kaldrea . trI Arabien · 
og JEgypten ligesom et Kabel er 
IagL sa;mmen ·langs med Middelha-" 

vet� . Her' ·r Oi·ontes�l:>ålen hai· da 
pgsa.a mangen en V erdenserobrer 
� ligesom senere , Cresar ved Ru
.lj>ikon - staaet og yreret sig bevidst 
�t. han yed. at srette Foden paa Bro
�n over Orontes, satte Sk.el og ikke 
alene viste Vej en for mange af sin 
Tids Folkeslag, men gav hele Ver
qenskulturens Udvikling en ny Ret
ning. 

Mrerkeligt, at allerede de reldste 
os bekendte Fyrster, hvis Riger laa 
ved Eufrats og Tigris' Mundinger, 
fplte det strerke Drag mod Middel
havet. Gudea, Fyrste i Lagasch 
(ca. 2600 f. Kr.), har sprget for, at 
de · kömmende- Slregter fik at vide, 

at han lod frelde Cedre i Nrerheden 
af Libanon. Omtrent i samme Pe
riode fprte Fyrsterne Lugalzaggisi 
af Uruk og Sargon I af Nord-Baby
lonien Stridskr:.efter til Orontes
Egnen for at sikre sig Karavanvejen 
til det »store Hav» .  Imellem Oron
tes og Havet har regyptiske og as
syriske Herskei·e foreviget deres 
Navne paa Klippevreggen, omtrent 
som vi paa Steder, der er os krere, 
eller som vi ikke mener nogensinde 
at skulle se igen. Ramses II, som 
henimod 1200 f. Kr. regerede i 
· JEgypten, var den fprste, der lod 
Indskrifter riste i Klippevreggen 
langs med Vejen. De pvrige, nu 
temmelig forvitrede, Tekster stam
mer sandsynligvis henholdsvis fra 
Assurnasirpal (884-859 f. Kr.) ,  
Salmanassar III (859-824 f. Kr.) 
og Asarhaddon (681-688 f. Kr.) ;  
alle tre fremragende Skikkelser fra 
Assyriens Storhedstid; den sidste 
Indskrift hidrprer fra Nebudkadne
sar II af Babylon, Jerusalems Ero
brer og 0delregger(605-562 f. Kr.) . 

Slaget ved J{arhm·. 
Det er ikke forunderligt, at navn-

. lig Assyrerne er saa strerkt reprre
senterede i denne reldgamle syriske 
»Fremmedbog». For det fprste var 
de Aramreernes (det gamle Navn 
for · Syrerne) umiddelbare pstlige 
Naboer; endvidere var de langt 
mere afskaarne fra alle Vandveje 
end Babylonierne. Det kan maaske 
forldare os det krigslystne Magt
begrer, der kendetegner Assyrerne 
fremfor Babylonierne; det forlda
rer, at det lille Folk erobrede Baby
lonien og Syrien, og at det gjorde 
Ende paa Kongeriget Israel. De as
syriske Hofkrpniker, som i de sid
ste 100 Aar er ,blevet draget frem af 
Ruinernes Stpv og Grus, beretter 
ofte Begivenheder, som Biblens in
spirerede Forfattere enten slet ikke 
eller kun delvis har optegnet. 

Saaledes !reser vi i fprste Kon� 
gernes Bog Kap. 20 og 22 om Krigen 
mellem Kong Akab af Israel og 



hans nordlige Nabo Benhadad Il af 
Damaskus. I Kap. 20 ser vi, at Lyk
ken var paa Akabs Side: Benhadad 
blev ikke blot n�dt til at give de 
Byer tilbage, som hans Fader Ben
hadad I havde taget fra Akabs Fa
der Omri, men Akab skulde oven
ik�bet have Lov til åt indrette et 
Kvarter i selve Hovedstaden Da
maslms til sine israelitiske K�b-
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at forhelle om Akabs og J ezabels 
Justitsmord for en Vingaards Skyld. 

De assyriske Beretninger medde
ler, at Salmanassar i Aaret 854 var 
tnengt frem indtil Riget Hamath 
ved Orontes. Sammenst�det mel
lem den assyriske Hrer og de allie
rede syriske Tropper fandt Sted ved 
Karhar nrer ved Byen Hamath. Det 
lader til, at Akab tilf�rte Hreren en 
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mrend. Kap. 22, som indledes med 
Ordene : »Og saa sad de stille i tre 
Aar; der var ingen Krig mellem 
Syrerne og Israel»,  skildrer os, hvor
ledes Akab til Trods for, at han 
blev hjulpet af Josafat, Kongen af 
Juda, i en ny Krig trak det korteste 
Straa og saaredes d�deligt. Nu ved 
Yi af de assyriske Dokumenter, at 
Akab og Josafat samt Benhadad og 
endnu ti andre syriske Smaakonger 
drog i Krig mod Salmanassar III. 
Dette sidste Felttog har rimeligvis 
fundet Sted i den ovennrevnte tre 
. Aars Vaabenstilstand mellem Israel 
og Damaskus. Kongebogens For
fatter benytter Pausen til i Kap: 21 

Styrke paa 2,000 Vogne og 10,000 
Mand: det bet�d ikke saa lidt den� 
gang. Salmanassar tilskriver sig 
Sejren; men da han mod gammel 
assyrisk Skik undlader at op
ramse alt det Bytte, han havde 
slrebt med sig hjem - hvad der 
ell�rs skete med megen Svulst og 
Udf�rlighed - maa vi slutte, at 
denne Sejr var dyrek�bt. 

I hvert Fald ser vi her, at Akab 
paa en vis Maade var Syrerkongens 
Vasal, og tilm.ed har vi her et sik
kert Aarstal (854), som er ·af stor 
Betydning for de vanskelige P:ro
blemer i den gammeltestamentlige 
og navnlig Kongetidens Kronologi. 



Menahem og Putu. 
Et andet Billede af Israels Histo

rie, som staar i Forbindelse med 
Orontes-Egnen er, at Kong Mena
hem af Israel betaler Skat til Thig
lathpileser IV af Assur. B iblen er 
her meget kortfattet: » I hine Dage 
kom Paul, Konge af Assyrien, over 
Landet, og Menahem gav Paul tu
sind Talenter Splv for at han skulde 
holde med ham og befreste Riget i 
hans . Haand. Og Menahem indkrre
vede Splvet af Israel : alle fornrnen
de sklilde give Kongen af Assyrien 
hver 50 Sekel Splv. Saa drog Kon
gen af Assyrien tilbage og blev ikke 
der i Landet» .  2. Kong. 15, 20. 

Takket vrere Udgravningerne er 
det os muligt at danne en illustre
rende Ramme om Billedet. Den her 
meldte Begivenhed fandt Sted i 
Aaret 738 f. Kr. Der var gaaet nre
sten 100 Aar, siden Salmanassar 
drog hjem over Orontes. Men siden 
da var Assyrien blevet strerkt og 
mregtigt. Denne samme Salmanas
sar III skal i Aaret 842 have mod
taget Hyldest og Skat af Israel
Kongen Jehu. Under hans Efter
fplgere paa Tronen i Assur blev de 
Landomraader, der indlemmedes i 
Riget, stprre og stprre: et krempe
mressigt Spindelvrev, der stadigt 
voksede med ny Provinser. Tliig
lathpileser IV erobrede Babylon, 
hvor han regerede under Regent
navnet Pulu (abhadisk) eller Pul 
(hebraisk). Med fornyede Krrefter 
paabegyndtes nu · Vestens Indlem
melse i Assur-Riget. I tre Aar (fra 
763-760) fprte han Krig Vest for 
Eufrat. I Aaret 760 faldt Byen 
Arpad i hans Hrender; Res,in af 
Damaskus og Hirom af Tyrus blev 
skattepligtige. To Aar senere blev 
hele Egnen ved Orontes fra Antio
lda-Spen til de nordlige Udlpbere af 
:rnbanon og Antilibanon med Und
tagelse af Hamath inddraget som 
Ptovins i det assyriske Rige. Ved 
at · lrese fprnrevnte bibelske Beret
ning faai· man det Indtryk, at Thig
lathpileser satte sin Fod paa Israels 
.Jord ; da de assyriske Kr�nikeskri-
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vere, dei' som sagt snarei'e hrelder 
til Overdrivelser . end til Undervur
deringer, ikke mreler et Ord derom, 
er det sandsynligst, at Menahem 
med den Skat, han skulde betale, 
drog Erobreren impde for saaledes 
at holde ham borte fra Israels Ene
mrerker. Ved at blive Assyriens 
Vasal haabede han samtidigt at be
freste den Trone, . som han . lige hav
de tilranet sig ved at myrde sin For
grenger Sallum. 

Sammensva?-rgelsen mod den assy
riske Ekspansion. 

Skuepladsen er stadig den· sam
me: Egnen ved Oron tes. Tiden: 18 
Aar senere. For halvandet Aar til
bage �r Kongeriget Israel med Ho
vedstaden Samaria blevet en assy
risk Provins og befolket af . assy
riske Udvandrere; Stprstedelen af 
de ti Stammer er ad . Orontes-B1;oen 
fprt bort i Landflygtighed; man ved 
ikke npjagtigt, hvor de lwm hen, 
ej heller, hvad der siden blev af 
dem. Assyriens talrige -Va�aller, 
bl. a. Arpads, Gaza's, Darnasku_s' • og , 
Samarias Smaakonger, lyttede til 
den endnu uafhrengige Koiig Jau
bidi af Hamath, som overtalte dem . 
til at trod�e Assyriens Magt. Det · 
er vist til denne Tid; at 2: Kong. 
12 f. bpr henlregges : ·• » I hin Tid : 
sendte Merodach-Baladan, Baladans 
Spn og Konge af Babel, et Brev med 
en Gave til Hiskia ( eller Ezechias), 
fordi han havde hprt, at Hiskia 
havde vreret syg». For her at kun
ne lrese mellem Linjerne niaa man 
vide, at denne Merodach.:Baladan 
havde benyttet Tiden, da Salmanas
sar IV og hans Spn Gargon var op
taget af at belejre Samaria ( det 
stod paa i tre Aar, 724�721), til 
atter at fravriste Assyrerne den ba
byloniske Krone. Der har i dette 
Brev nok staaet mere end »Til Lyk
ke med Helbredet og fremdeles god 
Bedring».  Og naai' Hiskia var saa 
overstrpmrnende venlig o,;erfor de 
babyloniske Sendebud og vistc dem 
alle Paladsets Sale og , Skatkamre, 
var det sikkert for at hetyde Qp� 



i'prerne, at de kunde regne med 
Stptte fra Kongeriget Juda, som i 
pvrigt nu grrensede til Stor-Assyrien 
og risikerede at blive opslugt ved 
det ffSrste assyriske Fremstpd. Det 
er vist af samme Grund, at Hiskia 
gjol'de sig Umage for at srette Dam
men og Vandledningen i Stand, som 
det i forbigaaende siges i 2. Kong. 
20, 20. Saaledes skulde Fje:nden 
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Assurs Undergang og Jlidas 
Nederlag. 

Mere end hundred Aar er gaaet. 
Meget har forandret sig. Assur, der 
hidti.l havde spillet Hovedrollen, er 
fuldstrendig forsvundet fra . Skue
pladsen. Ninive, som siden Senha
berib ( 705-681 f. Kr.) havde vre
ret Stor-Assyriens Hovedstad, er 
612 gaaet op i Luer. Assyrerkongen 

En Bro over Floden Orontes. 

bringes i Klemme fra Vest og Syd
pst . 

Da tog Sargon atter Vejen til 
Oi·ontes. Ved Karhar blev Kongen 
af Hamath, der var Oprprets Leder, 
siaaet og hans Hovedstad erobret. 
Hanno af Gaza toges til Fange og 
fprtes over den skrebnesvangre 
Oron tes-Bro i Landflygtighed. Sand
synligvis lykkedes det Hiskia at 
forhindre Juda's Erobring ved i 
Tide at gpre Kmefald for den mreg
tige Sargon og betale Skat, saaledes 
som det udtrykkelig berettes om 
Kongen af .Egypten og nogle ara
biske Stammer. 

forskansede sig i Byen Haran. Men 
den energiske Babelkonge Nabopo
lasar og hans nye allierede Kyaxa-, 
res, Medernes Konge, havde. svoret, 
at dette krigslystne Assyrerfolk 
skulde udryddes helt og for stedse. 
Mens de assyriske Vasaller. for et 
Aarhundrede siden forgre,ies havde 
spgt at vrerge sig mod deres Herrers 
Voldsherredpmme, havde Profeteil 
Isaias trpstet Judas Folk med disse 
Ord : » Ve Assur, min Vredes Ris ; 
min Hanne er Kreppen i hai1s 
Haand . . .  Fordi han sig er : ·ved min 
Haands Kraft har j eg gjort det ög 
ved min Visdom, thi jeg er fc>rstan� 
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dig ; og jeg borttager Folkenes Lan
demrerker og har rpvet deres For
raa.d, og som den mregtige nedkaster 
jeg dym, som sidder i Hpjsredet. Og 
niin �aand har fundet hen til Fol
kenes Gods som til en Fuglereqe, 
og · j ep har sanket alt Landet, som 
man . • sanl�er lEg, der er forladte; 
og der var .ingen, .som rprte en 
Vinge, eller soni oplod Nrebbet og 
I . . 
peb . . . Derfor skal Herren, Hrer-
skarernes Herre, sende Magerhed 
paa hans Fede, og under hans Her
lighed skal der brrende et B aal, saa
ledes som Ild hrrender». Is. 10; 5, 
13, 14, 16. 
( Denne Spaadom var gaaet i Op
fyldelse henimod Aar 6 10-608; 
havde man ikke mere regnet med 
Ass1Jrriget i de sidste Aar, slrnlde 
nu ogsaa Haran kapitulere. -
1
, Paa samme Tid skete det, at 
�echao Il af }Egypten med et vreb
:Ue,t Fplge sydfra faldt ind i Palre
stina. I 2. Kong. 23, 29 bliver det 
forta.It paa fplgende Maade: » I 
han� ( J osias' ) Regering drog Farao 
!'[echao, Kongen af lEgypten op 
�nod Kongen af Assyrien, til Flo
den Eufrat» .  Deraf har man indtil 
for nylig draget den Fplgeslutning, 
at lEgypteren vilde vrere med til at 
give den assyriske Kolos Dpdsstp
�et for saa at faa Del i Arven. 1 923 
I;>ragte Lys over Stedet; en ny-baby
lonisk Krpnike oplyser os om 
Nechao's sande Hensigt; det lader 
til, at han vilde forsvare Assyrien, 
fordi han med Rette mente, at han 
vilde faa langt mere at frygte af 
den eneraadende babyloniske Magt
haver. Dette at drage »op imod» i 
2. Kong. 23, 29 skal altsaa forstaas 
som >>i Retning af». 

N,u var Juda's fromme Konge, 
Josia.s, saa uforstandig at mene, at 
)lan skulde sprerre lEgypterne Vej
yii gennem Palrestina. I 1. Krpn. 
35 i 21, · 22 !reser · vi :  »Da sendte 
han (N'echao) Bud til ham (Josias) 
og lod , sige : hvad 11.ar jeg at gpre 
J,11ed ,dig, Judas Kongc ? Imod dig 
komm.er jeg ikke paa denne Dag, 
111.en wod · det Rus, .som har Krig 

med mig, og Gud har sagt1: at jeg 
skul,de skynde mig; hold op med 
at vrere imod Gud, som er med mig, 
at han ikke lregger dig pde. Dog; 
Josias vendte ikke sit Ansigt bort 
fra ham, rn.en var fast beslilttet paa 
at stride imod ham og lpd ikke · 
Nechaos Ord, som var fra Guds 
Mund; men han kom til at strid� i 
Megiddo Dal»·. Byen Megiddo la� 
ved Karavanvejen fra lEgypten ti1 
Damaskus i J esreel Dal nrer ved 
Karmelbjerget. Der bl�v ha� d�de� 
ligt saaret og dpde i Jerusal.em. 
Nechao fortsatte uhindret sin Ve.i 
i Retning af Orontes; Josias '  yngst� 
Spn ved Navn Joachaz, som af Fol
ket var bleven kaaret til Faderens 
Efterfplger, saa sig npdsaget til at 
gpre lEgypterkongen sin Opvart.,. 
ning. I Ribla .ved Orontes indhen
tede Skrebnen ham. Som Fange 
blev han f prt til lEgypten. 

Saaledes lrnyttedes atter nye 
sprgelige Minder for Juda til den 
syriske Bjergflod Orontes. Oven
ikpbet var det en Ulykke, som man 
med lidt mere Forsigtighed luinde 
have undgaaet. 

Hovedkvarteret i Ribla. 
Da Babylon for anden Gang op

slog sit Hovedkvarter i Ribla ved 
Orontes, var Judas Rige sin Under
gang nrer. Det vari Aarene 588---:-

587. I Babylon herskede Nebukad
nesar ( eller N abuchodonosor) ,  Spn 
og Arvtager efter hin Nabopolassar, 
som havde bygget det ny-babylo
niske Rige op paa Assyriens Ruiner. 
Det er en Selvf!lllge, at Nebukadne
sars lErgerrighed · spger ud mod 
Middelhavet, det gamle Maal for 
Herskerne mellem Tigris og Eufrat. 
Vi saa allerede, hvorledes han var 
den sidste af de assyro-babyloniske 
Herskere, som forevigede s it Navn 
og sin Stordaad paa en Klippevreg 
i Syrien. Men fra Orontes-Egnen 
skulde Nebukadnesar strrebe lam
gere mod Syd, og hans Pile skulde 
blive mere tnefsikre, end hans For
grengeres havde weret. , 2; I{ong. 24, · 
7 siger kort og fyndigt: · >>Kongen 



af .Mgypfen forlod sidenhen ikke 
mere sit Land; thi Kongen af Babel 
havde taget alt, hvad der havde til
hj,:irt Kongen af ,Egypten, fra ,Egyp
tens Brek indtil Floden Eufrat».  

I disse Aar (588---'587) blev Ribla 
ved Ofontes til Opel'ationsbasis i 
Krigen mod Juda og Jerusalem. 
Hvad 'Spa (i Belgien) var for Ty
skerne i Verdensld11gen, det var Rib
la for Babylonerne ved Jerusale1i1s 
0delreggelse. Her blev Kortene stu
deret, Befalingerne givet, · herfra 
blev de babyloniske Tropper ,sendt 
ud mod den hellige Stad. Ti Aar 
forinden var Kong Jojachin ,samt 
alle Landets formuende Personer, 
ligesom ogsaa alle Haandvrerkere, 
isrer Smede - Landet slmlde gpres 
vrergelpst ! - fra Juda og Jerusa
lem blevet fprt over Orontes-Broen 
i Landflygtighed. Jojachins Far
bror Matfanja var af Nebukadnesar 
blevet indsat som Konge i Jerusa
lem. Nu, da ogsaa han var · faldet 
fra, havde Nebukadnesar besluttet 
.at gpre Ende paa det hele, Drastisk 
skildres Kongens, Byens og Folkets 
Undergang i 2. Kong. 24, 20 og 25, 
1-7: »Sedekias faldt fra Kongen 
af Babel. Og det skete . .. at Nebu
kadnesar, Kongen af Babel, han og 
hele hans Hrer drog ud imod Jerusa
lem. og lejrede sig imod den, og de 
byggede et Botvrerl, imod den trindt 
omkring. Saa blev Sta'den belejret 
indtil. Kong Sedekias' ellevte Aar . .. 
da fik Hungeren Overhaand i Sta
den, og der var ikke Brpd for Fol
ket i Landet. Og man brpd ind i 
Staden, og alle Krigsmrend flyede 
oin Natten ad Vejen gennem Porten 
imellem de to Mure, hvilken gaar 
til Kongens Have; og Kaldreerne laa 
trindt omkring Staden, og Eongen 
drog hen ad Vejen til Sletten. Men 
Kaldreernes Hrer forfulgte Kongen, 
og de indhentede ham i Sletten ved 
J eriko, og hele hans Hrer blev ad-

. spredt fra ham. De greb Kongen og 
fprte ham til Kongen af Babel, til 

·. 'Ribla, og holdt Ret over ham .. Og 
de nedhuggede Se.dekias' Spnner for 
hans 0jne, og man blindede Sede-
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Idas' 0jne, og de bandt hani med 
to Kobberlrenker og fprte hani til 
Babel». -

Hvem, der havde staaet der ved 
Broen over Orontes og set den 
blinde Konge drage forbi i Spidseu 
for lrenkebundne Mrend og K vin;. 
der med blottede Laar ( smlg. J es. 
47, 2 f.) havde sikkert faaet det 
Indtryk, at Babyloniens Gud Mår.:: 
duk var stprre end Jahve, Israels 
Gud. Men hvem der troede ligesom 
Profeten Jeremias, vidste, at det 
var for tidligt for Israels Bprn at 
opgive Haabet. Han maatte vide, at 
saa lrenge der i Israel fandtes Sred 
af Abraham, var der Grund til at 
haabe imod alt Haab. Samme sjette 
Aarhundrede, som saa Is:raeliterne 
dr�ge ud i Landflygtighed, .saa Jp
derne vende tilbage fra Babel. Ji)a 
gik Jeremias' Spaadom i Opfyld�l
se : . » Thi saa sig er Herren, fryd 
eder over Jakob med Glrede, og jubl 
over det fprste af Folkene; lad det 
hpres, pris og sig : Herre, frels dit 
Folk, det overblevne af Israel. . Se, 
jeg fprer dem fra Nordenland og 
vil samle dem fra det yderste af 
Jorden; . iblandt dem skal der vrere 

, blinde og halte, frugtso�nmelige og 
f pdende til Hobe; de skal komme 
med Graad, og under deres ydrllyge 
Bpnner vil jeg fpre dem frem; jeg 
�,il lede �em til Vandbrekke paa en 
J revn VeJ , hvor de ikk.e skal stpde 
sig; thi jeg er bleven Israel en Fa
der, og Efraim er min fprstefpdte 
Spn». Jer. 31, 7-9. 

V ed at blive staaende her ved 
Broen over Floden Orontes vilde 
man kunne fplge Jpdernes Historie 
indtil Enden. Fra denne Egn 
drog i Begyndelsen af det andet 
Aai,hundrede fi,:ir Kristus Antiokus 
111 Epifanes ud til blodig Forfplgelse 
af Jpderne; her drog i Aaret 70 ef
ter Kristus Jerusalems Erobrer og 
�delregger Titus forbi med sine jp-' 
d1ske Fanger for sammen med sin 
Fader Vespasian at fejre Triumfen 
i Rom. 

Men heller ikke denne Gang er 
Profeten Jeremias' Haab blevet til 



Skamme. »Herre, frels dit Folk, det 
overblevne af Israel.» Tredive Aar 
fpr -Titus passerede dette Sted med 
den dpdsdpmte Rest af Israel, hav
de en ung Mand af jpdisk .iEt her 
paa Orontes' Bred taget sin Beslut
ning om at erobre det romerske 
Rige. Det var Paulus, der ud fra 
Syrien satte Skel i Verdens Udvik
ling. Denne Verdenserobrers Lpsen 

Frn Norge. 
Et stort og smertelig tap har Oslo 

Apostoliske Vikariat lidt, idet •sog
nepresten ved St. Laurentius's kirke 
i Drammen, velrerv. pastor · Marcel
lus SwieWk, plutselig avgikk ved 
döden den 17, september, rammet 
av hjerneslag. Pastor Swietlik som 
var medlem av Vikariatets råd, var 
födt i "Tudzyn i Polen 30. oktober 
1872, blev prestevigd i 1897 og kom 
til Norge i 1899. Han var to ganger 
sogneprest i Drammen, fra 1909 til 
1912 og fra 1929 til sin död. Han 
har forövrig hatt sitt virke i Oslo, 
Bergen og Trondheim, hvor han ved 
sin praktiske sans og sin greie, 
bramfrie optreden samt ,sin store 
godgjörenhet vant sig mange ven
ner. Til hans efterfölger i Dram
men blev den hittilvrerende sogne
prest i Fredr'ikstad, velrerv. pastor 
August Rottia, utnevnt og höitide
lig innsatt i sitt emJbede söndag den 
16. oktober. Når Hs. Höi�rverdig-
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var: »I hprer Kristus ti1» (1. Kor. 
3, 23) ; hans Erobring blev til Vel
signelse i Modsretning til alle de tid
ligere, hvoraf vi har set et eller an
det Billede spejle sig i Orontes' 
Vande. 

Heilig-Land-Stichting, Nijmegen, 
Holland. 

Steph. W evers 0. M. M. 

het biskop Dr. Mangers söndag den 
30. oktober har holdt sitt höitide
lige inntog i St. Olavs kirke i Oslo 
og overtatt sitt embede, vil sikker
lig en flerhet av forflytninger finne 
sted innen geislligheten i Oslo Apo· 
stoliske Vikariat. Som et foföud 
på disse har den Apostoliske Ad
ministrator i dis,se dager med Bi
skopens approbasjon utnevnt vel
rerv. pastor Johannes van der Burg 
til sogneprest ved St. Svituns menig
het i Stavanger og velrerv. pastor 
Hugo van der Vlugt til sogneprest 
i Haugesund. V ed dis se to stasj o
ner har, som bekjent, hittil Marist
patrene - Biskopens eget ordens.
samfund - virket. 

Overhyrden .for Midt-Norges kir
kedistrikt, höirerv. pater Cyprian 
Witte, er i disse dager vendt tilbake 
ti1 Norge efter en lengere utenlands
reise i sin misjons interesser. Det 
er nu Picpuspatrenes hensikt å åp
ne en ny misjonsstasjon i l(ristians
sund, hvor et kapell vil bli innvigd 
i löpet av november måned. Kirke
distriktets personale er derfor is0111-
mer blitt foröket, idet 2 nye patres 
er ankommet til Norge. Kristians
sund er nu en by på ca. 16,000 inn
byggere og har allerede en liten me
nighet som med lengsel imöteser 
den lykkelig� dag, da den evige 
lampe blir tendt i denne driftige og 
tradisjonsrike kystby. 

Hälsingborg 1932. Aktiebolaget lloktryck. 


