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DEN NYE OVERHVRDE 

FOR OSLO APOSTOLISKE VIKARIAT. 

Som dagspressen forlengst har 
bragt til offentlighetens kunnskap 
har den hellige Stol nu efter nesten 
to års ventetid skjenket det syd
lige Norge en ny overhyrde, idet den 
tidligere sogneprest ved St. Svituns 
menighet i Stavanger, höirerv. pater 
dr. teol. Jakob Mangers av Mariste
nes ordenskongregasjon, er blitt ut-

. nevnt til Apostolisk Vikar for Oslo 
Apostoliske Vikariat og biskop av 
Selja. 

Med opriktig glede hilser vårt vi
kariats geistlige og legfolk den nye 
biskop velkommen til sitt store og 
betydningsfulle virke. Allerede i en 
årrekke - d. v. s. siden 1925 -
har Hs. Hiörerverdighet biskop dr. 
Mangers virket i Norge, srerlig knyt
tet ti1 Maristpatrenes to stasjoner, 
Haugesund og Stavanger. Han har 
i disse år erhvervet sig et inngåen
de kjenskap lil forholdene her i 
Syd-Norge, og han taler norsk som 
en nordmann. Gjennem de mange 
retretter han har preket i våre or-

denshuser har den nye overhyrde 
dessuten - også utenfor de menig
heter han har vrert lmyttet til -
erhvervet sig et ansett navn som 
predikant og vunnet hengivenhet, 
tillit og höiaktelse i vide kretser. 

Dette er omstendigheter som, i 
forbindelse med biskop Mangers's 
övrige personalia, viser hvor rikt 
rustet han går til det höie embede 
Gud har betrodd ham. Hs. Höirer
verdighet er födt 18. mars 1889 i 
Stolzenbourg i storhertugdömmet 
Luxemburg. Vi har altså atter en 
overhyrde fra det land s\om har 
skjenket Norge dets för<ote rettmes
sig vigslede biskop efter reforma
sjonen, Hs. Höirerverdighet erke
biskop Fallize, hvis iange, energiske 
virke har vrert av så grunnleggende 
betydning for Moderkirkens gjen
reisningsarbeide i vårt land. Alle
rede för han i 1925 drog til Norge 
har biskop dr. Mangers ved sam
taler med den rerverdige, alderstegne 
erkebiskop fått den mest verdifulle 



orientering over forholdene i det 
land som ved Forsynets styrelse 
skulde bli hans andet fedreland. 

Efter å ha avsluttet sin gymnasial
utdannelse trådte biskop Mangers 
inn i kongregasjonen »Societe de 
Marie»s noviciat, et ordenssamfund 
som blev stiftet i 1816. av den fran
ske prest Jean Claude Marie Colin 
og som har skjenket Kristi kirke 
så mange opofrende, sjeleivrige 
prester og heroiske apostler. 0fter 
endt noviciat og avleggelse av de 
hellige ordenslöfter studerte den 
vordende biskop filosofi ved det ka
tolske universitet i Paris og teologi 
ved Dominikanerordenens navn
gj etne teologiske fakultet i. Rom, 
hvor han i 1920 tok doktorgraden. 
Samme år mottok. han i den evige 
stad prestevigselen. Hans ordensfor
standere ansatte ham derefter som 
professor i dogmatikk ved Marist
f edrenes presteseminarium i Hol
land, og i denne stilling forblev han, 
inntil han i 1925 sendtes til Norge, 
hvor Maristene nettop hadde på
tatt sig å opta apostolisk virke med 
den nyåpnede stasjon i Haugesund 
som sitt förste virkefelt. Senere kom 
ennu to patres til - en av polsk og 
en av hollandsk nasjonalitet - og 
fOl'uten menigheten i Haugesund 
fikk Maristene også sjelesorgen i 
Stavanger. Fra sin -stilling som sog
neprest i denne gamle bispestad er 
det altså biskop Mangers nu drager 
til Oslo for å ta hyrdestaven op ef
ter vår gamle, urforglemmelige bi
skop Offerdahl. 

Den hellige biskopsvigsel mottok 
vår nye overhyrde den 24. august i 
domkirken i Luxemburg. Det blev 
en strålende höitidelighet. Konse,
krator var biskop Nommesch av 
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Luxemburg, assistert av biskopen 
av Namur og viebiskopen av. Trier. 
Fra Norge mötte den hittilvrerende 
Apostoliske Administrator pastor 
Henrik frgens med prestene Rieste
rer og Ugen for å representere Oslo 
Apostoliske Vikariat. Ennvidere 
var Hs. Höirerverdighet biskop 
M eulenberg fra Island, overfor
standerinnen for St. Franciskus
Xaveriussöstrene, moder Beata, fra 
Bergen og forstanderinnen for hos
pitalet i Haugesund, moder Bona
ventura, son1 selv er luxemburger
inne, tilstede. 

Vår nye overhyrde vil nu i vika
riatets interesse tilbringe en tid i 
utland_et og vil först i slutten av 
oktober komme tilbake til Norge for 
å overta sitt embede. Men når han 
omsider - . antagelig på Kristi 
Kongefest - holder sitt höitidelige 
inntog i St. Olavs kirke i Oslo, blir 
det ikke bare den festklredte skare 
i gudshuset som vil föle sig grepet 
av dagens betydning; men i alle 
Vikariatets menigheter vil der i 
kirker og kapeller sitre som et sus 
av bedende hender der löfter sig 
mot himmelen for å nedkalle Guds 
velsignelse over den nye overhyrde 
som i Roms hellige navn og rustet 
med apostolisk myndighet nu skal 
overta ledelsen av Kristi kirke i 
Syd-Norge. Ad multos annos ! 

Hil dig da, vår nye hyrde, 
signet vrere all din id I 
Måtte Gud la kallets byrde 
bli dig tröstefull og blid I 
Löft din röst f.ra helligdommen, 
tal til våre sjeles gavn. 
Norqe hilser dig velkommen 
i sin martyrkonges navn. 

K. Kjelstrup. 
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DOOMATISK-PSVKOLOOISKE UNDER

S00ELSER OVER DEN LUTHERSKE 

00 DEN CTRIDENTINSKE RETFJER-

DI O O 0 R ELS E S LJE RE. 

VED ALrONS HIEMER S. J. 

Retfrerdiggprelse er efter sit Be
greb et npje Forhold mellem Dog
ma*) og Sjrel. Allerede clette turde 
lregge en både dogmatisk og psyko
logisk Behandling a.f Emnet mer. 
Alligevel e.r det egentlig ikke der
for, Problemet formulercs således. 
Hovedgrunden ligger i Luthers ster
egne Måde at opfatte Frelsesvejen 
på. Det er den, der f prst og frem
mest skal drpftes her. Det er be
kendt, hvor npje hos Luther Liv og 
Lrere, sjrelelige Forudsretninger og 
Omformning af Troen hrenger sam
men. Denne Kendsgerning indby
der ligefrem til at vove Forspget og 
jrevnfpre den lutherske og den tri
dentinske Lrere under stadig Hen
syntagen til både Dogma og Psyko
logi, for derved endnu mere at fast
slå deres Forskellighed. 

For at give Behandlingen af dette 
Spprgsmål den fornpdne Baggrund 
synes det hensigtsmressigt at for
udskikke en almen Drpftelse af For-

. holdet mellem Tro og Sjrel. 

A. ALMEN BETRAGTNING OVER 
DOGMA OG SJ lEL. 

Allerede for den rent filosofiske 
Erkendelse er Spprgsmålet om For
holdet mellem Gud og Sjrelen af 
stprste · Interesse. Den trenkende 
And erkender, hvorledes den for
nuftbegavede Sjrel, langt mere end 

*) Dogma i egentlig og streng Forstand 
er efter den katholske Theologis Defini
tion »en Sandhed, som er åbenbaret af 
Gud og som sådan forelregges af Kirken 
med ufejlbar Vished». Her i Teksten an
vendes dog Ordet Dogma ofte om en hvil
kensomhelst Sandhed, der hprer til det 
katholske Trosindhold. 

hele den materielle Skabelse, et så 
at sige ;}på Bplgelrengde>? med Gud. 
Ved Forstanclserkendelsens og den 
fri Viljes Ulegemlighed genspejler 
den Guds Erkendelse og Vilje. Kun 
den personlige Gud og hans salig
gprende Erkendelse og Krerlighed 
kan vtere Sjrelens sidste Mål 
og Tilfredsstillelse. Rigtignok er 
den sidste Opfyldelse af denne Sam
hprighed gjort afhrengig af Viljes
frihedens rette Brug. I Fald Men.
nesket ved Misbrug ar sit h/ilj este 
Fortrin, Friheden, bryder med Gud, 
venter der ham den fortjente Straf 
i Stedet for Saliggprelsen. Der lig
ger dog også i Forholdet mellem 
Gud og Sjrelen vanskclige Gåder for 
den naturlige Erkendelse, srerlig i 
Guds Forudviden af Skabningens 
frie Handlinger, som hans Medvir
ken ( Concursus) og hans Forsyns
styrelse kr::ever. 

Den katholske Theologi sammen
fatter alt, hvad der angår Forholdet 
mellem Gud og Sjrelen, i en stor
slået Enhed. Man kan sige, at hele 
den katholske Theologi krcdser om 
to Tanker, der helt igennem er hen
tet fra Forholdet mellem Sjrelcn og 
Gud. Det er Synd og Nåde, menne
skelig Uvrerdighed og guddomme
Hg Krerlighed. 

Mennesket er ikke i Stand til af 
egen· Kraft at sone den Synd, som 
tan har begået - hvad enlen det er 
Arvesynden eller en personlig Synd. 
Uden Guds Forbarmelse, som han 
ikke har Krav på, venter ham den 
sikre Fortabelse - der selvfiolgelig 
er forskellig for Arvesyndens og 
den personlige Synds Vedkommen-



de. Da kommer Gud selv os til 
Hj::elp og udtrenker en Frelsesvej, 
ad hvilken Menneskets Synd bort
tages, uden at den straffende Ret
frerdigheds Krav konimer til kort. 
Dette sker ved den anden guddom
melige Persons Menneskevordelse 
og Korsdpd. Således bliver Lreren 
om Synden det centrale Udgangs
punkt for Forlpsningsl::eren, i hvil
ken både. den guddommelige Ret
frerdighed og endnu mere hans 
Krerlighed åbenbares. At rokke ved 
dette theologiske Sted for Synden 
vilde vrere ensbetydendc med at 
forgribe sig på den katholske Tros 
Gtundsandheder. 

Det andet, der sretter Dogmernes 
Mangfoldighed . i nrert Forhold til 
Menneskesjrel(ln, er Lreren om Nå
den, det vrere s.ig den helbredende 
( gratia sanans) eller den helliggp
rende (lpftende) Nåde ( gratia e[e
vans*). Troen lrerer os, at den hel
bredende Nåde er npdvendlg for os, 
µa vi ellers ikke i Lre�gden kan leve 
uden sva>r Synd. li'or Kristi For
tjenesters Skyld tildeles den os i 
rigeligt Mål. For Theologien opstår 
derved det meget drpftede Spprgs
mål, hvorledes guddommelig Al
magt og menneskelig Frihed kan 
forenes, uden at trrede hinanden for 
nrer. Også her grelder: det mindste 
Skridt bort fra den rette Vej må 
npdvendigvis på Grund af den npje 
Sammenhreng mellcm Nåde, Frihed 
og Synd afstedkomme Forvirring 
over hele Troens Område. 

Ved Siden af gratia sanans er det 
så Lreren om gratia elevans, srerlig 
som helliggprende Nåde, der sretter 
Menneskesjrelen i umiddelhar ForQ 
hindelse med de forskellige Tros-

*) Den katholske Theologi gi"ir skarp 
Forskel mellem l�gende Nåde ( gratia sa
Ha11s) og l,iiftende Nåde (gratia eleva11s). 
Ved den l�gende Nåde fors tår den enhver 
Art af Hj,dp, <ler gi"ir det lettere for den 
frie. Vilje at gi"ire det gode. Ved li"iftende 
Nåde forstår den visse indre Nådegaver 
af hi"ijere Orden, hvis V.esen består i, at 
de umiddelbart forbereder til den Guds Be
skuelse, der er uopnåelig for Menneskets 
naturlige Kr�ftcr. Den vigtigste gratia 
e/evans er den helliggprende Nåde. 
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sandheder. Det må indrpmmes, at 
den helliggpren<le Nåde ikke som 
Helbredelsesnåden forholder sig på 

1 
naturlig Måde til Menneskesjcelen, 
men helt igennem er Guds frieste 
Tilgift til Sjrnlens(Udrustning,e�Til
gift, der ikke blot herettiger til Guds 
salige Beskuelse, men også, dygtig
gpr dertil. Den er efter sit Vresen 
ikke andel end en overnaturlig Er
kendelses-og K::erlighedstilstand, der 
lpfter Sjrelen op ti1 Delagtiggprelse 
i Guds eget Liv. Kristus har for
tjent os den helliggprende Nåde ved 
sin Korsdpd. Den tilflyder os gen
nem Kristi Fortjenester og ))ex 
opere operato;; (i Kraft af den ud
fprte Handling) gennem Sakramen
ternes Mocltagelse*). At ben::egte den 
helligg�rende Nåde er det samme 
som at rokke ved Kirken og dens 
Sakramenter i deres Grundvold og 
på vresentlige Punkter srette Gram
ser for Guds Krnrlighed og Forlps
ningens Virkning. 

Synd og Nåde har som frnlles For
udsretning Friheden, Menneskets 
h�jeste Fortrin, som allerede frem
hreves af den rent filosofiske Drj!lf
telse. I sin bedste Anvendelse er 
Friheden en fortjenstlig Skriden 
frem med Nåden og i Nåden, dem 
Misbrug Synd. Hvo som forgriber 
sig på Friheden, enten ved at ·op-
hreve den eller ved at overdrive den, 
drager Grundlaget bort under den 
Bygning, som de katholske Sand
heders Sammenhreng er. Det er 
derfor af afgprende Betydning at 
underspge, hvilken Stilling Luther 
indtager overfor den menneskelige 
Frihed. 

Kaster vi endnu engang et Blik 
på Sjrelens Forbindelse med Dog
met, kan det ikke nregtes, .at Men.,. 
nesket med sin fri, men tillige syn
dige Vilje på en Måde. står i Midt
punktet af alle store Forlj!lsnings-

*) Ved et Sakraments Virksomhed ex 
ope,·e operntu forstås dets Egenvirksom
hed på Grund af Kristi Nådesmeddelelse 
uafh.engig af Meddelcrens v�rdighed o� 
uden positiv Medvirken fra Modtagerens 
Side, der dog ved Forberedelse må gpre 
sig cgnet til at modtage Virkningen. 



sandheder. Der består et gensidigt 
Forhold eller i hvert Fald en gen
sidig Afpasning såvel af Frelsesdog
merne til Sjrelen som omvendt. 
Heraf den Si)delreggende Virkning for 
det hele, når blot en enkelt Vild
farelse sniger sig ind her. Ingen 
har måske f!-?lt det mere end Bellar
min, når han i Forordet til Kontro
verserne siger : 

,, Her er ikke Tale om ubetyde
ligc Ting, som det er ligc meget, om 
de forholder sig således eller ander
ledes. Her er ikke Tale om meta
fysiske Spidsfindigheder, som man 
uden Skade kan vrere uvidende om, 
og som <let engang imellem er ros
vrerdigt at bekrempe. Men det 
drejer sig om Gud, Kristus, Kirken, 
Sakramenterne, Retfrerdiggj'Srelsen, 
Nådens Bistand, Viljesfriheden og 
en Mrengde andre overmåde vigtige 
og vanskelige Spj'Srgsmål, som hs,Srer 
til selve Troens Grundlag. Den, der 
i Diskussionen iblot rokker ved en 
eneste af disse Sandheder, må, som 
Sankt Augustin ( lih. I contra Julia
num c. 2) viselig bemrerker, stryge 
alt hvad vi tror om Kristus.» 

B. DEN LUTHERSH:E OG DEN 
TRIDENTINSKE LJERE. 
I. Den lutherske L&re. 

J .  D e s j re I e I i g e F o r u d
s re t n i n g  e r. 

I det foregående blev der sagt, 
at det hovedsagelig var som FS'Slge 
af sj::elelige Forudsretninger, at 
Luther nåede til sin Vildfarelse. 
Denne Opfattelse forfregter den be
kendte Lutherforsker Grisar i den 
Grad, at han et Sted, sammenfat
tcnde, siger : » Ved Slutningen af 
denne lange Drj'Sftelse om Tilblivel
sen og Indholdet af det lutherske 
Dogme skal der kun i al Korthed 
gj'Sres opmrerksom på, hvor nj'Sje 
Indholdet af Luthers Hovedlrerdom
me var afpasset efter Opdagerens 
personlige Tilstand. De nye Ideer 
om Virksomhede'n af Nåden alene 
(Nådens Enevirksomhed) og Ret
frerdigheden, der dog i fj'Srste Linie 
lrnn skulde berolige ham, Munken 
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med det forstyrrede Sind, blev med 
det samme af Luther ophj'Sjet til 
en almengyldig Norm. Netop fordi 
alt var så aldeles personligt, ka
stede Luther sig over disse tradi7 

tionsstridige Tanker med en Kraft, 
som vilde synes utrolig, hvis den 
ikke bevidnedes af hans Skrifter, 
navnlig Kommentarerne til Romer
og Galaterhrevet såvel s<;>m Disputa
tionerne» (Hartmann Grisar »Mar
tin Luthers Lehen und sein Werk� 
S. 77. I det fj'Slgende angives lmn 
dette Vrerks Sidetal ) .  At efterspore 
disse sjrelelige Forudsretninger hos 
Luther i det enkelt�, skal vrere Op
gaven for den fj'Slgende Fremstil-

. ling. 
( 1 .) De sjrelelige Anlreg. 
For at sige det straks : Luthers 

store indre Vanskeligheder har de
res Gund i et oversprendt, vistnok 
nervj'Sst belastet og forstyrret Fplel
ses_liv. Det hensatte Gang på Gang 
hans st::.erkt religis,Sst indstillede 
Sind i Tilstande af Forf::.erdelse og 
Angst ved Tanken om evig Forud
bestemmelse, Guds Unåde og Syn
dernes Tilgivelse. 

a) Det syge Sind. 
Man kan ikke g!'Sre sig noget tyde

ligt Begreb om disse Tilstandes 
mregtige Indflydelse, med mindre 
man selv har hprt i det rnindste 
nogle Beviser. Forskellige Steder 
behandler Grisar Luthers dybe og 
rige Fj'Slelsesliv :  �Luther manglede 
ikke noget dybt Gemyt, snarere 
havde han for meget deraf, hvad der 
skulde blive farligt for ham» (25) . 
Eller : � Den vordende Lrerer i Bi
belkundskab besad i sit fj'Slelsesrige 
Sind et udprreget Anlreg for My
stik» ( 52). Et Fplelsesliv af denne 
Styrke Yar allerede i sig selv ikke 
uden Fare. Det måtte blive skreb
nesvangert ved den nervj'Sst sygelige 
Belastning, der, hvad enten den var 
nedarvet eller erhvervet, gj'Sr sig 
greldende hos Luther. Ved Luthers 
Indtrredelse i mostret bemrerker 
Grisar sammenfattende : »Nervj'Ssi
teten bragte han med hjemmefra. 
Måske skyldtes den for en Del ar
velig Belastning. Moderens hidsige 



Natur, der f. Eks. viste sig ved, at 
hun kunde slå Drengen ti1 Blods 
for en Hasselnpds Sl{yld, er mulig
vis gået over på ham. Og,så  efter 
Faderen havde han en strerk Pirre
lighed overfor sine egne Forestil
linger og overfor andres Modsigel
ser. Om Faderen Hans sagde man, 
at han i Hidsighed havde slået en 
Bonde ihjeL� ( 36-37) .  

Dertil kommer en overdreven 
streng Opdragelse i Hjemmet. » Det 
var alt andet end en solrig Ung
domstid» ( 5 ) .  » Den hårde Skole 
bidrog unregteligt ti1 at g!iSre den 
unge Luther angst og sky og hans 
Sind forstemt» (5 ) .  ;,,Riset var et 
efterspurgt Redskab i hin Tid» ( 5 ) .  
I Bordtalerne siger Luther, at han 
engang på en Formiddag femten 
Gange havde fäet Hug ( 5 ) .  Hjem
met var desvrerre ikke stort :bedre 
end Skolen. »En kmrlig Moders 
trj'jstende Billede, der plejer at led
sage andre Mennesker gennem Li
vet, var, som det synes, ham nrog
teb> (6) ,  

Hin bekendte Uvejrsoplevelse fra 
Aret 1 505 har utvivlsomt haft varige 
FS'llger for Luthers nervpse Til
stand. Et Lyn slog ned i hans umid
delbare Nrerhed og kastede ham til 
Jorden. Som det fremgår af en ny 
opdag-et Kilde, blev han såret hardt 
( 34 ) .  Bertil bemrerker Grisar : 
:i> Denne voldsomme Nerverystelse, 
som den unge Luther fik ved Lyn
nedslaget, kunde ikke undgå at få 
varige Fplger for ham, der i For
vejen var nervelidende. Efter Sag
kyndiges Udsagn kan hos den Slags 
VIennesker i Reglen hverken Tid 
l ler Lregekunst bpde på F0lgerne 
f et sådant Nervechock. Efter dette 
ynnedslag må vi altså betragte 
1ther som en ved Begyndelsen af 

Klosterliv yderst nervpst bela
t Kandidat for Munkestanden, 
1 et ynkvrerdigt Menneske, der 
'i hele Livet igennem fl'llte sin 
ilse som ct tungt Korsi.  ( 37 ,  38) .  
vilken Grad de nervpse Forstyr
r kunde antage, viser fl'llgende 
'tmhed fra- hans Klostertid : 
mg - det var i Br0drenes Kor 
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faldt han om under Gudstjene
sten, da man sang Evangeliet om 
den Besatte. Under konvulsiviske 
Krampetrrekninger råbte han : »Det 
er ikke mig, det er ikke mig - nem
Iig den Besatte;,, ( 44) . Endnu en 
Beretning, der kaster Lys over hans 
Tilstand, skal meddeles her : »Tit 
tog Nervpsiteten, hvad enten det 
var Angstfornemmelse med Hjerte
affektioner eller Trrethed som F!i>l
ge af · Overarbejde, i den Grad på 
ham, at han i lang Tid hverken 
kunde spise eller drikke. En Dag 
fandt man ham liggende som d�d 
i sin Celle, helt udmattet af Ophid
selse og Sult» ( 5 7 )  . 

Det kan <ia ikke undre, at • sådan
ne legemlige og sjrelelige Anlreg af
f0dte hyppige Anfald af Mismod, 
ja endog Fortvivlelse. Ikke som om 
Luther ikke også havde oplevet op
lpftede Stemninger - Grisar taler 
om medfj'jdt Humor - men de må 
betragtes som lyse 0jeblikke i et 
af Naturen mprkt Sind. 

F!i>lgende Trrok vil give os en 
Forestilling herom. I et Brev fra 
Aret 1528 siger Luther selv om sin 
Tilbjcijelighed til Tungsind og For
tvivlelse, at »disse Tilstande havde 
han ikke vreret ukendt med siden 
sin Ungdom» (31 ) .  ;,,Desperans de 
me ipso -- fortvivlende ved mig 
selv_;,, 1 ) ,  sig er han, gik j eg i Kloster. 
Netop i .Ordenslivets f!i)rste Ar b leY 
han plaget af frygtelige Angsttil
stande. 

Melaneihthon siger herom : »Som 
han fortalte og mange ved, var det 
ofte, når han trenkte over Guds 
Vrede · eller hans Retfrerdigheds 

Straffedomme, at han grebes af en 
sådan Forfrerdelse, at han nresten 
opgav Anden» ( 36). Allerede da 
han lreste sin f�rste Messe, fyldte 
Tanken på Guds Nrerhed og den 
almrogtige Herres Storhed ham med 
så stor Rredsel, at han vilde have 
afbrudt Ofret og flygtet bort fra 
Altl'et, dersom den assisterende 
Prrest ikke havde holdt ham fash 
( 42)-. >>Heller ikke senere, fortrel
ler han, kunde han lrese Messe uden 
med Frygt, ja stor Skrreb ( 42 ) .  



»Efter hans egen Fremstilling hav
de han hovedsagelig den milde 
Staupitz (hans Foresatte i Klostret) 
at takke for, at han ikke druknede 
i Prredestinationsrredsler» ( 45 ) .  En 
anden Gang taler Luther om, at 
han rystes ad' frygtelig Fortvivlelse 
over og Angst for Guds Vrede» ( 28) . 
Han sammenligner sin Angst med 
Dpdsangsten ( 38). 

Dermed vrere Beskrivelsen af 
Grundtrrekkene og de drivende 
Krrefter i Luthers Sjreleliv afslut
tet. Vi må dog berpre endnu et 
Spprgsmål, som spiller vresentlig 
ind her, nemlig, hvorvidt også per
sonlige Forsyndelser har vreret 
Skyld · i denne Fortvivlelse. 

Her må efter Grisar fastholdes, 
at Luthers Ungdomssynder, der 
nreppe kan bestrides, vel forstrer
kede hans Tilbpjelighed til Tung
sind, :___ som han ved �in udprregede 
Selvfordpmmelse kun altfor ofte 
gav sig i Vold - men at der ved 
Siden af hans Karakteranlreg ikke 
kan tillregges dem nogen vresentlig 
Betydning for Tilblivelsen af den 
nye Lrere. 

» Ikke indre Fordrervelse viste 
den ulykkelige Vejen ; noget sådant 
kan ikke bevises, men mindre for
skyldte Faktorers Samvirken. Bag 
alt truedes hans syge Sind af en 
unådig Guds og den evige Forud
bestemmelses Rredsler» ( 79 ) .  Et 
andet Sted. lreser vi : » I  sine Fore
lresninger over Romerbrevet havde 
han skpnne Ord tilovers for Ordens
livets og Lpfternes Fortrreffelighed. 
Det var altså ikke Begrer efter at 
afkaste disse hellige Bånd, der 
fprte ham til en ny Lrere ; det var 
helt andre Veje, navnlig en syge
lig Mystiks, ad hvilke han nåede 
dertil» ( 7 1 ) . Om Luther selv be
retter Grisar : » De sredvanlige Fri
stelser betpd ikke meget i Sam
menligning med Anfregtelserne til 
Fortvivlelse ved Tanken om Gud» 
(63) .  Eller : »Den senere Luther 
benregter i sin · Munketid at have 
haft srerlig hreftige Fristelser mod 
den sredelige Renhed» ( 28) . 
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b) De pvrige Sjrelskrrefter. 
Luthers overvejende sygelige 

Sindsretning, forbundet med en 
gnistrende Indbildningskraft og et 
ubrudt Fplelsesliv, tramgte til en 
Modvregt i Form af en strerlt Vilje, 
ledet af en klar og skalet For
stand. I Overensstemmelse med 
sine pvrige Anlreg havde Luther 
ganske vist ifra sin Fader arvet 
» Sejhed, Udholdenhed, utrIBttelig 
Arhejdslyst og Målbevidsthed» ( 36) , 
men, da denne Vilje i hpj Grad 
manglede Forstandens Vejledning, 
fulgte den snarere Hjertets Trang 
og voldte derved mere Skade end 
Gavn. 

Hvad Forstanden angår, kan det 
ikke nregtes, at han sad inde med 
geniale Evner. ,;,Den ansete Martin 
P,ollich, med Staupitz en af Uni
versitetet ,vittenbergs Grundlreg
gere, har uforbeholdent anerkendt 
hans fremrågende Begavelse» ( 68) .  
Grisar selv siger, at ingen af hans 
l\fodstandere kunde måle sig med 
ham i Veltalenhed. »I ,vittenberg 
var der overhovedet ingen, der kun
de hamle op med ham. Det var 
mere til Skade end til Gavn for 
Luther, at han med sine Åndsevner 
var et Hoved hpjere end alle sine 
Medbrpdre. Thi hans Forstand 
manglede den skolastiske Theologis 
spekulative Klarhed og positive 
Overlevering. 

»For den lrerelystne Ordensmand 
gaves der desvrefre ingen regelret; 
flerårig Undervisning i positiv og 
spekulativ Theologi. Efter halv
andet Års Beskreftigelse med Ga
briel Biels Sentenser og andre no
minalistiske Forfattere blev han af 
sine Foresatte forflyttet til Augusti
nerklostret i W"ittenberg med Ordre 
til med det samme at holde Fore
lresninger over den nikomakiske 
Etik. Samtidig fortsatte han på 
bedste Beskud sine theologiske Stu
dier. · 

Om Luthers Kendskab til Augu
stin siger Grisar : ,;,Augustins Lrere 
om Nåde, Frihed og Retfrerdiggprel
se, om overnaturlige Gerninger og 
Fortj enes te for Himlen forblev i 



Grunden en lukket Bog for- Luther» 
(46). Om hans Kendskab til Skola
stiken, i Srerdeleshed den h. Tho
mas, dpmmer den samme Forsker : 
»Skolastikens, navnlig dens Hpv
ding Thomas af Akvinos, dybe Spe
kulation havde han ikke meget Be
greb om» (58). 

Det er en Selvfplge, at til Over
vindelsen af det indre Livs Vanske
ligheder og Udfoldelsen af dets 
Muligheder har vi· overnaturlig 
Hj relp og derfor vedholdende Bpn 
behov. Men ber synes der at fore
ligge betrenkelige Mangler hos Lu
ther; han siger om sig selv om Tiden 
omkring 1 5 1 5 : · »Sjrelden har jeg 
Tid til at forrette de kirkelige Time
bp1mer eller at lrese Messen» ( 56). 

(2.) Den sjrelelige Ud,1ikling. 
a) Luthers Grundstemning. 
Vil man karakterisere Luthers 

sjrelelige Srerpneg, kan man uden 
Overdrivelse sige : Drivkraften i 
hans Sjreleliv bliver mere eller min
dre hans sygelige Fplelsesretning; 
både hans Vilje og Fors tand trreder 
i elens Tjeneste. Den fplelsesbestem
te Forstand ender med et storstilet 
Forspg på . at udtrenke en ny Ret
frerdiggprelseslrere, der i sin dybeste 
Grund var ment som en Retfrerdig
gprelse af hans eget Hjertes 0nsker. 
Vi giver atter Grisar Ordet. » Så 
godt som intet er overvejet hos 
Luther, han lader sig blot rive med. 
Skrebnesvangert blev det, at han 
mente, det var Gud, der rev ham 
med» (78). »Idet Luther ser til
bage på Begyndelsen, siger han : 
',Teg er gået frem som en blindet 
Hest'. I Overensstemmelse med sin 
egen Fremgangsmåde og sin Mystik 
opstiller han endog som Princip : 
'Ingen god Gerning sker i Kraft af 
egen Visdom, alt må udfpres under 
en Slags Bedfvelse» ( 78). »Luther 
er så selvsikker, at enhver Mod
sigelse er ham en Stadfrestelse. Thi, 
som han fra Begyndelsen af idelig 
gentager, en god Sag skal mod
siges» (78). 

Ud fra denne Grundstemning kan 
man forstå, at Luther er sårbar, 
pirrelig, utålsom, opfarende, selv-
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bevidst, stredig, stridbar og spodsk 
- altsa1nmen velkendte Udslag af 
overhåndtagende Fplelsesliv; Alle
rede ved sin fprste Lrerervirksom
hed i Erfurt 1509 »var hans Dom 
over andre affejende og håret af 
en besynderlig Selvtillid. » Han gjor
de sig lystig over de samtidige Theo
logers 'Narrestreger', over 'Logiker
nes rådne Regler', over 'Filosofer
nes Maskerader', over den 'har ske 
Filosof Aristoteles'. Den sidste var 
han i det hele taget altid ude efter» 
( 45). Ikke bedre gik det de skola
stiske Theologer, i det mindste efter 
den endelige Overflytning til Wit
tenberg omkring 1 5 10 .  Det Bifald, 
han vandt der, bevirkede at »hans 
Karakters og hans Opfprsels util
talende Siden trådte mere og mere 
frern, isrer hans brpsige og påståe
lige Vresen. I hans Mund blev de 
skolastiske Theologer, selv de stpr
ste, til Sofister. De var ham en 
Hjord » Sautheologen» - ham, der 
bctragtede sig selv som Pauli og 
Augustins oplyste Discipel» (58) , 

b) Udviklingens Vej. 
Reformatorens sjrelelige Indstil

ling blev bcstemmende for den Ud
vilding, han ganske af sig selv slog 
ind på. Den passede til hai1s Sjrels 
Fremdrift som den ene Brudflade 
til den anden. Da er det fprst og 
fremmest .Skriften, isrer det vanske
lige Romerbrev, i hvilken Luther 
finder sin Retfrerdiggprelseslrere. 
Om hans Fortollming siger Grisar : 
»I Romerbrevet vil Paulus efter 
Luther udrydde hele det jordiske 
Menneskes Visdom og Retfrerdighed, 
tilintetgpre i Bund og Grund alle 
hans Vrerker, selv de bedstmente og 
redleste, og alle Dyder; i Steden fOT 
vil han dyrke og forherlige Synden, 
nemlig skildre Menneskets ubode
lige Arvefordrervelse, for at oprette 
en fremmed Retfrerdighed, cl. v .  s. 
Kristi Nåde, som tilregnes os gen
nem Troen» ( 65). Det skrevne Guds 
Ord er og bliver Luthers Yndlings
felt; Dcrtil kommer noget senere 
Augustin, der som bekendt ; Nåde
lreren heller ikke altid er let at 
forstå. 



Hvad angår den theologiske Lit
teratur, har Mystiken en stor 'fil
trrekningskraft og Indflydelse på 
ham. »Mon hans forvirrcde Mystik 
kunde bpde på de manglende sko-
1.atiske Kundskaber» ?  (58). Luther 
stiftede Bekendskab med Taalers 
( t 1 361) Prredikener og hans Skrift 
»Theologia deutsch». Uden at År
sagen lå i disse Skrifter, blev de for 
ham Udgangspunkt til efterhånden. 
at dannc sig ukirkelige Anskuelser. 
Luther syntes isrerom toTanker hos 
Tauler : »den indre Uvirksomhed 
( Geiassenheit), med hvilken man 
skal modtage Guds Virken, og from
me Personers Sjrelsnretter, som 
Tauler trpstende taler om» (53). 
I den fprste fandt Luther Kaldet til 
fuldstrendig Passivitet, ja endog Selv
tilintetgprelse»; Sjrelsnretterne hen-

. fprte Luther fejlagtig til sine Angst
tilstande, som han vilde bekrem
pe »ved en misforstået Quietisme, 
en vis Fortvivlelsens Ro» ( 53). End·· 
videre vilde han ved en forkert Op
fattelse af Taulers Fuldkommen·· 
hedslrere kun lade de hpjeste Mo
tiver grelde, nemlig den hpjeste Krer
ligheds, både hos sig selv og andre. 
»Frygt for guddommelig Straf og 
Håb om guddommelig Belpnning 
skulde vrer,e banlyst fra vore Hand
linger» (53). 

Den anden theologiske Retning, 
der fremskyndede hans Udvikling, 
var Occamismen. »Jeg er af Occams 
Skole» siger han selv ( 75). » Visse 
Anskuelser af Occam og dennes 
Discipel Peter d'Ailly om FiJosofi 
og Theologi forblev ikke uden Ind
flydelse på ham» ( 7 5). Occam lrer
te, at Viljesfriheden kun med Sik
kerhed kan bevises gennem Troen. 
Forskellen mellem godt og ondt har 
sin dybeste Grund udelukkende i 
Guds Vilje. » I  og for sig kunde 
også en uvrerdig findes vrerdig til 
det evige Liv, dersom Gud havde 
villet det således. Det er kun Til
regningen fra Guds Sicle, det kom
mer an på ( Acceptationsteorien) ;  
det er ikke npdvendigt, at den ret
f rerdige er udrustet med en over
naturlig Habitus» ( 76). »Det er 
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ikke vanskeligt at d'ornemme Gen
lyden af disse Occamske Tanker i 
Luthe1:s Lrere. Det vigtigste er dog, 
at Luther, i det han går videre end 
Occam, tager denne ydre Tilreg
ning, dcr for Occam kun er en Mu
lighed, som en Virkelighed og helt 
afskaffer den helliggprende Nåde» 
( 76). Den occamistiske Skole ind
virkede i pvrigt også negativt på 
Luther, idet en Lrereretning som 
Gabriel Biels, der overvurderede de 
frie menneskelige Krrefter, reggede 
harn til Moclsigelse ( 76). 

Alle disse Påvirlminger turde dog 
mere havc vreret U dviklingsbaner 
end Impulser (Tilskyndelser). Dis
se lå, som tidligere vist, i Luther 
selv. 

Hvaci angår Luthers Afhrengig
hed af de såkalclte Forlpbere til Re
formationen, er cler efter Grisar 
ingen Årsagssammenlu:eng med Hus, 
\Vik.lit' eller Petrus ,val dus : » Vi 
må lade Luther beholcle Prioriteten 
på hans Vildfarelser» ( 74). 

c) Udviklingsclata. 
Fpdt 1483; overilet Indtrredelse i 

Klostret 1505. »Dette singulrere 
Menneske var ikke skabt til Kloster
livet . . . Ingen, der kender Ordens
standen og dens Krav, vil kunne 
sige om Luther, at hans Kald var 
regte» ( 35). Facleren havde villet 
gpre harn til Jurist. Siden Novitiats
året begynder »et udprreget Hang 
til Biblen» at ytre sig hos Luther 
og »indtage ham mere og mere» 
( 40). 1506 Beskreftigelse med Ga
briel Biel og andre nom.inalistiske 
Autorer. 1509 trreffer vi på de fpr
ste »Randbemrerkninger til Augu
stins Skrifter» (46). 15 10 Rorna� 
frerd som Ordfprer for O]Jservant
partiet. Efter hans Hjemkomst en 
besynderlig Forandring i Forholdet 
til tidligere Venner, vistnok i Over
ensstemmelse med hans Karakter. 

Observanterne belucmper han fra 
nu af med Lidenskab (51) .  15 13.-15 
de fprste bibelske Forelresninger 
over Psalrnerne i \Vittenherg. »Hans 
Lrere om Retfrerdiggprelse, Nåde og 
fri Vilje er endnu i Grunden ka-



tholske, kan i det mindste tydes ka
tholsk» ( 52). Dog spores allerede 
hai1s rner forestående theologiske 
Brud, således ved overdreven Af
visning af Gerningshelligheden( 52).  
1515 bliver Luther bekendt med de 
tidligere nrevnte mystiske Skrifter, 
dcr tiltaler ham overordentligt. 
Nresten i samme Tidsrnm falder 
allerede det vresentlige U dkast til 
den ny Retfrerdiggprelseslrere. »I 
Tiden mellem 1515 og 1516, da Lu-
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ther fortolker Rome11brevet, kremper 
han sig på afgprende Måde frem 
til sin ny Lrere ( 63) . Intet Under, 
når han i disse År går angrnbsvis 
frem mod de Selvretfrerdige, » die 
Justitiarier», som han kaldte dem. 
De bedrekker sig »med deres Ger
ningers Fårepels» (61).  ,Ta, Kristus 
er ham »den Hpne, der med sine 
be:skyttencle Vinger skal forsvare os 
mod Gribbene, der farer lps på os 
med de1:es Selvretfrerdighed» ( 61 ) .  

J U L I U S L A N G B E H N. 
E N  T Y S K  K O N V E R T I T. 

II. 
Med dessa korta biografiska noti

ser har jag blott velat giva upptak
ten till L : s livsverk, hans år 1890 
anonymt utgivna bok »Rembrandt 
als Erzieher. Von eincm Deut
schen» .  Bokens program kan, med 
begagnande av L :s egna ord och 
Ola Hanssons ett par år senare pub
licerade essai samt andra källor 
återgivas ungefär på så sätt · som 
strax skall framgå. Vi måste emel
krtid först kasta en blick på den 
dåtida uppfattningen i Norden av 
konst och vetenskap. 

Det verkar onekligen ganska pa
radoxalt, att under åttiotalet, då 
den nordiska litteraturen under en 
följd av år riktades med verk av 
geniala diktare, så härskade i litte
rära kretsar en benägenhet att un
derskatta den skapande personlig
heten såsom sådan. Detta förlda
rades av den härskande konstfilo
sofien, uppställd av Taine, vars 
huvudtes var att människoandens  
alster lika väl som naturens fiQna 
sin förklaring i dess omgivning ; 
liksom det finns en fysisk tempe
ratur, som genom sina olika grader 
bestämmer uppkom c;;ten och liv;;
villkoren för det ena eller andra 

slaget av växter och djur, så finns · 
det också en så att säga andlig tem
peratur, som genom sina skiftning
ar är bestämmande för framträdan
det av olika arter av konst. Denna 
underskattning av individualitetens 
betydelse för det konstnärliga ska
pandet underströks av inflytandet 
från Zola, vilken ville pressa in in
dividerna i ett visst ärftlighets
schema. Ur ärftlighet och miljö 
kan individens beskaffenhet uträk
nas � det är en av grundtankarna 
i denna naturalism, som i våra da
gar upplevat en ny Tenässans hos 
vissa företrädare för den moderna · 
rasbiologien. Alltnog : det mysteri
um, som varje personlighet, och 
särskilt den geniala personligheten · 
utgör, reduceras till ett biometriskt 
problem, vilket vi i alla händelser 
kunna ha förhoppning att lösa i 
framtiden, om det f. n. skulle visa 
sig motspänstigt. 

Mot denna teori opponerade sig 
L. och som sagt redan före honom 
Ola Hansson i Sverige. Grundtan
ken i bådas åskådning kan åter
givas ungefär på följande sätt (bör
jan är hämtad från företalet till 
L : s  bok ) .  Orden äro aktuella än 
i dag, ej blott i Tyskland, utan i 
hela den germanska världen ; Tysk-



land står i det följande blott som 
exempel för denna. 

Det tyska folkets andliga liv i 
nutiden befinner sig i ett tillstånd 
av långsamt, eller, enligt somligas 
mening, hastigt förfall. Vetenska
pen splittras sönder i specialiteter ; 
på tänkandets område liksom på 
skönlitteraturens är det ont om 
epokgörande individualiteter ; den 
bildande konsten saknar monumen
talitet ; musikerna äro sällsynta, 
musikanterna desto talrikare. Den 
moderna konstfliten har på sin sti
listiska klappjakt gått igenom alla 
tider och folkslag, men har det oak
tat icke kunnat skapa en egen stil. 
Utan tvivel är detta en följd av vårt 
århundrades demokratiska, nivelle
rande, atomiserande karaktär. Till
lika lägger samtidens hela bildning 
mindre vikt på att skapa nya vär
den än på att registrera de gamla. 
Och därmed är överhuvudtaget en 
svag sida hos den moderna bild
ningen angiven ; elen är vetenskap
lig och vill vara vetenskaplig, men 
ju mera vetenskaplig den är, dess 
mera steril bliver den. 

Detta är Rembrandtsbokens in
leclningsorcl. Utvecklingen av dess 
program måste vi göra kortfattad; 
det torde kunna angivas på unge
fär följande sätt. 

I elen andliga atmosfär, där Taine 
och Zola voro förhärskande, blomst
rade problemlitteraturen upp. Luf
ten var tung av problem, överallt 
funnos brännbara ämnen, och Ge
org Brancles gRv lösenordet, näm
ligen att konsten och litteraturens 
egentliga uppgift var att sätta pro
blem under debatt. Politiska och 
soeiala frihetsideer, religiösa kon
flikter, sexuella frågor behandlades 
i en hel störtsjö av litteraturalster, 
av vilka många voro verklig skön
litteratur av den enkla anledning 
att författarna v.oro diktare av hög 
rang. :Men det kunde knappast und
vikas, att huvudintre�set i många 
fall kom att läggas på problemen, 
cl. v. s. var vetenskapligt i stället 
för kostnärligt,. varemot det mänsk-
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liga sköts mer eller mindre åt si
dan. Denna probleri1litteratur gjor
de efter · en kort blomstringsticl 
bankrutt, då den · kom att bestå till 
större delen av dålig indignations
och tenclenslitteratur, särskilt före
trädd av emancipationskvinnorna, 
vilka då hade sin prima vera. Det 
låg nära till hands att i första hand 
bedöma ett litterärt verk efter dess 
tendens, cl. v .  s. att ersätta vad so1n 
brast i genialitet med flit och sam
vetsgrannhet, och man finner inom 
den germanska skönlitteraturen 
från 80-talet en mängd nu glömda 
vittnesbörd om en hantverksmässig 
uppfattning av det konstnärliga 
skapandet. 

Om vi för ett ögonblick uttrycka 
Rembrandtsbokens program i Ola 
Hanssons översättning, så kunna vi 
säga, att det . innebar en stridsför
klaring mot den riktning inom ve
tenskapen och konsten, som man 
kallat för naturalismen, d. v. s. den 
riktning, som i naturen söker för
klaringen till alla de fenomen, som 
komma under dess behandling, 
alltså mänskliga karaktärer och 
mänskliga livsöden. Men naturen, 
det är vad som uppfattats av sin
nena,. det som gjorts tillgängligt och 
bearbetats av vetandet, d. v. s. män
niskornas miljö och nedärvda an
lag. Naturalismens grundfel är, sii
ger Ola Hansson, att den icke har 
blick för, utan totalt förbiser den 
nya värld, som en personlighet ut
gör, som icke tillkommer genom 
omgivning och icke arv, icke heller 
uteslutande genom en blandning av 
inflytande från bådadera, utan är 
något nytt, en ny organisk bildning 
ogripbar för sinnen, tankar, vetan
det, för allt och. alla utom för den 
äkta diktaren. 

I samband härmed beröres även 
förhållandet mellan vetenskap och 
konst. För L. existerar det en vä
sensskiljaktighet; som av Ola Hans
son uttryckes så, att all konst till 
följd av sin natur är aristokratisk, 
all vetenskap däremot demokratisk ; 
kunskaper och pengar kunna för-



värvas, det är därför meningslöst 
att tala om en kunskaps- eller en 
penningaristokrati, men konstnären 
däremot är konstnär genom födseln, 
och vad han frambringar står i det 
individuellas tecken. Vetenskapen 
är frvervägande analytisk, · d. v. s. 
har till uppgift att utforska och 
förklara en redan existerande verk
lighet, under det konsten är synte
tisk, d. v. s. har till uppgift att ska
pa ei1 ny verklighet. 

Det är här icke platsen att kriti
sera denna uppfattning, men det 
måste påpekas, att · L. ingalunda är 
blind för det faktum, att den högsta 
vetenskapliga produktionen i gnm
den arbetar med samma arbetsme
tod som konsten, liksom det ju i 
grunden icke heller behöver existe
ra någon motsättning mellan veten
skaplig analys å ena sidan och mys
tik å andra sidan ; ett exempel på 
dem som varit stormän inom båda 
områdena erbjuder Thomas av 
Aquino. För vetenskapen i den 
högsta formen är intuitionen icke 
blott gagnelig, utan oumbärlig. Men 
vad menas då med denna mystiska 
term, intuitionen? Intuitionen är 
förmågan av frisk och omedelbar 
helhetssyn, som kan förena vad 
specialismen åtskilt. Intuitionen en
sam ger den höga utsiktspunkt, 
från vilken man kan överblicka fe
nomenens inbördes ställning, sam
manhang och ursprung. 
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Med samma .eftertryck som intui
tionens betydelse för konsten och 
vetenskapen betonas hävdas in
stinktens betydelse för kulturlivet 
överhuvudtaget. Upprepade gånger 
framträder en instinktkultur som 
ett germanskt ideal i motsats till 
den galliska förståndslmlturen ; i 
grund och botten var detta samma 
ideal som Grundtvig på sin tid 
·framställde för Danmark. De ger
manska ländernas kultur kunde sä
kerligen varit rikare, om icke ras
främmande inflytelser snedvridit 
den, och dess rikedom kan väsent
ligt ökas, när den germanska anden 
vaknat till medvetandet om sig 

själv igen, d. v. s. dels om sih egen 
art, dels om den motsatta art, i 
vars struktur och växtsätt den för
gäves sökt att inpassa sig. Det har 
varit andra raser som på senare tid 
dominerat i de germanska länder
na. Vilka? I Tyskland framför allt 
den judiska och den slaviska båda 
mest representerade i Preussen och 
Berlin, vars ofta påpekade motsats
ställning till andra delar av tyska: 
riket härigenom får sin psykolo
giska förklaring. Det är på tid att 
bli sig själv igen ; germanens natur
liga och instinktiva värdeskala för 
livsintressen och personligheter är 
något för sig och skild från andra 
rasers. Vi kunna upptaga element 
från dem, men de erhålla aldrig an
nat än andrarangsvärde. 

Sådant är i allra största korthet 
Rembrandtsbokens program. Det 
återstår att förklara dess namn : 
vad Rembrandt har med saken att 
göra. L. säger : Ett folk behöver 
historiska ideal, vilka det kan in
rikta sig på alt efterlikna. En fram
trädande personlighet, som folket 
har för sina ögon, betyder nämligen 
hundra gånger mer än ett slagord, 
en teori -- men, not measures. Så
dana andens heroer skola vara 
mönster, icke för kännare, men för 
folkets kärna. Den heros i folkets 
historia bör utväljas, som bäst re
presenterar de egenskaper, som i 
den närmaste framtiden Löra bliva 
de förhärskande. Då det nu gäller 
att införa en ny konstperiod för 
Tyskland, äro de ledande andarna 
att söka bland folkets konst:qärliga 
anor. Och då tyskarna utgör det 
mest framträdande individuella fol
h et, kan endast den mest inqividu
elle bland de germanska konstnä
rerna tj äna som andlig vägvisare. 
Men den mest individuelle bland 
dem är Remhrandt. Av Remhrandt 
kan den tyska ko�sten på nytt lära 
samhörigheten med folket, vilken 
den. glömt. 

Rembrandtsboken har onekligen 
många felaktigheter, grumligheter 
och underligheter. Grundtanken är 
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pedantiskt tillämpad, och den evi
ga refrängen om Rembrandt som 
allena saliggörande mönster verkar 
i längden parodisk. Symbolismen 
kan vara platt och sökt, och tanken 
slår ofta över i hårklyveri. Åtskil
ligt vore också att säga om bokens 
rasåskådningar, dess folkliga pro
gram och folkhögskolementalitet, 
men det är överflödigt. Det nöd
vändiga komplementet gav L. själv 
sedermera, som vi skola finna. Icke 
desto mindre överväga bokens för
tjänster. Den var ett ord i sinom 
tid och väckte ett oerhört uppseen
de, vilket bl. a. framgår av att den 
utgick i bortåt 70 upplagor. Den 
anfölls framför allt av många tyska 
vetenskapsmän, men väckte på 
grund av sitt pangermanska pro
gram livligt intresse hos t. ex. Bis-
marck och kejsar Wilhelm. 

III. 

Sedan vi nu tagit någon del av 
denne originelle kulturkämpes all
männa synpunkter, vilja vi nu föl
ja hans vii.g till Kyrkan. 

Med hösten 1893 trängde L :s bio
graf, numera dominikanerpatern 
Benedikt Momme Nissen, in i haus 
liv. De levde att börja med tillsam
mans i Wien, varest den 19 år yng
re Nissen måtte ha varit ett slags 
Melankton till L., som onekligen 
hade vissa drag gemensamma med 
Luther . . Båda voro ännu protestan
ter. "7ien och särskilt dess musik
liv läto ana, att tyskt och katolskt 
icke voro några oförenliga motsat
ser. I Österrike var förbindelsen 
med medeltiden bevarad, tyskheten 
icke rationalistiskt sönderbruten. 
Genom den poetiska fromheten i 
folkliga andakter, vid korsen och 
kapellen vid vägarna var den n.atur
liga enheten mellan båda evident. 
Och samma ande uppenbarade sig 
hos Österrikes helgongestalter och 
stormän, t. ex. kejsar Rudolf av 
Habsburg, general Radetzky, An
dreas Hofer, Haydn, Mozart och 
Bruclmer. 

Som alltid måste L. leva nomad-

liv. Han påstod att inga av hans 
tankar kommit till vid skrivbordet, 
utan på grund av åskådning med 
egna ögon : vad jag har lärt, har 
jag vandrat mig till, si,i.de han. De 
båda vännerna drogo till Kärnten, 
till Kanarieöarna, till baskernas 
land ; överallt sökte L. spår av nor
disk härstamning och kultur hos 
invånarna. Bland baskerna intres
serade L. sig företrädesvis för må
laren Goya, som han ansåg vara 
en motpol till moderna professorer. 
Han besökte också Loyolas stam
gods. Han beundrade icke blott den 
härliga kyrkan, utan visade redan 
nu en stor vördnad för jesuitordens 
grundare. I likhet med de flesta 
nordtyska protestanter fylld med 
svåra fördomar mot jesuitorden, 
överförde han dock sin förkärlek 
för baskerna till den ur deras mitt 
framgångne, som ingen förtalade 
och ödmjuke adelsman och krigare, 
vilken så oförbehållsamt ville vara 
en soldat i Kristi arme. Ar 1895 
återvände L. emellertid, icke utan 
inre svårigheter, till det rikstyska 
området, varvid han strax stötte 
sig på ett anslag med » V-erboten». 
Till att börja med for han till Col
mar i Els�ss. 

Hans inre kamp bestod i en dua
lism mellan hans förkärlek för an
tiken och hans förkärlek för me
deltiden ; båda dessa epoker ansåg 
han vara oändligt öv·erlägsna nu
tiden. Då det gått upp för honom 
att den formlöse germanen behöver 
formkultur, ansåg han till en bör
jan, att det bästa bildningsidealet 
var att söka i antiken. Där fann 
han ungdom och harmoni, hälsa 
och värdighet, en värld av skönhet 
och en fast statsorganisation, Ida
rare tankar än hos Kant och Scho
penhauer. Så frågade han sig på 
allvar : är icke den grekiska livs
uppfattningen den rätta? Är icke 
denna den givna förebilc;len för släk
tet människan? Kan icke männi
skan genom fördjupad tillämpning 
av dess grundsatser komma till sin 
högsta fulländning? 
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I alla händelser erbj öd Hellas en 
höj dpunkt för mänskligt liv - den 
andra höj dpunkten låg i medel
tiden. Dess ridderliga ande skapade 
i förening med Kyrkan starka stånd 
inom samhället, byggde katedraler 
och riksstäder, utan vilka Tyskland 
vore en öken. Om han j ämförde 
tyskheten i dess preussiska form 
med medeltidens S :t Mikaelssj äl, så 
fann han ingen anledning att prisa 
nutiden. Medeltiden var för L. en 
skapande tidsepok, då tron och ve
tandet räckte varandra handen, då 
religionen och konsten gingo till
sammans, då vetenskapen ännu ej 
avlägsnat sig från sitt ursprung, 
folkåskådningen. I medeltiden gick 
allt ut på en harmonisk samverkan 
av Kyrka, stat, samhälle, vetenskap, 
konst och personlighet, i nutiden 
är allt delta schabloniserat och 
automiserat. 

D etta var utslagsgivande för L. 
Kyrkan var sj älen i medeltiden. 
Inom den katolska trons område 
fann han det gynnsammaste läget 
för de dygder han sj älv satte högst 
och praktiserat : anspråkslöshet, 
lugn, sj älvtukt, fromhet och över
huvudtaget moraliska grundsatser, 
som icke kunde rubbas . .  

För L .  stod det klart, att antingen 
Olympen eller P!;:tri stol måste vara 
det högre .  Kristus stod emot Diony
sos ; vem hade rätt ? En preliminär 
lösning fick L. genom konsten och 
filosofien, närmast genom j ämförel
ser mellan antik och gotik. Där det 
gällde de högsta andliga värdena, 
var för L. Greklands konst så blind 
som Homeros. Platos idealism fann 
han vara en halvt fantastisk kon
struktion upp i molnen, Olympen 
var icke verklighet, utan F ata Mor
gana. Greklands gudar voro blott 
en avspegling av det grekiska fol
kets egenskaper, i bästa fall en 
idealisering av det mänskliga. Kyr
kan däremot betydde en förbindelse 
mellan det gudomliga och det tim- · 
liga. Greken, för vilken människan 
var alltings mått, måste träda till
baka för Kyrkan, som satte Gud 

som måttstock för allt varande och 
skeende och därigenom skapade en 
verklig världsordning. 

Allt detta betydde ej att L. på 
något sätt undervärderade antiken. 
Liksom Thomas av Aquino satte det 
sunda grekiska tänkandet, företrä
desvis Aristoteles, så högt att han 
tog det som utgångspunkt och 
grundval för den kristna filosofien, 
så kände sig L. stå i den djupaste 
tacksamhetsskuld till den grekiska 
antiken , emedan denna hade l ärt 
honom att utveckla sina . anlag och 
krafter icke efter godtycke, utan 
harmoniskt, och emedan antiken för 
honom inneburit en upplysning, 
och mognad av hans temperament, 
varigenom det kunde förberedas 

. för Kyrkans egenart, vilken nord
bon elj est har så svårt att förstå. 

När Langbehn år 1896 under 
uppehåll i Schwarzwald börj ade 
läsa katolska böcker, vann han för 
första gången en djupare inblick i 
helgonens värld. Närmast kom han 
att intressera sig för den år 1824 
avlidna Anna Katarina Emmerich, 
den stigmatiserade och visionära, 
inför vars underbara levnad en 
preussisk undersökningskommis
sion kommit till korta. Inom sitt 
nordtyska hemland är hon föga 
bekant utanför katolska kretsar, 
ehuru en dansk besj ungit henne 
som Tysklands sol, franska predi
kanter och konstnärer samt den be
römde romantiske diktaren Bren
tano samlats kring henne, och 
ehuru hon i Amerika säges vara 
mera bekant än Napoleon. Här fann 
L. plötsligt till sin ,överraskning en 
landsmaninna, en germansk tyska, 
som var ärkekatolik, alldeles som 
Thomas a Kempis, vars boningsort 
ej är långt från hennes. Hon stod 
och föll med den katolska Kyrkan, 
med den katolska uppfattningen 
o,m prästadömet, om biktfadern, 
om lydnaden, om offret. I hennes 
så absolut kristliga personlighet 
syntes det L. att Kyrlrnns väsen för 
honom blivit tydligare och genom-
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skådligare än i forna tider och hos 
andra helgon. 

Knappt mindre betydelsefull för 
L :s utveckling mot Kyrkan var 
upptäckten av den heliga Birgittas 
skrifter i Freiburg. Där fann hari 
ett annat nordiskt med visionäi 
blick utrustat helgon, vars uppen
barelser voro en spegel för dåtidens 
präster och lekmän i Sverige och 
som vågade t. o. m. vädja till en 
påves samvete. Vid läsningen ut
brast L. : det är, som man bevitt
nade en världsdom. 

Det var, kan man säga, i stil med 
L :s uroriginella · personlighet, att 
han skulle föras till Kyrkan på en 
originell väg, genom att ta del av 
privatuppenbarelser, vilka för van
liga katoliker stå och enligt Kyr
kans mening och sunda förnuftet 
böra stå tillbaka för andra troskäl
lor. Men klar mystik hos renhjär
tade personligheter, uppfyllande 
ögat, intellektet och hjärtat med 
tydliga bilder av det absoluta, det 
var s0111 avpassat för honom. 

En vallfärd till den heliga Anna 
Katarina Emµ:ierichs boning och 
grav gav kanske den sista etappen 
till förståendet för att det icke 
fanns någon motsats mellan ger
mansk själ och katolsk. Om han 
förr hade ställt latinarna Rafael, 
Dante och Palestrina i motsatsställ
ning till germanerna Rembrandt, 
Shakespeare och Beethoven, så fann 
han numera att i de stora german
ska snillena också hela den europe
iska kulturen givit sitt bidrag. Detta 
slog bryggan . mellan hemlandet och 
Rom. Han slöt från det partikulära 
till det universella, från heligheten 
hos enstaka kyrkomedlemmar till 
Kyrkans helighet. Det övernatur
ligas verkan samt undrens och pro
fetians gåva hos de stora kyrkliga 
gestalterna måste härstamma från 
det livscentrum, vid vilket dessa 
gestalter voro bundna genom sakra
ment och dogma. 

Det är blott en logisk utv€ckling, 
att efter dessa upplevelser L. bör
jade besöka katolska kyrkor och 

vinna ökad förståelse för katolska 
andaktsformer. Men hans utveck
ling mot Kyrkan gick långsamt och 
under mycken kritik och efter
tanke ; han ville gå S : t  Kristoffers 
väg genom att inträda i Kyrkan 
först efter den fulla övertygelsens 
uppnående. Ingen hade han att tala 
med ; endast de oemotståndliga vitt
nesbörden om det överjordiska in
slaget i Kyrkans liv och historia ha 
fört honom till hennes portar. 

Vi ha redan antytt att av penning
nöd led L. hela sitt liv, delvis av 
egen skuld ; han kände sig själv 
som en fullt oegennyttig andlig le
·dare, som icke borde förbruka sin 
talang till ::i.tt tjäna pengar. Hur 
mycket som än kan invändas mot 
denna ståndpunkt vad L. beträffar, 
fann Momme Nissen den berätti
gad. De båda vännerna måste 1896 
draga mot Norden och slogo sig ner 
i Liibeck, vilken stad länge bevarat 
medeltida traditioner - t. ex. ogifta 
protestantiska biskopar. in i det 
17 :e århundradet - och pietetsfullt 
vårdat medeltida byggnadsminnes
:mii rken. 

L. frågade sig i Lii.beck, huruvida 
1 l'ke hans katolska sympatier inne
lrnr6 en otrohet mot hans hemlands 
anda. Han fann att så icke var fal
ld. Om - populärt och odogma
tiskt talat - nordbons sinne anses 
vara mera »evangeliskt» än vad som 
är kat9lskt enligt populär uppfatt
ning, så betyder det intet annat än 
en nyans inom den universella krist
na andan. Denna nyans kan kon
stateras också i den katolska me
deltiden ; det finns i sanning intet 
mera evangeliskt än Thomas aKem
pis. Medeltiden i Norden var mera 
evangelisk och germansk än under 
pietismens och rationalismens tids
ålder. L. delade för visso ofördär
vade germaners indignation över 
historiens vittnesbörd om pliktför
gätna präster och dåliga påvar, över 
de många missbruken, som vid 
medeltidens slut smugit sig in i 
Kyrkan, men beklagade tillika djupt 

, den kyrkliga revolutionen på 1500-



talet och medföljande konsekvense1; 
i form av folkets obekantskap eller 
förvrängda kunskap om Kyrkans 
verkliga lära. Kunskap om denna 
erhöll L. förnämligast genom belägg 
och exempel på ett konkret och 
åskådligt sätt. För teologiska stri
der och polemik hade han föga 
sinne ;  han mindre prövade varj e 
enskild dogma för sig utan såg för
nämligast trossanningarnas system 
i deras totalitet och i belysning av 
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helgonens liv. På denna väg mog
nade hans beslut såsom en konti
nuerlig utveckling, icke såsom nå
gon brytning med hans förra åskåd
ning, eller, som han själv uttryckte 
sig : Till den individualism, som 
jag förkunnat i Rembrandtshoken, 
är auktoritetsbegreppet ---c- en hjord 
och en herde - det nödvändiga 
komplementet. 

F. J. Linders. 

E N  F A RA FÖ R K R I ST E N H ET E N  O C H  
VÄ R L D S F R E D E N .  

Företrädd av ett standar med 1 

Kristi bild, tågar en dag en katolsk 
ungdomsförening fram genom ga
torna i Essen. 

Plötsligen angripes den av en ska
ra, som rycker till ·sig standaret, 
bryter sönder stången och sliter i 
bitar flaggduken med Kristi bild. 

Det var väl kommunister eller 
hemmabolsj eviker, som förövade 
detta råa våldsdåd, säger man kan
ske. 

Nej , det var en av Hitlers kamp
organisationer. 

Våldsdåd mot alla annorlunda 
tänkande hör ju till dagordningen, 
var helst Hakekorsmännen känna 
sig manstarka nog, och huru de 
ställa sig till katolicismen, framgår 
bl. a. av deras koryf�ers yttranden 
i tal och skrin. 

Åtskilliga mycket karakteristiska 
uttalanden äro ,återgivna i en ar
tikel, där den utmärkta katolska tid
skriften »Sendboten des göttlichen 
Herzens Jesu» (N :o 8, 1932, sid. 254) 
varnar för de faror, som hota från 
Hitlerianernas sida. 

»Först och främst bör man» ,  skri
ver Sendboten, »omniimna national
socialisternas ·fältrop : 

Ohne Juda, ohne Rom'. 
Banen wir den deutschen Dom». 

Vad Adolf Hitler själv tänker om 
katolicismen, har han yppat vid det 
nationalsocialistiska mötet i Frei
burg, där han, efter vad deras organ 
i Österrike, »Der oesterreichische 
Nationalsocialist» (9 Juni 1.927 )  
skriver, yttrade : » I  världshistorien 
har det mer än en gång förekom·
mit, att förhållanden, vilka synbar
ligen hade alla offentliga maktfak
torer för sig, plötsligen blivit 
övervunna av nya krafter. Den an
tika världen övervanns av kristen
domen, och i den ty-,ka historien 
se vi den tyska splittringen frver
vinnas genom det tyska rikets 
grundläggning. Vi se även prote
stantismens underbara tillkomst i 
motsats till katolicismen . . . Prote
stantismen övervinner den stela 
trosdognien, den medför livets fri
het» .  

»Freihetskampf», Sachsens natio
nalsocialistiska organ, skriver i n :r 
54, den 5 mars 1 93 1 : 

»Den romerska kyrkans otroliga 
terror bragte olycka över tusen och 
åter tusen hederliga människor. 
Man behöver endast tänka på svå
righeterna vid ingåendet av äkten
skap mellan katoliker och prote
stanter. I otaliga fall hava män
niskor drivits i döden, endast där-



för att svartrockar av idel Kristus
kärlek vägrat godkänna ett sådant 
äktenskap.» 

Efter vad »Bayrischer Kurir» 
( n  :r 311, 7 noveri1ber 1930) berät
tar, yttrade den nationalsocialistiske 
agitatorn D :r Brandler vid ett möte 
i Balingen den 12 oktober : 

»Så länge den katolska kyrkan i 
Tyskland hämtar sin stab från 
Rom, är hon att betrakta såsom 
antitysk. I det Tredje riket vilja 
vi hava en allmän, tysk-kristlig 
kyrka, som motsvarar vårt german
ska tänkande.» 

Nationalsocialisten Doetsch sade 
vid ett möte i Schleissheim ( enligt 
»Mii.nchener Post, n :r 260, 11 nov. 
1930 ) : 

»Katolikerna utnyttja tron för 
att bedriva smutsiga affärer och 
fånga dumt folk.» 

Såsom ett medel till sedernas hö
j ande erbjuder man nationalsocia
listernas anhängare - så att säga 
såsom ett ariskt evangelium - sär
skilt boken »Jesus galileern» av P. 
B. Eichelter. I nämnda machverk 
blir Kristus på verkligen hädiskt 
sätt framställd · såsom son till en 
blåögd esseermunk, såsom förlrnn
nare av en ny lära, så som en mag
netiserande helbrägdagörare och 
visionär, den där vandrade omkring 
i Palestina och förstod att genom 
ord och förmenta under vinna folk 
för sig och väcka lippseende. 

En lika avskyvärd bok är boken 
»Der Mythus des 20. Jahrhunderts» 
av den nationalsocialistiske riks
dagsmannen Alfred Rosenberg. Om 
Kristus ,skriver han ( sid. 5 7 7 )  : 
»Den ömklige korsfäste har blivit 
det medel, varmed Rom kväser och 
behärskar själarna. Därför måste 
krucifixet försvinna ur skolorna och 
från offentliga platser». Det Gamla 
Testamentet, på vilket vår Frälsare 
ofta åberopar sig, innehåller, på
står Rosenberg, endast boskaps
handlare- och kopplarehistorier. 
Den nicenska trosbekännelsen kal
lar han »ett beslut av dumma mun
kar, som varken kunde läsa eller 
skriva». 
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Nämnde Rosenberg är tillika 
chefredaktör för tidningen »Der 
völkische Beobachter», vilken ut
kommer i Miinchen 6 gånger i vec
kan i två upplagor, med Adolf Hit
ler såsom utgivare. I n :r 123 . för 
den 23 juni 1930 skriver denna tid-
ning : 

Man skall finna oss såsom icke 
kristna om man begär av oss att 
erkänna en bestämd dogmatisk for
mulering som <.len enda giltiga san
ningen . .  . Kristendomen, juden
domens fulländning, den dogmen 
hava vi i hög grad att tacka för 
den olycka, vari vi nu råkat.» 

Den högerradikala »Bliicher
bund», vilken ännu i dag underhål
ler nära förbindelser med det natio
nalsocialistiska partiet, spred i ok
tober 1930 ett flygblad med följan
de innehåll : 

»Men snart skola icke endast 
livsmedelsaffärerna och varuhusen, 
utan även den heliga katolska kyr
kan stormas av det hungrande, bett
lande folket. Mai1 skall taga bort 
all för själens bästa värdelös glän
sande grannlåt� smälta ned den, 
prägla den och därför skaffa sig 
bröd och kläder. Värden för mil
jarder ligga gömda i döda stenkyr
kor, domer, stift och kloster. Fram 
med dem. Tagen dem, I hungrande 
folkskaror, frukten icke himmelens 
straff, utan slån ner svartrockarna, 
de eländiga bedragarna, som söka 
hindra eder.» 

Enligt ett meddelande till :i>Hes
sischer Volksfreund» yttrade den 
nationalsocialistiske distriktsleda
ren Hermansdorfer (Oberfranken) ,  
i Heppenheim (juni 1932) : »Om 
vi komma till makten, skola vi 
regera enligt lutherska metadel". 
Svartrockarna skola vi jaga ut ur 
Tyskland. De få skaffa sig en ny 
tillflyktsort på Madagaskar. Cen
tern är tusen gånger sämre än kom
munisterna» . 

Dessa citat räcka väl till för att 
visa, vad andes barn nationalsocia
lismen är. 

»Med rätta hava därför samtliga 
tyska biskopar», skriver Sendboten, 
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»uttalat sig mot nationalismen och 
framhållit, att en katolik omöjli
gen kan vara en trogen son av Kyr
kan och på samma gång national
socialistisk partigängare» .  På sam
ma sätt yttra sig de österrikiska 
biskoparna i ett gemensamt herde-

. brev av den 24 januari 1 932. De 
säga : 

»Även av nationalsocialismen kan 
man icke vänta, att den skall avlägs
na denna tids sjukdomar. Även den 
hotar att anstifta ännu mer förvir
ring, åstadkomma ännu mer tve
dräkt bland folket. Vi m:;tste säga 
ett ord om densamma, enär ett an
senligt antal eljest goda katoliker 
i god tro anslutit sig till densamma, 
väntande räddning från dess sida. 
Vi måste så mycket mer uttala oss 
om densamma, som dess program 
icke inskränker sig till politikens, 
utan även går över till religionens 
gebit. Många programpunkter kun
na uttydas på det rp.est växlande 
sätt och verka redan därigenom för
virrande. Men skriftliga och munt
liga uttalande av bekanta ledare 
förklara dessa programpunkter så, 
att dems utomordentligt fientliga 
ställning till den ka(olslw 1·eligio
nen och den katolska Kyrkan klart 
fmmfl'äder för hela l}ärlden.»  

Dessa olika radik�la och ultra
radikala programförl�unnare i nu
tiden (här är fråga om socialister, 
kommunister, bolsje"iker och na
tionalsocialhiter) hava mycket ge
mensamt, nämligen överdrivande 
och övertrumfande av elj est berät
tigade fordringar. Deras teorier ur
arta i hög grad till radikalism. De 
hovera sig såsom världserövrare, så
som grundläggare av nya tider, så
som räddare ur det djupaste elän
de, såsom skapare av en härlig 
framtid. I stället för religionen trä
der hos dem programmet. Klassen 
eller nationen blir idol, blir avgud. 
En gränslös meningsterrorism ut
övas. Till och med för skräckrege
mente rygga de ej tillbaka. Huru 

skulle räddning kunna komma från 
sådana. Gäller icke här den Heliga 
Skrifts ord i Maklrnbeernas bok 
( 1 Malde 5 :  62) : De voro icke de 
män, som Gud 'förlänt hade, att 
.folket genom dem skulle huipet 
varda.» 

De tyska biskoparnas uttalanden 
framkallade ursinnig förbittring 
bland Hakekorsmännen, och efter 
vad pressen meddelat, skickades till 
biskop Johannes av Mi.i.nster en yxa 
och ett brev, vari den anonyme av
sändaren tillkännagav, att med en 
dylik yxa skulle Hitlers anhängare 
halshugga biskoparna. Den förste 
biskop, vars huvud komme att f�lla 
under yxan, vore kardinal Faul
haber av Mi.i.nchen. 

Tysklands och Österrikes bis.ka
par hava höjt varnande röster. 
Kanske kommer en dag, då hela 
Kyrkan uttalar sig. 

»Ofta har den tanken framl�as
tats», skriver Sendboten, » att om 
det icke avslutade Vatikankonciliet 
skulle fortsättas, en ny heresi mås
te förkastas, nämligen nationalis
men, d. v. s. överskattandet av den 
egna nationen och den ensidiga, 
ända till förakt för alla andra na
tioner urartade nationalkärleken. I 
v,åra tyska länder är denna natio
nalism särskilt förkroppsligad i na
tionalsocialismen, som åtminstone 
genom sina förnämsta koryfeer 
omåttligt överskattar värdet av att 
tillhöra det tyska folket, och som 
i sitt nit för »rasrenhet» till och 
med vill se en ersättning för reli
gionen. Det är klart, att den d är
igenom ställer sig i avogt förl1ål
lande till den katolska religionen, 
vilken omfattar alla människor i 
kristlig kärlek, varvid Kyrkan na
turligtvis icke blott icke förkastar, 
utan även förordar och prisar för
nuftig fosterlandskärlek.» 

Kulla pr Odensviholm, Vårfru
d!lgen 15/8 1 932. 

Gustaf Armfelt. 
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TILBAOE BLIK PAA DEN EUKARISTISKE 

KON ORES .  

For at se Katholicisme i stprre 
Maalestok var vi tidligere npdte til 
at rejse til Udlandet. Der var Kir
ker med Tusinder af Mennesker; 
der var Processioner, hvis Lrengde . 
maaltes i Kilometre ; der var Krem
pekor af Kirkesangere; der var 
Skriftestolene helejrede om Lpr
dagen ; der blev Prrestens Haand 
trret af at uddele den h. Kommu
nion, og hans Arm udmattet af at 
brere det tunge Ciborium. Alt dette 
behpver vi nu ikke lrenger at rejse 
til Syden for. Vi har det herhjem
n1e. 

Hvem havde troet, at vi var i 
Stand dertil? Vi var vante til sniaa 
Forhold, til Slmffelser; til Svigten, 
til Splittelse og Nederlag, og man 
kan forstaa de rengstelige og be
l�ymrede Stemmer, der spurgte : Er 
vi nu ogsaa modne til det ? Vil der 
blive vist tilstrrekkelig Forstaaelse 
og Offervillighed? Vil vi have Mod 
til en Trosbekendelse for den store 
Offentlighed? Vil vi holde ud i tre 
Dage? Dertil kom mere udvortes, 
men ikke mindre trykkende lEng
stelser : Hvordan vil Pressen stille 
sig? Hvordan vil Vejret blive? Hvad 
vil Kongressen koste ? 

Men de, der trenkte saadant, blev 
grundigt gjort til Skamme. Det var 
Biskopens Optimisme og hans Til
lid til Katholikerne, der sejrede. 
Han havde undfanget ldeen til 
Kongressen, og det lykkedes at vfr
keliggpre den over al Forventning. 
Vejret blev glimrende - blot en 
Dag sener,e, saa var det blevet en 
Fiasko ! Pressen stillede sig over
ordentlig venlig, med Undtagelse af · 
to, tre Blade, hvis Afstandtagen fra 
Kongressen var givet paa Forhaand, 

Der var solgt 6000 Festlegn, men 
Bladene talte om 8-10000, der 
knrelede i Klosterhaven under .Pon
tifikalmessen. Der var Trrengsel 
ved hvert af Kongressens Mpder og 

ved hver Gudstjeneste. Processions
vejen blev en Sprendetrpje for de 
Troendes endelpse Skarer. Begej
stringen voksede f.or hver Dag. Om 
saa Fpdderne 'blev trrette af al den 
Staaen op og Lpben fra Mpdested 
til Mpdested, .fra Kirke til Kirke, 
sjrelelig Trrethed mrerkedes der 
ikke noget til. 

Kongressen rfortjente Navn af 
skandinavisk _Kongres. Ligesom de 
danske Menigheder var mpdt 
mandsstrerke med hver sin Prrest i 
Spidsen, var de pvrige nordiske 
Lande mpdt med hver sin Biskop. 
Der var c. 100 Svenskere, c. 60 
Nordmrend, en lille Skare Finlren
dere og Islrendere og en Prrest med 
to Spstre fra Frerperne. Udlandet, 
der havde sendt to Kardinaler, fire 
Biskoper, endog en fra Indien, flere 
Abbeder og andre Prrelater, prrege
de i hpj Grad Kongressen og gjorde 
den til betydelig mere end blot et 
skandinavisk Strevne. Den trofaste 
Udholdenhed, hvormed de fremme
de Kirkefyrster hver Dag holdt de 
anstrrengende Gudstj en ester og i 
Timevis · hprte paa en dem ufor
staaelig Tale, var til almindelig Op
byggelse og Opmuntring. 

Det var ikke Nysgrerrighed og 
Sensationslyst, der var Drivfjederen 
i hine tre Dages katholske Folkebe
vregelse ; den gik dybere. Det kunde 
man bedst se ved Kommunionbren
kene og allerniest ved Skriftestolene 
Lprdag Aften. Det var ganske som 
i katholske .Lande. I Timevis stod 
Folk taalmodigt foran Skriftestolen, 
Folk, der ellers er vant til blot at 
trykke paa Knappen -og saa er 
Skriftefaderen der. Det var ikke 
Hurra-Katholicisme, vi oplevede 
i dis.se Dage. Det, vi var Vid
ne til, var en sponfon Opblus
sen af eukaristisk Tro, der gav sig 
U dslag i begej stret Hyldest, i frej
dig Bekendelse og for ikke faas Ved-



kommende i ydmyg Omvendelse. 
Der traadte mange til Kommunion
bamken, som i Aarevis ikke var ble
vet set der. Kongressens Virkning 
paa Katholikerne kan sammenlig
nes med en Folkemissions. Den 
blev, hvad Biskopen havde pnsket 
i Aabningstalen, ,»den belejlige Tid 
og Frelsens Dage» ; den har som 
intet andet hpjnet det religipse Liv 
hos vore Katholiker. 
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skjulte eukaristislrn Tilv:.erelse og 
havde frerdedes blandt os i disse 
tre Dage, havde vi nreppe kunnet 
b erecle ham nogen stprre Hyldest 
end den,- vi prpvede paa at skabe 
ved den eukaristiske Kongres. Der 
var Tnengsel omkring barn ; vi til
bad ham ; vi npd hahs Legeme og 
Blod ; vi lod de rervrerdigste Hren
der, Kardinalernes og Biskopernes, 
. frembrere det hellige Offer ved fest-

Kardinal I-Ilond i Processionen. 

Kommunionbrenken, Mpdet med 
vor eukaristiske Frelser, blev for 
den enkeHe l(ongressens Tyngde
punkt. Her bragtes Kongressens 
Herre af dybeste Hjerte den Hyl
de�t, som ikke kan tolkes i Ord og 
Sang. Disse hellige Kommunioner, 
disse naadefulde eukaristiske Om
favnelser, dannede Kongressens 
faste Grundlag. Derfor var den of
fentlige Hyldest ikke nogen paa
tvungen eller paatagen Gestus; men 
det var Begejstringen for Altrets 
Sakramente, der sejrrigt brpd igen
nem hos vore Katholiker. Derfor 
blev denne Hyldest ogsaa saa festlig, 
som vi overhovedet kunde mregte 
det. Vi glemte vor Lidenhed og 
fejrede en »Menneskespnnens D'ag». 

Hvis Jesus var traadt frem af sin 

s1i1ykte Altre; vi forenede vore 
Kirkekor for at kunne prise ham 
med vrerdig Sang og lod Tusinder 
stemme i med Salmer og Messe
sange. Og blev der holdt en Tale, 
kunde vi ikke trenke os noget andet 
Emne end Altrets Sakramente. Selv 
Scenen stilledes i den eukaristiske 
Guds Tjeneste ved en »Auto sacra
mental», et Nadverspil, cler i gri
bende Billeder fejrede Eukaristien 
som »Lcegedom for alle Saar». Forllll 
·derfor havde Bprnene paa deres Vis 
opfprt et Englespil om Altrets Sa
kramente. Hpjclepunktet for vor 
Hyldest naaedes, da der fejredes 
Pontifikalmesse under aaben Him
mel, og Sakramentet blev fprt rundt 
i straalende Optog gennem Byens 
Gaeler. - Eller var det, der frydede 



Vor Frelser mest, ikke de smaas 
Kommunion om Fredagen, da han 
kunde trykke 800 Bprn ind til sit 
Hjerte ? - Mon vi havde kunnet 
gpre mere ? 

Hvad Indtryk gjorde Kongressen 
paa den bl'ede Offentlighed? Den 
saa ikke andet end noget, der lig
nede et Stykke hvidt Brpd, et me
sten Ingentii1g, der dannede Midt
punktet for al den Hyldest. Men 
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magt i den moderne Tid. Bag alt 
det rpde og violette, alt det Guld og  
a l  den Silke anede man Katholicis
mens Sjrel, elens evige Livskraft, 
der drager sin, N::ering af den hvidc 
Hostie. KathQlicismen var i disse 
Dage blevet d�t >>Tegn, der er rej st 
blandt Folkeslagene» (Is. 1 1 , 12) og 
den »Stad paa Bjerget. der ikke 
kan were skjult» ( Matth. 5, 14) . 

Alt dette havde man maaske set 

Fra l'vipdef i Idn:etshu::et. X Kardinal va11 Rossum. 

man forargcdes ikke ; man tal te 
ikke om Overtro og Afgudsdyrkel
se. De protestantiske Tilskuere 
kunde ikkc unddrage sig Indtrykket 
af at have set noget, der kuldka
stede cleres vante Forestillinger om 
Katholicismen, nemlig a t  Reforma-
1. ionen ganske har gjort det af med 
Katholicismen, ·at Paved�rnmet kun 
kan hrevde sig i sydlige Lande og 
kun i Kraft af Folks Fonlummelse 
o .  lgn. Nu stod den katholske Kirke 
lyslevende· i deres Midte som en 
straalende .Monstrans omgivet af 
Kardinaler og Biskopcr og Tusinder 
af hegej strede Troende, med en 
Sluttethed og Fasthed, som Folke
ldrken aldrig vil kurine trenke sig 
at tilvejebringe, som en haandgribe
lig Realitet, som en Aandens Stor-

i katholske Lande - som Turist
oplevelse. Men her · gjorde det dy
berc Indtryk. Her vajede ingen 
Flag fra Husene, iligen Guirlander 
var sprendt ,fra Vindu til Vindu. 
Det var i en protestantisk By, Kon
gressen blev fejret ; Processionen 
gik over danslf. Jordbund, som i 400 
Aar har vreret protestantisk. Det 
var et lille Mindretal, ikke 1 % af 
Befolkningeii, der ivrerksatte denne 
herlige Kong1'es, Folk, der aldrig 
var gaaet i Procession, Folk der 
manglede Tradition og Erfaring .  
Kongressen viste, at  Katholicismen 
herhjem.me er: naaet ud over Barn
domsstadiet. 

Denne Katholicismens stprste 
Livsytring ber i Norden siden Re
formationen virkede fremmed - og 



dog valde den Minder, om luere 
svundne Tider, om Biskop Absa
lons Dage, om Danmarks Stortid. 
Den vilde som alle eukaristiske 
Kongresser fprst og fremmest vrere 
en .frejdig Bekendelse til ham, der 
er det hpjeste for os her paa Jor
den, en .Fest for ham, der bor skjult 
blandt os i Sakramentet, men des
uden en fredclig Demonstration 
mod vor Tids Formegtelse af det 
overnaturlige - noget som vel alle 
troende Protestanter vil kunne gaa 
med til. 

I pvrigt turde troende Protestan-
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ter have en Betingelse til for at 
kunne se paa denne eukaristiske 
Kongres med en vis Sympati. 1 I 
l\fodsretning til Zwingli, der kun 
betragtede Nadveren som en Erind
ring om Kristus, og Calvin, der af
svrekkede den til blot at vrere en 
Naadens Kraft, fastholder Lutha 

Jesu virkelige Nrervrerelse i Sakra
mentet. I denne Tro mpdes :vi 
Katholiker med Lutheranerne, og 
ud fra denne Tro spgte vi at be
rede vor eukaristiske Gud denne 
Nadverfest. 

A .  M enzinger S. J. 

D E N H L . KOM M U N I O N E N S  VÄS E N T 
L I G A F R U KT E R. 

Med den hl. kommunionens vä
sentliga frukter förstå vi · de fruk
ter, vilka i kraft av denna stora 
förträffliga gåvas väsende följa 
med det värdiga åtnjutandet av Li
vets Bröd. 

Varje värdigt mottagande skall i 
någon mån eller på något sätt åstad
komma dessa frukter. l\;Ien emedan 
denna andliga spis är given »in vi
tam aeterna-m» till »det eviga livet»,  
skola frukterna enligt Kristi vilja 
endast då mottagas i tillfredsstäl
lande mått, när Eukaristian genom 
fortsatt åtnjutande åstadkommer en 
verklig föreningslänk mellan det 
andliga livets underhållande på jor
den och dess fortsättning och eviga 
fulländning i himmelen ; så att var
je kommunion är en . länk i elen 
långa raden, varav elen sista avslu
tar det jordiska livet - »custodiens 
mzimam in vitam aeternam», beva
rande själen till det eviga livet. 

Den hl. kommuniönens väsende 
består i att utgöra en spis för den 
redan i Guds nåd levande själen, 
genom att meddela henne Guda
människan själv, sannerligen, verk
ligen och väsentligen närvarande 

under brödets gestalt. Liksom var
je spis »i andra rummet» betyder 
upprätthållande och tillväxt av 
kraft, samt det fysiska livets ut
veckling och blomstring hos den 
som intager föden, på samma sätt är 
den väsentliga verkan av varje hl. 
kommunion kraft, utveckling och 
blomstring för nådelivet, såframt 
intet hinder ställer sig i vägen. 

Den hl. kommunionen har såle
des en trefaldig uppgift, medför en 
trefaldig frukt, förutsedd och velad 
av Kristus : 

1) en säker fortsättning av Jesu 
liv i vår själ över och efter döden, 
»in vita111 aeternam». 

2) ett städse innerligare liv i för
ening n1.ed .Jesus Kristus såsom 
Gudamänniska. 

3) framförallt en djupare kärlek, 
som i större utsträckning genom
tränger hela livet. 

Vi vilja litet närmare ingå på 
detta. 

Att allt det ov-ansagda verkligen 
var Jesu mening, då han »medan 
de åta, tog brödet, välsignade och 
bröt det och gav det åt sina lär
jungar sägande : Tagen och äten, 



detta är min lekamen» (Matt. 26 : 
26) ,  framgår klart och tydligt av 
det som han ett år tidigare hade 
sagt i synagogan i Kapernaum. Det 
var dagen efter den underbara bröd
förökningen vid sjön Genesaret, 
kort före judarnas påskfost, såsom 
Johannes förtäljer (Joh. 6 :  4 ) .  Då 
förkunnade Jesus instiftandet av 
sitt kär lekssakrament ; då fordrade 
han den fasta tron hos alla som 
åhörde honom; då ställde han isyn
nerhet sina apostlar inför valet : an
tingen tro på hans kärleks hemlig
het eller också gå bort. Och Petrus 
tog ordet, talande i allas namn (Ju
das undantagen, vars otro redan vid 
detta tillfälle framträdde) :  :»Herre, 
till vem skola vi gå? Du har det 
eviga livets ord» (Joh. 6 :  69) .  Des
sa ord uttalade Petrus efter det Je
sus högtidligt och uttryckligt hade 
förklarat sin stora gåvas härlighe
ter. Då nu de elva trogna apostlar
na vid den sista aftonmåltiden hör
de Jesus uttala det hl. sakramentets 
instiftelseord, kände de på förhand 
E;ller voro de upplysta om ordens 
betydelse ; denna djµpa, omfattan
de, allvarliga betydelse hade de med 
Petrus, fast beslutna, mottagit och 
godkänt med tacksam kärlek och 
redan ett helt år ·bevarat den tro
get i minnet och hjärtat. De om
ständigheter, vilka föregingo, om
gåvo och följde med allt detta, voro 
så mycket sägande och högtidliga, · 
att apostlarna aldrig kunde glömma 
dem, nämligen brödförökningens 
under, folkets jubel, Jesu flykt till 
berget för att undvika yttre äre
betygelser, den nattliga färden över 
sjön och Jesu plöb$liga uppenba
relse på vågorna, stormens stillan
de, Jesu tal i synagogan, mångas 
oförståelse, nästan uppror, Jesu 
uppfordran till de tolv, Petri tros
bekännelse i allas namn. Ur de få 
ord Jesus använde vid instiftandet, 
strålade plötsligt emot dem allt vad 
Jesus året förut hade talat : »San
nerligen säger jag eder . . .  Den som 
äter mitt kött och dricker mitt blod, 
han har det eviga livet och jag skall 
uppväcka honom på den yttersta 
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dagen ; . .  Den soin äter mitt kött 
och dricker mitt blod, han förbliver 
i mig och jag i honom . .  Såsom .den 
levande Fadern har .sänt mig och 
jag lever genom Fadern, - så skall 
och den som äter mig, leva genom 
mig» (Joh. 6 :  54-59) .  

I dessa ord klädde Jesus vad han 
i kraft av själva händelsen och i 
kraft av Eukaristians väsende syf
tade på och menade såsom den för
sta nödvändiga, väsentliga frukten : 
en trefaldig, väsentlig frukt, i den 
innerligasle förening, men var för 
sig värdig en skild betraktelse. Det 
var den hl. Ande förbehållet att när
mare inviga apostlarna och belysa 
och förklara för dem dessa ' ord's 
djupa betydelse. Hjälpta och upp
lysta genom samma bl. Ande kunna 
vi i vår tur söka tränga djupare in 
däri : » Vi hava fått den Ande, som 
är av Gud, att vi må känna det som 
blivit oss skänkt av Gud» (1 Kor. 
2 :  12) .  

I .  
Då ,Jesus i synagogan i Kaper

naum genom sin förträffliga till
talande skildring av ett bröd från 
himmelen hade väckt judarnas 
längtan därefter - skriver den hl. 
.Johannes - sade de till honom : 
»Herre, giv oss alltid detta bröd» 
(Joh. 6 :  34),  och omedelbart där
efter, såsom ett avgörande svar, helt 
och hållet ägnat och menat att åter
giva vad Jesus ville säga, inleder 
.Johannes Jesu ord på samma · sätt 
och med samma formel : »Men Je
sus sade till dem : Jag är livets 
bröd» ( 35 ) och efter ett avbrott, 
förorsakat genom judarnas tvist 
sinsemellan, fortsätter Jesus : »Jag 
är det levande brödet, som har kom
mit ned från himmelen» (51 ) .  »Deil 
som äter av dett!l bröd, skall leva 
evinnerligen, och det bröd som ·jag 
skall giva, är mitt kött för världens 
liv» (53 ) .  

Livet således, men det sanne: li
vet, det som för en förnuftig män
niska är fullt värdigt detta namn ; 
livet, som ej upphör utan fortsät
ter utan ände i en ,överjordisk sfär; 
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efter att det på, jorden fortgått, 
vuxH ända till . fullkomlig dag 
( Ordspr. 4 :  18) . Detta är Jesu 
grundtanke, detta ville han skänka 
människorna, detta gav han dem; 
ej allenast därigenom, att han själv 
var :,;,vägen, sanningen och livet» 
(Joµ. 14 : 6) , utan även därigenom, 
att han själv ville i verkligheten 
vara den spis, som skulle stadfästa 
och föröka själens gudomliga liv, 
den heliggörande nåden i alla dess 
yttringar, liksom den timliga födan 
underhåller det redan befintliga le
kamliga livet samf bringar det till 
större kraft, full utveckling och 
mognad. »Mitt kött är sannerligen 
en m'at och mitt blod är sanner
ligen en dryck» ( Joh. 6: 56) . Så
som · mat vill Jesus giva sig själv, 
att åtnjutas .under brödets gestalt, 
för att förena i en kärlekens sam
mansmältning lik den, vilken äger 
1·um mellan den som" njuter föda 
och Själva födan, eller likt tvenne 
s�mmansmälta stycken vax, vilka 
utgöra ett enda helt, enligt den hl. 
Cyrillus av Alexandria· uttryckssätt, 
för att låta framträda i fullaste 
klarhet och skarpaste belysning 
:i> Gud är kärlek» .  Göra att männi
skan lever av Guds liv, detta var 
Jesu mål vid ankomsten till jor
den, det var målet för hans offer
död. Härigenom skulle vi bliva 
» delaktiga i den gudomliga natu
ren» (2 Petr. 1 :  4) , »kallas och vara 
Guds lbarn» ( 1  J oh. 3 :  1) , här
igenom leva i himmelsk fortsätt
ning av samma liv, »vara honom 
lika, ty vi skola se honom såsom 
han är» ( 1  .Joh. 3 :  2) , »glänsa så
som· solen i Fadrens rike» (Matt. 
1 4 :  43J, erfara att ,vår närvarande 
bedrövelse, som är ögonblicklig och 
lätt, verkar över alla gränser i över
svinneligt mått �n evig och allt 
övervägande härlighet i oss» (2 Kor . 
4 :  1 7) ,  i »all evighet» åtnjuta nrad 
intet öga sett, och intet öra hört 
oc1l i ingen människas hj ärta upp
stigit vad Gud har berett åt dem 
som älska honom» ( 1 Kor. 2 :  9) . 
Och i allt detta skall också kroppen 
hava del, då den genom Jesu. upp-

s tåndelses nådekraft - den första 
bland de avsomnade - skall upp
stå till livet : l>J ag är uppståndel
sen och livet, den som tror på mig, 
skall leva om han än dör» (Joh. 
11 : 25) . Men all denna härlighet, 
det gudomliga livets härlighet, skall 
ej befästas i oss, ej verkligen för
vandlas till det överjordiska live( 
det egentliga livet, genom framhär
dandet i Guds nåd ända till döden 
- om icke genom vår förening i 
tron med Jesus vår Frälsare, men 
även med Jesus vår själs verkliga 
själaspis. Så har Jesus velat: Ty 
lika bindande och förpliktande som 
orden klinga : »Sannerligen, san
nerligen säger jag dig : utan att en 
återfödes av vatten och den hl. 
Ande, kan han icke ingå i Guds 
rike» ( J oh. 3 :  5) ,  lika kraftigt och 
säkert ljöd det apostlarna och hela 
skaran i Kapernaum i öronen : 
»Sannerligen, sannerligen säger jag 
eder : utan att I äten Människo
sonens kött och drick.en hans blod, 
skalen I icke hava livet i eden 
( .Joh. G :  54) , såsom det även av:

görande blev uttalat för hela värl
den vid Jesu avsked : »den som 
tror . . . skall varda salig, och den 
som icke tror, han skall varda för
dömd» (Marie 16 : 16) . Lika av
görande och uteslutande har Jesus 
menat och uttalat : »Den som äter 
mitt kött och dricker mitt blod, han 
har ( singularis han) det eviga livet, 
och jag skall uppväcka honom på 
den yttersta dagen» ( .Joh. 6: 5 5) .  
Så skall fulländningen av nådelivet 
på jorden genom kroppens ärofulla 
uppståndelse - så skall allt vad 
som är menat och .förenat med den 
heliggörande . nåden i verklighet 
eller i ·förhoppning --- endast nå sin 
fulländning och bliva bestående, om 
man hoppas och förvärvar det i 
förhållande till och beroende av det, 
vari Jesus ställde förverkligandet 
av sitt ord : »Så har Gud älskat 
världen, att han utgav sin enfödde 
Son» (Joh. 3 :  l G ) .  Utgav i ordets 
tänkbarast fullständiga mening ; ut
gav också såsom mat och dryck, 
varigenom såsom kyrkomötet · i 



Trient uttyder det : »Han liksom 
utgöt sin gudomliga kärleks rike
domar över människorna» (Avd. 13, 
kap. 2 ) .  Här kan man upprepa med 
den hl. Johannes ( 1  .Joh. .3 : 1) .: 
» Sen vilken kärlek Fadern har 
skänkt oss. Det gäller icke endast 
vad han skänkte, men också och 
kanske främst sättet och den stora 
kärlek varmed han skänkte : »Kär
leken har foreträdesrätt vid gåvan» ,  
säger den hl. Tomas. 

Att befästa allt detta, . men även 
att utvedda det och leda det till 
högre sfärer och samtidigt låta det 
genomtränga allting, såsom en bör
jan i tiden av en evigt-himmelsk 
fortsättning, detta ligger främst 
inneslutet enligt Jesu förklaring 
!,åsom mål och frukt i det »ego 
panis vitae» ,  »jag är livets bröd», 
liksom det som främst åsyftas i 
bespisningen är underhållandet av 
lekamliga krafter och den fortsatta 
ständiga utvecklingen av dessa, ty 
den föda som ej åstadkommer det
ta, kan ej heller betraktas som föda. 
Följer detta med det rätta begrep
pet av föda, så säges även med 
rätta, att stadfästandet och fullän
dandet i nådens liv - till en bör
jan i relativ mening och småning
om genom.fortsatt verksamhet i ab
solut mening, således framhärdan
det intill slutet - är den första vä
sentliga frukten av den hl. kommu
nionen, eller rättare av upprepade 
hl. komunioner. Kroppens ,föda når 
emellertid ej heller sitt mål eller 
llvsikten därmed, om den ej intages 
regelbundet. 

Å ndra sidan är framhärdandet 
i det goda också säkerställt, då den 
andliga födan utgör en genomgåen
de och väl underhållen samman
slutning i det jordiska livet; detta 
bekräftar Jesus utan tvivel med or
den : »Den som äter mitt kött, har 
( 'habet', ej 'ha:bebit', skall hava) 
det eviga livet».  Detta förnummo 
apostlarna, då .T esus sade till dem : 
»Mottagen och äten : detta är min 
lekamen», dessa ord ljuda också nu 
för varje troende, då prästen säger : 
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» Vår Herres · Jesu Kristi lekamen 
bevare din själ till det eviga livet». 

Såsom nu födan ej skänker livet, 
utan stöder och styrker det mot 
alla skadliga inflytanden och l)tun
dom efter allvarlig, nästan till dö
den förande sjukdom återstäHer 
organismen och med.for ny hälsa 
och en ny hlomstringsperiod, så 
skall enligt Jesu förordnande varje 
kommunion bidraga till att föröka 
den gudomliga livskraften och gott
göra, återställa de lidna förlusterna 
samt efter insjuknandet åter bringa 
krafterna upp till det förra livsmo
det. Enligt tillståndet vid födans 
njutande och »medverkans mått», 
enligt fortsatt troget njutande, �kall 
den åstadkomma en stadfästelse i 
nådelivet, vari den troende i euka
ristiskt jubel med Paulus kan. ut
ropa : » Vem skall då skilja oss från 
Kristi kärlek? . . . I allt detta över
vinna vi för dens skull som har äls
kat oss. Ty jag är viss att varken 
liv eller död . . . eller något annat 
skapat skall kunna skilja oss . från 
Guds kärlek, som är i Jesus Kristus, 
Yår Herre» ( Rom. 8 :  35-39) .  Låt 
vara, att apostlarna föllo och sveko 
vid första ögonlblick av fara; g�nom 
åtnjutandet av Jesu lekamen och 
blod vid sista aftonmåltiden hade 
de mottagit fröet eller grodden till 
ett raskt tillfrisknande och åter
ställande samt fullkomlig uppstån
delse eller förnyelse. Detta frö, som 
med god vilja och under den hl. 
Andes inflytande bevarats i deras 
otrogenhets och synds timma, skul
le snart uppspira till nytt liv och 
återvinna sin fulla kraft. Sen där 
den hl. kommunionens verkan hos 
varje syndare, som trots djupt fall 
vet bevara tron och tanken på Gud. 
Därigenom blir den ena kommuni
onen, även vid otrogenhet, en för
beredelse till den följande, och 
fortsättes mottagandet med god 
vilja i nådens tillstånd, skall enligt 
förhållandena kraften återställas, 
utsikterna till seger bliva gynnsam
mare och försäkran »har det eviga 
livet» förverkligas. 

Jag nämnde ovan »enligt medver-



kans: mått» · hos den som intager 
födan. Skillnaden mellan den le
kamliga och den eukaristiska fö
dan är nämligen den, att den första 
helt, den andra delvis verkar i och 
för sig själv, m. a . .  o. antalet kom
munioner, vilka leda till elen sista 
och avgörande, måste åtföljas av 
iI'.i mänsklig vilja och strävan att 
göra kommunionen till » Herrens 
.kraft att göra helbrägda» ( Luk. 5 :  
1 7) - föda och hälsa för övrigt : 
1, Säg blott ett ord, min själ skall 
vara helbrägda» ;  vilja och strävan, 
således att ibringa i verklighet »egen 
kraft», som erbjudes och skänkes 
ål alla ; »egen kraft» ,  dock så att 
slutresultatet är komunionens krö
nande och ej vårt, om icke i den 
mening som aposteln Paulus angi
,,er : » Icke jag, utan Guds nåd med 
mig» ( 1  Kor. 15 : 1 1) ,  >>rättfärdig
hetens krona är mig förvarad» (2  
Tim. 4 :  8) , >>Gud vare tack, som 
alltid förer oss i triumf i Kristus 
Jesus» · ( 2  Kor. 2 :  1 4) ; - »egen 
kraft» i den mening, som kyrko
mötet i Trient lärde med den hl. 
Augustinus ord : »Givande sina be
fallningar varnär Gud att göra vad 
du kan och att begära vad du icke 
kan, och han hjälper att du må 
kunna» ( Avd. VI, kap. 1 1) .  Och 
vad är väl svårare än att uthärda 
intill slutet. Och vad är väl i själva 
Yerket mera osäkert än att fram
härda, emedan det ej ligger på för
tjänstens väg eller i förtjänstens 
förmåga att ,få det ? . . .  Dock svarar 
Augustinus : »Denna Guds gåva kan 
genom bönen tillförsäkras», ·och den 
hl. Tomas skriver : » Framhärdan
.dets gåva kan man genom bönen 
erhålla för sig och andra, oaktat 
den ej faller under förtjänsten» 
( I, Il, 9. 1 14, a. ad I.) . Skall då 
framhärdandet vara en särskild och 
väsentlig frukt av den hl. kommu
nionen, så måste ävenledes »bönen 
därom» betraktas såsom en fill.fäl
lig, åtföljande frukt vid den he
liga kommunionen, eljest skulle 
kommunionens verkan bliva ofull
ständig och bristfällig. Således lig
ger · vår · medverkan med den hl. 
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kommunionens egen kraft isynner
het »i bön och anhållan om fram
härdanaet i det goda». Att bringa 
kommunionens frukt till utveck
ling och mognad, »det eviga livet», 
är således en bönens växelverkan. 
Detta utgör förklaringen på varför 
Kyrkan i sih liturgi vid den hl. 
kommunionens mottagande fäster 
stor vikt vid . begärsbönerna, som 
åtfölja och låta den slutliga segern 
skina igenom. »Må denna bland
ning och invigning av vår Herres 
Jesu Kristi lekamen och blod lända 
oss, som anamma dem, till evinner
ligt liv» ; så beder prästen och till
lägger omedelibart före kommunio
nen : » Tillåt icke att jag någonsin 
varder skild ifrån dig» - >>Låt åt
njutandet av din lekamen icke län
da mig till dom och fördömelse . . .  
utan till skydd och läkemedel för 
kropp och själ», och vid själva mot
tagandet : »Jag skall anamma .fräls
ningens kalk och åkalla Herrens 
namn. Lovprisande skall jag åkalla 
Herren och jag skall vara säker för 
mina fiender» .  Så lär oss kyrkan 
att anhålla om framhärdandet i att 
bedja att vi ständigt må anhålla 
därom och erhålla det, trots alla 
faror, svårigheter och motstånd 
från själens fiender. 

Visserligen har Jesus · upprepade 
gå11ger tillskrivit och tillförsäkrat 
tron på honom förmågan att mot
taga det eviga livet (Jfr. Joh. 3 :  15, 
16, 36) ; sammaledes åt tron på Fa
dern (Joh. 5 :  24) ; åt att komma till 
honom (Joh. 5 :  40) ; åt sin egen 
kärlek, såsom herde för fåren (Joh. 
1 0 :  28) ; till och med åt » att hata 
sitt liv i denna värld» (Joh. 1 2 :  25) . 
Till alla har han sagt : »Jag har 
kommit på det att de skola hava 
livet och hava det övernog» (Joh. 
1 0 : 10) . Villkoren, som här äro an
givna för att äga det eviga livet upp
häva emellertid ingalunda betingel
serna för Eukaristian, ja till och 
med den bestämda, exklusiva for
meln för kommunionens mottagan
de i verkligheten eller i åstundan. 
Kristus själv uppfordrar härtill : 
» Om I . icke älsken . . .  skolen I icke 



hava livet i eder» (Joh. 6 :  54) .  Då 
nu Johannes i början av sin gudom
liga urkund sammanfogar liv och 
ljus, ljus och liv, emedan det gu
domliga ljuset är huvudbestånds
delen av vårt »gudomliga» liv, då 
hava hans ord eukaristisk färg och 
glöd. Liv och ljus framkvälla ur 
Jesu eukaristiska bröst över till oss, 
det strålande liv, vars ursprung Jo
hannes visar i Jesus. »Livet var 
människornas ljus» ( Joh. 1 :  4 ) ,  i 
Jesus själv, om vilken kyrkan sjun.:. 

ger vid offermåltiden i den heliga 
mässan : »Ljus av ljus». 

Genom och vid varje hl. kommu
nion blir det strålande livet styrkt 
från dag till dag, börjande med 
kännedomen om Jesus i kärlekens 
5akrament, såsom lärjungarna på 
Yägen till Emmaus »igenkände ho
nom vid !brödets brytande» ( Luk. 
24 : 35 ) ,  växande intill den fullkom
ligt ljusa dagen (Ordspr. 4 :  18) .  
Aposteln Paulus säger oss : »Och 
vi alla, som leva hans liv, . som med 
avslöjat ansikte återspegla Herrens 
härlighet i Jesu eukaristiska liv, 
bliva mera lika honom, förvandlas 
till samma bild från härlighet till 
härlighet, till dess vi i den hl. » ·vag
kosten» = » Viaticum» se stråla 
eller höra bekännas de ord, med 
vilka Petrus i de trogna apostlarnas 
namn ådagalade sin tro på Jesu 
eukaristiska löften : »Du har det 

England. 
Stort uppseende har den angli

kanske prästmannen D :r William 
E, Orchards övergång till katolska 
Kyrkan väckt. Han är nu 54 år 
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eviga livets ord», och de andra ut
tryck, varpied man såsom den för
sta Påven riktade sig till de krist
na : »Eder tros äkthet må befinnas 
kostbarare än guld . . .  till pris, här
lighet och ära vid Jesu Kristi uppen
barelse. Honom älsken I fastän I 
icke haven sett honom, på honom 
tron I ock nu, fastän I icke sen ho'.' 

nom; men emedan I tron, skolen I 
jubla i outsäglig och förhärligad 
glädje,, när I vinnen eder tros mål, 
edra själars frälsning» ( 1  Petr. 1 :  
7-8) . I denna vägkost skola v i  se 
återspeglingen av Jesu egna ord : 
»Den som uthärdat intill slutet, han 
skall vara salig»,  nämligen han en
sam och det är endast den, som ej 
åtskilt »har det eviga livet» från 
» den som äter mitt kött». 

Där hava vi det slutliga framhär
dandets hemlighet, behållen och ge
nomträngd av Eukaristians . gudom
liga ki·aft; där liv och ljus, som »vi 
fått av hans (Ordets) fullhet» ( Joh, 
1 :  16) ,  kännetecknade och krönta 
till evigt liv, e.vigt ljus genom Euka
ristian. Där hava vi Eukaristians 
första väsentliga frukt, ett befäs
tande och en säker uppfyllelse av 
den hl. Andes ord : »de varda mät
tade av ditt hus rika håvor; och av 
din ljuvlighets ström giver du dem 
att dricka; ty hos dig är livets käl
la, i ditt ljus skola vi skåda ljuset» 
(Ps. 35 : 9 ) .  J. van Gijsel. 

gammal och verkade under 20 år 
som predikant i den framför allt 
av de högre anglikanska samhälls
klasserna besökta »King's \Veigh 
House Church» och var mycket om
tyckt. 

Frankrike. 
Det för kort tid sedan nybyggda 

dominikanklostret Juvisy nära Pa
ris utgör ett franskt centrum för 
katolsk publicistik. Detta kloster, 
som med stora offer byggts av unga 
dorn.inikanfäder i helt modern stil, 
rymmer inom sig ett stort katolskt 
förlag, Editions du Cerf. Härifrån 



utgivas fyra katolska tidskrifter, 
som trots den j ämförels.evis korta 
tid, de ägt bestånd, icke niera kun
na tänkas bort från Frankrikes ka
tolska liv : La Vie spirituelle, La Vie 
intellectuelle, Les Documents de la 
vie intellectuelle och Le Bulletin 
Thomiste. Det utmärkande draget 
för de tre förstnämnda tidskrifter
na är deras ingående undersökning
ar angående de stora internationella 
frågorna. Bulle
tin Thomiste är 
ett vetenskapligt 

dominikanskt 
organ och be
handlar huvud
sakligen filoso
fiska och teolo
giska tidsfrågor. 

De eukaristiska 
kongnssernas 

historia. 
Titulärärkebi

skop Angelo Bar
tomasi, president 
i kommitten för 
e u k a r i st i ska  

kongressen i Ita
lien, skriver i 
Osservatore Ro
mano om de 
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och Fr. Tamissier, som under förra 
århundradet verkade för tanken på· 
eukaristiska kongresser. Den för
sta internationella kongressen av 
denna art ägde rum i Lille 1881. 
Under de följande 50 åren avhöllos 
30 internationella eukaristiska kon
gresser : 9 i Frankrike, 5 i Belgien, 
2 i Italien, Tyskland, Spanien och 
England, 1 i Österrike, Schweiz, 
Holland, Kanada, U. S. A., Austra

lien, Tunis och 
Jerusalem. Först 
sedan de inter
nationella kon
gresserna vun
nit fast mark, 
övergick man. till 
att dessutom an
ordna nationella 
e u k a r i s t i s k a  

kongresser». 

(Från vår ori
entaliske korres-

· pondent. ) 

Libanon. 

e u k ar is t i ska  
kongressernas 

Den 15 nov. 
1931 firade j esu
iterna vid sitt 
universitet i Bey
routh högtidligt 
hundraårsdagen 
av dei·as mis-

Biskop Jakob Mangers. sionsverksam
sionsverksamhets grundläggande på 
Li.ilJanon och i Syrien. 

uppkomst bl. a. följande : »Det första 
fröet till dessa kongresser är att 
söka i apostlarnas sammankomst i 
nattvardssalen i Jerusalem, där 
Kristus instiftade altarets allra he
ligaste sakrament och de första 
kristnas sammankomster för att 
begå den heliga kärleks.måltiden. 
Sedermera, då kristendomen läm
nat katakomberna och framträdde 
som stats.kyrka, anordnade man då 
och då i städernas huvudkyrkor 
och även bykyrkor festliga mani
festationer om tron på Jesu Kristi 
verkliga närvaro i altarets sakra
ment. De eukaristiska kongresser
na, sådana vi nu fira dei:n, gå till
baka till tre stora »eukaristiska sjä
lar» : B. J. Eymard, Mgr. de Segur 

Franska akademien har skänkt 
en belöning på 10,000 frs. till syst
rarna av orden S :t Joseph de 
l' Apparition, emedan de sedan sin 
ankomst till Libanon år 1846 och 
tills dato uppfostrat 130,000 elever, 
varav 119,000 kristna och hava vår
dat på sina sjukhus 70,000 kristna 
och 90,000 muselmän. 

RÄTTELSE. 

I förra numret läses å sid. 213 första 
spalten rad 1 1  uppifrån »Ehuru redan». 

Skall vara »Ehuru sedan». 

Hiilsinirhorll" 1932. Akt ich . .  1ag-et Tinktryck. 


