
I tl I I llU r:i'il!'lJl I 1,,J, I ll

lftlllt llllUlil,l

6'*_ed g'm Tcf '+ .,tf:o rl

+emrup@Y
+ KA'roLsK-Tr DsKRI Fr +

N:R 7-8, JULI-AUGUSTI 1987



A.-8. DAVID ANDERSEN & Corurp.

KGL. HOVJUVELERARE

4 FREDSCATAN, STOCKH OLM

RIKS 43rO

Hemmet och
Helgedomen.
Katolskt Församlingsblad.

Lösnsntmcr 15 örc, Hclt dr Kr, 3: -,
Redaktion: Götgatan 58 A, Stockholm.
Expedition: Bergsgatan 11, Stockholm.

Katholsk U ngdom
Faellesorgan for alle Katholske Unge

i Danmark.
Udkommer huer anden S@ndag,

6 Kr. aarligt.
Faas gennem Postvesenet og hos Eksp,

Vestervoldgade 115, Klbenhavn V,

N ord isk Ugeblad
for katholske Kristne

Faas paa- alle Postkontorer og paa

Ekspeditionskontoret, Bredgade 64,

Klbenhavn K.

Abonncmcnt 3 Kr. Kvartalct(inc!. Porlo),

ALLM. 7I87

* ST. OLAV
UKEBLAD.

Årsabonnement kr. 10,00 + porto.
Red. og eksp.: Akersv. 6, Oslo.

USKON SANOMA
KATOLINEN AIKAKAUSELEHTI

Jahopaikha: Helsingissii, Edelfettintic 11,

Tilaushinte Smk, 20: - vuodessa.

Irtonumero Smk. 4: -.

Jesu Hjertes Budbringer
Udkommer 12 Gange aarligt.
Aarsabonnement I(r. 3,50.

Redaktionens Ädresse Rgesgade 26

Aarhus.



ffi
\^.-r1.r^i.^.-Ai

CNEDO
GQ. KAilOLSK' Tl DSKR lF 79"

N:r 7-8 Juli-Aug. 1937 Ärg. 18

DET KATOLSKA ORDENSTIVETS IDE.
Likt många andra institutioner

inom katolska kyrkan har även det
katolska ordenslivet, framför allt
sedan reformationen, utvalts till ett
särskilt omtyckt mål för häftiga
angrepp, ja förkrossande slag.
överallt där och så ofta som man
stormar fram mot katolska Kyrkan,
riktar sig den första stöten vanligt-
vis mot de katolska ordnarna. På
så sätt var det genom alla moderna
århundraden i alla länder. Så skall
det väl förbliva i all framtid. Just
det katolska ordenslivet och de ka-
tolska ordnarna måste dela katol-
sl<a Kyrkans allmänna lott: att
rnissförstås, missaktas och förak-
tas. C)ch när stormen åter bryter lös
med förnyad kraft, när ånyo en
flodvåg av beskyllningar och an-
grepp mot katolskt ordensfolk och
katolskt ordensliv går genom
världspressen, ja då finns det väl
oekså bland våra katoliker några
som bliva osäkra och tvehågsna
fråga: Vad skall nu detta betyda
igen? Vad skall man nu tro? Hur
skall man försvara, eller måste icke

även vi till slut instämma i den näs-
tan allmänna förkastelsedomen?

Därför kan det vara nyttigt, att
en gång försöka förstå det katolska
ordens- och klosterlivets egentliga
rnening, aIt en gång för alla söka
prägla in i vårt sinne den stora,
äkta kristna och äkta katolska
id6en, som har givit och ännu i dap;
giver lir' åt det katolska ordenslivet,
den storartade tanke, som är det
katolska klosterlivets bärande och
uppbyggande kraft.

Vi säga, att det är en stor, en
stnrartad, en äkta kristen och äkta
katolsk tanke. Med rätta. Det ka-
tolska ordenslivet är en kärleksfull
tolkning av Jesu Hjärtas innersta
önskningar, det är, djupast sett,
ingenting annat än Kyrkans, Kristi
bruds, och hennes mest högsin-
nade och mest Kristus-älskande
barns försök att, så långt det över-
huvud taget är möjligt för svag
människokraft, förverkliga det
kristna livets högsta ideal och att
följa Kristus efter på det mest full-
komliga sättet.
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Den l<ristna arkitekturen har un-

der århundradenas lopp byggt här-
liga Guds tenpel av olika former
och stilarter. Bland dem också de
väldiga gotiska domerna, som på
genialiskt sätt genorn några enkla,
strängt konstruktiva, intill det yt-
tersta l<onsekventa former och lin-
jer vilja bringa till uttryck Guds
tempels väsentligaste uppgift: näm-
ligen att samla och koncentre-
ra nränniskohjärtats splitLrade tan-
kar och känslor i en enda riktning:
rippåt mot det överjordiska, uppåt
rnot det övernaturliga, uppåt till
Gud.

Något liknande skall komrna till
uttryck 'i 'det katolska ordenslivet.
Där försöker en del av Kyrkans
barn 

- 
och bland dern de mest ge-

nialiska mästarna i det kristna li-
rets teori och praxis 

- 
att under

Kyrkans ledning åter och återigen
framställa det kristna livet i dess
väsentligaste och mest utpräglade
samt rnest utmärkande drag på et[
mästerligt uttrycksfullt sätt. AIlt
som kunde clölja eller avbryta eller
utplåna eller hindra de mest kon-
struktiva, uppåt visande linjerna,
allt detta skall undvikas; all förvir-
rande grannlåt skall lämnas åt
sido.

Vilket är nu dessa det krislna li-
vets väsentligaste drag, dessa mest
utpräglade linjer? Det är en trogen
Guds tjänst av övernaturlig kärlek
i Kristi efterföljelse på korsvägen.
Tre ord. ur Herrens mun kunna
för oss karakterisera dessa linjer.

Det första ordet: "Herren din
Gud skall du tillbedja och Honom
allena skall du tjäna" (Matt. 4:10).
Detta är all sann reli6;ions, och så-
ledes även kristendomens grundval
och fundament; Vi måste känna
och erkänna, att Gud ensam är ab-
solut och fullkomlig i dessa ords
fulla betydelse; att Han är Skapa-
ren och Herren, ursprunget till och
slutmålet för allt skapat, Alfa och
Ornega av allt som är till. Vi måste
känna och erkänna, att vi helt och
hållet äro Hans allmakts, Hans vis-
hets och'godhets verk; att vi bloti

gellon Hans nåd äro vad vi äro.
Vi måste kiinna och erkänna, att
vår enda och egentliga livsuppgift
blott kan vara att uppfylla Hans
heliga vilja. Det är alltså den för-
sta konstruktiva linjen: trogen
Guds tjänst.

Och så det andra ordet: "Du
skall älska Herren din Gucl av allt
ditt hjärta, av all din själ och av
allt ditt förstånd . . Du skall älska
din nästa såsom dig själv" (Matt.
22: 37 , 39 ) . Guds vili a och bud sko-
la ej uppfypas liksom själlöst eller
av egoistiska motiv, utan den krist-
na religionens innersta anda sarnt
levande och livgivande själ skall
utgöras .av den.nå innerliga'välvilja
oc.h offerstarka hängivenhet,, som
vi kalla l<ärlek, men av en överna-
Lnrlig sådan, just den kärlek, som
{iud utgjuter i våra hjärtan genom
Cen Helige Ande, vilken bor inorn
oss (Rom. 5: 5) ; denna äkta krist-
na l<är'lek, som är fullkomlighetens
sarnmanhållande band (Kol. 3: 1-1).

Alltså den andra konstruk-
tiva linjen: övernaturlig kärlek.

Och slutligen det tredje ordet:
"Om någon vill efterfölja mig, så
försake han sig själv och tage sitt
kors på sig; så följe han mig"
(Matt. 16: 24). Den religion, sorn
karakteriseras genom de båda för-
sta Herrens ord, var den religion,
sorn Kristus själv utövat på det
mest fullkomliga och mest heroiska
sätt. Det är Dens religion, vilken
måste betecknas såsom den mest
religiösa människa som någonsin
funnits eller någonsin skall finnas;
Han är Jahves störste tjänare, han
är både den gudornlige kärlekens
härligaste uppenbarelse och det
fullkomligaste exempel på överna-
turlig människokärlek till Gud och
till människor. Att följa Jesus ef-
ter måste alltså vara idealet för
varje hristen, och ju närmare nå-
gon i det religiösa livets utövning
kornmer Kristi .fullkomlighet, desto
mera. rnåste och han han kallas
kristen. Dock, Jesu religion stod i
korsets tecken. Just i och genom
självförsakelse och offer, i och ge-
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nom lidande och död har han till-
bett Gud, har han bevisat sin trohet
mot Faderns vilja, sin orubbliga
förtröstan på Faderns Försyn, sin
outtömliga och oövervinneliga kär-
lek till Gud och människor. Att föl-
ja Kristus efter på fullkomligt sätt,
rnåste alltså ovillkorligen vara det-
sanrma som att följa honom på
korsvägen.

trIen kristendornen är icke blott
korsets religion, därför att den är
Kristi religion, utan också emedan
det, blott genom att tap;a på oss vårt
kors, blir möjligt för oss att för-
verkliga kristendomens grundsat-
ser. Att uppfylla Faderns heliga
vilja i allt och överallt, under alla
omständigheter, intill det sista; att
tjäna alltid bch överallt Honom al-
lena, utan att genom någon lockelse
eller frestclse låta avhålla sig från
Harrs tjänst; att inorilna alla tan-
kar, ord och gärningar i Faderns
vilja samt ordna undet Guds tjänst
all annan tjänst, som skapade va-
relser kunna ha rättighet på och
vi förpliktelse tilt; att vid all hän-
givenhet åt jordiska, så väl materi-
ella sorn andliga ting, samt vid all
offervillig kärlek till enskilda män-
niskor aldrig och i intet avvika från
den stora övernaturliga kärleken
till Gud och till nästan utan undan-
tag --, ja allt detta är ornöjligt utan
offeranda och utan försakelsegär-
ning. Det måste rnedföra en ständig
kamp mot alla de strävanden inom
oss och omkring oss, som vilja
hindra själens och hjärtats, ja hela
livets uppåtsträvande till Gud, och
sonr också ofta verkligen hindra en
helt konsekvent Guds tjänst och en
helt fullkomlig övernaturlig kärlek.
Alltså den tredje konstruktiva lin-
jen; Kristi efterföljelse på kors-
r,ägen.

Det är i synnerhet tre orsaker,
som mest och lättast hindra oss i
ett fullkomligt kristet liv: begärel-
sen efter jordiska rikedomar, be-
gäret efter sinnlig lusta och sensu-
ell njutning, och det mänskliga vil-
jandets mångfaldiga oordning:
framför allt själviskhet, förhävelse,

förrnätenhet. Det är slutligen sam-
ma stora hinder, som den hel. Jo-
hannes i sitt första brev karakteri-
serar såsom "köttets begärelse och
ögonens begärelse och livets hög-
färd" (1 Joh. 2: 16), fl. &. o. njut-
ningslystnad, girighet och äre-
lystnad.

Kristus själv har ärorikt trium-
ferat just över dessa mest utpräg-
lade motsägelser mot hans religiösa
inställning, över dessa det kristna
livets värsta, emedan mest hård-
nackade och försåtliga fiender.
Kristus har triumferat över dem
icke blott den gången i öknen, då
frestaren framlade just denna tre-
dubbla frestelse för honom: att
njuta, att glänsa och att besitta,
utan Han segrade över dem genom
hela sitt liv. Ja, hela Hans liv från
Krubban intill graven betyder alltid
och överallt en principiell och klart
framstående avsägelse av allt detta
begär efter. att äga, att njuta och
att skaffa sig ett stort namn
inför den rnot Gud likgiltiga eller
till och rned fientliga r'ärlden. Och
han fordrar samma principiella in-
ställning av alla dem, som vilja föl-
ja honom. De måste alla i ständig
och ihärdig kamp övervinna dessa
frestelser, de måste hellre offra allt
och försaka allt än att överlämna
sin odödliga själ i dessa fienders
våld.

Det är förvisso enligt Kristi och
kristendomens uppfattning icke så,
som om allt detta livets goda ovill-
korligen ntåste vara en frestelse,
måste hindra oss på vägen till Gud
och i en odelad hängivenhet åt Ho-
nom allena. Nej, tvärtom. Just de
största jordiska skatter, som vi
kunna tänka oss: rika ägodelar, äk-
tenskapets och familjelivets lycka
samt en fritt vald levnadsbanas äro-
rika frarngång, kunna och s/cul/e
enligt Guds vilja vara ett utmärkt
medel till att komma till Honom,
att förena oss med Honom. De
skulle uppenbara Hans godhet mot
oss personligen och i följd härav
förplikta oss till ännu större tack-
samhet och trohet mot Honom, till
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ännu större genkärlek. De s/culle
vidga' våra hjärtan, borttaga all
trångsinthet och kälkborgerlighet,
som sannerligen ieke kunna anses
såsom ,en gynnsam atmosfär för
högsinnat religiöst strävande. De
skulle uppfylla själen med högre,
idealiska tankar och på så sätt upp-
lyfta vårå hjärtan över alla låga,
triviala, neddragande jordiska fröj-
der, som så lätt förslöa sinne och
hjärta mot alla djupare religiösa
intryck. -- Och därom kan ej vara
något tvivel: allt detta goda, som
hör denna jord till, uppfyller också
i många fall denna sin höga upp-
gift, rödjer ofta verkligen vägen för
en fullkomligare religiositet samt
or verkligen ofta religionens hästa
tjänare. Men, hur ofta är icke ock-
så motsatsen fallet?

Vi behöva blott skåda i vår tid,
då ju en alltmera uppodlad och för-
finad materiell kultur hotar att
bortföra hela folk ifrån Gud och
kristendomen, då begäret efter jor-
disk makt och rikedom har blivit-
till en väldig revolutionär rörelse
mot Gud och Kristus och Kristi
Kyrka" Ha vi vidare i vår tid icke
många bevis för, att de, som kallas
stora inför världen, de, som med
sin viljas och sina talangers makt
utöva stort inflytande på livets oli-
ka områden, rätt ofta icke mera
vilja känna till och ej mera erkän-
na sin ställning till Gud och till
Kristus samt till kristendomen?

- Och hur är det med detta goda,
som med full rätt kan kallas denna
jords största och mest värdefulla:
Äktenskap och familjeliv? Har icke
den naturliga livskraft, varpå äk-
tenskapets lycka framför allt skulle
byggas, blivit utanför och inom äk-
tenskapet den sanna religionens
och den konsekventa kristendo-
mens mest förskräckliga fiende?

Och om än begäret efter detta
tredubbla jordiska goda: rikedom,
äktenskap och f ramskjuten lev-
nadsställninp; samt ägandet av allt
detta icke alltid direlct hindrar ett
konsekvent kristet liv, hur många
högt strävande själar .känna ändå

icke dessa ting såsom en fara, som
ständigt lurar vid deras sida, såsom
en förpliktelse och ett band, som
aldrig tillåta att man verkligen med
ett odelat hjärta kan söka och till-
höra Gud? Man känner det svårl
att i en sådan miljö av mångahanda
banaliteter och kompromisser höja
sig till det kristliga livets fullkorn-
lighet, att verkligen konsekvent föl-
ja Kristus efter.

Detta kände även en gång en ung,
rik och ansedd man. Han hade väl
rned stort intresse lyssnat till Jesu
predikan om himmelriket och det
sanna livet. Sådana stora, idealis-
tiska religiösa tankar tilltalade ho-
nom. Ett sådant lysande föredörne
av konsekvent religiositet, som han
såg i Jesus, upptände i honom en
helig otålighet och en ädel längtan
till större fullkomlighet. Och så
kornmer han då till Herren och frai-
gar: "I\{ästare, vad gott skall jag
göra för att få evigt liv?" Och Je-
sus svarade: "Vill du ingå i livet,
så håll buden". Buden har den
unge, ädle rnålnnen hållit, alltid och
i allt. Han kan försähra det med
gott samvete. Han har uppfyllt
Guds vilja efter förmåga i den lev-
nadsställning, han hittills levat i.
Men Jesus läser i hans hjärta den
inre längtan efter mer, efter något
högre, fullkomligare, och så säger
han till honom: "Vill du vara full-
komlig, så gå bort och sälj vad du
äger och giv det åt de fattiga; då
skall du få en skatt i himmelen.
Och kom sedan och följ mig"
(Matt. 19: 16 ff ). - 

En annan gång
stodo hans lärjungar tvekande och
modfällda inför svårigheten för
rnänniskosvaghet att leva ett äkten-
skapligt liv efter Kristi fordringar
om äktenskapets oupplöslighet och
helighet, och de sade till honom:
"Är det så med nannens ställning
till hustrun, då är det icke rådligt
att gifta sig". Jesus svarade dem:
"Icke alla fatta detta ord, utan de,
åt vilka det blivit givet . . . somliga
finnas, sorn för hirnmelrikets skull
självmant hava gjort sig oskickliga
till äktenskapet, (d. v. s. frivilligt
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avhålla sig från det ähtenskapliga
livet). Den som kan fatta det, han
fatte det" (Matt. 19: 4 ff ). - 

Se
där Kristi heliga Hjärtas tanke,
sorn han den gången vågade fram-
lägga för högsinnade och högtsträ-
vande själar. På samrna sätt gör
han det ännu i dag. Han säger till
sådana själar: Du känner den van-
liga vägen till himrnelen, den måste
alla gå med fast vilja och mogen
ansvarskänsla, för att kunna uppnå
det eviga livet. De få begagna sig
av denna jords goda, men blott på
så sätt och i den utsträckning, att
de ej förlora det himmelska. Så
får även du göra. Men se här en
annan vä9, liksom en genväg, min
personliga våg: Förbi detta jorde-
livs goda 

- 
visserligen ej av förakt

för det, utan av längtan till Gud 
-direkt till Fadern. Guds tjänst alle-

na och såsom en enda uppgift. Med
verkligt odelat hjärta tillhöra Ho-
nom. 

- 
Att gå denna fattigdomens,

kyskhetens och lydnadens vä9, är
icke alls den enda vägen till himme-
len, den är ej en plikt för var och
en, utan blott ett råd, en appell ur
gudomliE; rnun åt de högsinnade, åt
vilka Fadern har givit att vandra
på detta sätt till det kristliga livets
höjder. Kristus liksom blott kas-
tar fram denna storartade plan till
ett genialiskt förenklande av det re-
ligiösa livet, denna möjlighet att på
särskilt utpräglat sätt förverkliga
kristendornens högsta levnadsideal :

närnligen att söka blott det enda
nödvändiga: tjäna Gud och rädda
sin själ samt tillhöra Gud fullkom-
ligt och odelat. Den som kan fatta
det, han fatte det!

Och rnånga ha fattat det. Hos
många ädla själar fann denna ap-
pell ett öppet hjärta. Kristi apost-
lar följde honom på den vägen,
lämnande allt, familj och ägodelar"
St. Paulus blev en ivrig härold för
denna kristna livsforrn. Genast
ifrån början har alltså Kristi Kyrka
fattat och förstått denna Jesu stora
tanke och försökt att förverkliga
den. Vi kunna här ickc lämna en
överblick över ordenslivets historia.

Blott så rnycket vilja vi säga: All-
tid och överallt har den katolska
Kyrkan visat sitt intresse och sin
omsorg för ordenslivet i dess olika
former. Aldrig möta vi henne un-
der hennes historias lopp utan det-
sarnma. Och vi våga säga: just där-
med bevisar hon än en gång, att
hon är Kristi sanna Kyrka. Ty hos
Kristi sanna Kyrka har det alltid
funnits och måste det alltid finnas
förståelse för den tanke som Kris-
tus frarnlagt såsom en helig önskan
och inbjudan, men överlämnat dess
utförande åt sin Kyrkas och dess
barns storsinthet och ädelmod. De
skola bygga det kristna ordenslivets
härliga dom till Guds och Kristi
ära, enligt den storartade idö, som
den gudornlige mästaren medde-
lat. -.Till slut ännu denna fråga: Har
verket lyckats? Eller har det blott
misslyckats? 

- 
Och vi måste sva-

ra: det har lyckats, över all förvän-
tan härligt lyckats, när vi tänka på
byggnadsmaterialet : skröpliga, sva-
ga rnänniskor. Vi behöva blott tän-
ka på den stora skaran av heliga
män och kvinnor, präster och brö-
der och systrar, som med heligt all-
var hängivit sig helt och hållet åt
Gud, Hans tillbedjan och Hans
tjänst; vilka just därför att de varit
fria från så många hindrande band
kunde ställa alla sina krafter i kris-
tendomens, i rnänniskokärlekens
och i den sanna kulturens tjänst.
Huru stort är- icke det verk, sorn
under århundradenas lopp utförts
och nröjliggjorts genom det katol-
ska ordens- och klosterlivet I

l'Ien allt misslyckande då, varom
historien icke mindre tydligt ta-
Iar? 

- Ja, det har funnits många-
handa misslyckanden inom det ka-
tolska ordenslivet och skall också
alltid kornma att finnas. Men var är
det verk, som är uppbyggt av män-

iniskor och med mänsklig slaghet
såsorn byggnadsrnaterial, som icke
på något sätt rnåste misslyckas?
Allt mänskligt är ofullkomligt och
otillräckligt. Verkligheten här på
jorden uppnår aldrig idealets höjd
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och fullkomlighet. Varför skola vi
då vara särskilt förvånade och för-
virrade, att vi även i det katolska
ordenslivets historia möta mänsk-
lig svaghet, mänskligt sviktande,
ja mänsklig illvilja och ondska. . .

Varför skola vi förvåna oss över att
t. o. m. i det allraheligaste då och
då den nakna själviskhetens tjä-
nare insmyga sig och där utföra
gärningar, som stå i rak motsats
till allt som heter kristlig fullkom-
Iighet?

Kristus visste väl med sig, att
även denna Hans storartade och he-
liga tanke kunde och skulle miss-
brukas, kunde och skulle bliva till
en stötesten och till förargelse. Men
Han har ändå vågat att uttala den,
ty Han visste lika väI, att allt miss-
lyckande icke kunde uppväga den
välsignelse, som det katolska or-
denslivet skulle bringa över många
människor och hela mänskligheten.
Han visste lika vä1, att livet enligt
de tre evangeliska råden skulle be-
tyda en oskattbar vinst för Guds
ära, för sann religiositet och för
kristet liv. 

- 
Skola ui då vilja riva

domen?
Vem står utanför eller innanför

en av dessa väldiga gotiska domer
och riktar sin uppmärksamhet
först och huvudsakligen på de fel,
som förefinnas? Vem fäster sin
uppmärksamhet först och främst
och huvudsakligen på dammet, som
tiden kanske hopat på valv och väg-
gar och ornament, på för det hela
obetydliga sprickor och springor

cller andra skador? Eller stirrar
blott på några enskilda detaljer,
som en okunnig medhjälpare eller
rentav en verklig stympare utfört,
eller som senare tillfogats av såda-
na, vilka ingenting förstodo av ar-
kitektens och byggmästarens stora
tanke och plan?

Nej, först och f rämst beundra
vi hela domen, hela den genialiska
tanke, som där finner sitt levande
uttryck. Vi beundra och beskåda
huvudsakligen allt detta, som man
lyckats med vid det väldiga, impo-
nerande verket. Och vi låta dem,
som särskilt ha sig anförtrott den-
na uppgift, överlägga och styra, hur
man på bästa sättet kan bättra de
förefintliga skadorna.

Så gör Kyrkan vad det katolska
ordenslivet beträffar. Hon skall
aldrig riva denna dom ! Hon skall
alltid restaurera och förbättra den,
säkerligen, men huvudsakligen
skall hon försöka att alltid fortsät-
ta det väldiga verket, som ännu är
ofullbordat. Hon fortsätter att byg-
ga på detsamma i samma äkta
kristna och äkta katolska anda som
hittills. Och vi, hennes barn, vilja
hjälpa henne vid detta dombygge,
så gott vi förmå. Vi vilja bemöda
oss, att aldrig, framför allt icke när
stormen släppes lös mot det katol-
ska ordenslivet, låta förvilla oss av
srnåaktiga tankar och orndömen,
ntan vi vilja se allt, även fel och
misslyckanden, i det stora perspek-
tiv, som Kristi tanke plivit oss.

J. Gerlach.



DOGM
Sprogligt betyder "Dogme" en

N'Iening om noget. I den grreske
Filosofi forstod man ved Dogme
en Lreresetning, en fast Norm for
Trenkning. I denne Forstand, alt-
saa som ferdig Mening, som en
indenfor en vis Kreds ga:ldende
Antagelse har ogsaa Dogmetroens
Nlodstandere deres Dogmer om
Gud, Kristus og andre religifl,se
Ting, saa man egentlig ikke kan
tale on dogmefri Kristendom. Fra
disse Dogmer i videre Forstand ad-
skiller de kristne Dogrner sig ikke
blot ved deres positive Indhold,
men ogsaa derved, at de er en
autoritatiu Fortolkning af Aaben-
baringsindholdet.

Fra dogmefjendtlig Side hrevdes,
at Jesu Forkgndelse var fuldstren-
digt dogmefri. Dertil er at sige:
selv om den havde vaeret det, vilde
det hverken berlre Dogmernes Be-
rettigelse eller Gyldighed. Jesu
Forkyndelse var for det meste holdt
positivt, medens Kirkens Dogmer
sotn oftest er Svar paa Angreb fra
dem, der vilde forfalske Jesu Lrere.
Alligevel har vi talrige Jesu-Ord, i
hvilke Aabenbaringsindholdet er
bragt paa et kort, sammentrrengt
Udtryk. Trenk blot paa den trini-
tariske Daabsformel (Mt 28, 19) og
Jesu C)rd til Petrus om Primatet
(Mt 16, 18), for ikke at tale om
Johannesevangeliets mange Tros-
forrnler, der er saa klare og skarpt
tilslebne sorn dogmatiske rEdelsten.
NIen selv om Jesus lkke formelt
har efterladt os nogen Definitioner,
saa har han saa meget desto mere
gjort det materielt d. v. s.: hvad
selve Sagen angaar.

Aabenbaringen, frem for alt den,
der er sket ved Jesus Kristus,
er det Marmorbrud, hvorfra Kir-
ken henter Blokkene til at opffl,re
sin Dogmebygning af. Der ligger
Fjreldet, redelt og sk6nt, men util-
hugget, uadskilt, uformet endnu.
Kirkens Opgave er det at tildanne
dette dogmatiske Raastof. Aaben-
baringen skal blive til Trossret-
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ETRO.
ninger. Dogme er mere end Theo-
logi. Theologens Theser er kun
saa meget vrrd som hans Grundc.
Fgrst consensus theologorum 

- 
en

almindelig Overensstemmelse af
Kirkens 'fheologer 

- 
vilde have

dogmatisk Betydning. En theolo-
gisk BevisfPrelse, om den er nok
saa dybsindig og paalidelig, kan
kun vrcre Forarbejde til en Dogma-
tisation. Flrst naar den kirkelige
Lreremyndighed taler, idet den med
Opbydelse af al sin Autoritet hen-
vender sig til hele Kirken, afgrren-
ser et Aabenbaringsindhold mod
Vildfarelser eller giver det et klart
Udtryk og en fast, endelig Form,
da staar vi overfor et Dogme.

I en vis Forstand er Dogmerne
tidsbestemte, pregede af skiftende
Aandsretninger og Kulturer. Hvor
forskelligt torl/b ikke f. Ex. Dog-
malisationen i den /sterlandske
Kirke, der f @rte de store Tros-
kampe orn de tre guddommelige
Personer, i Sammenligning med
Vestens, der var optaget af de livs-
vigtige Sp@rgsmaal om Naaden,
Sakramenterne og Kirkens For-
fatning. Hvor forskellig er ikke
'lridentinums beaandede Udtryks-
maade fra Vaticanums mere theo-
retiske og videnskabelige Sprog.
Det er heller ikke usandsynligt, at
Valget og Formuleringen af Dog-
merne havde artet sig anderledes,
hvis den grrcske Kristenhed og de
nordiske Folkeslag, i Stedet for at
bryde med Rom, havde samarbej-
det med den katholske Kirke.

Men aldrig vil Dogmerne v&re
tidsbestemte og lVlenneskevrerk i
den Forstand, at de kun havde re-
lativ Sandhed, kun havde Bud til
den Tid, der havde formuleret dem,
men var vrerdil/se for andre Tider.
Selv om Dogmatisationen er lagt i
Menneskehrender, betyder den in-
p4en Forringelse, Omtydning, For-
vansl<ning eller Forfalskning af
Aabenbaringens Sandhedsvrerdi. Det
vilde den imidlertid unrcgteligt bli-
ve, dersom den skete ved menne-
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skelig Kl{gt alene, hvis den blot
var "Udtryk for Menighedens Selv-
erkendelse og Seh'forstaaelse". Da
vilde det gaa med Aabenbaringen,
som det i Aandshistorien tit gik
med den Visdoms Arv, en Sandheds-
lrerer efterlod sine Disciple, hvor
man til sidst under Mesterens Navn
falb/d Lrerdomme, som denne vilde
have afskyet." I h/jere Grad end
andre Sandheder er Aabenbaringen
under sin Nedarvning truet af Men-
neskenes ensidige Fortolkning og
egenmegtige Forstaaelse, af Sam-
menblanding med fremmed Stof og
Afpasning efter Hjertets Begrer.
Paa den anden Side s/ger hovmodig
Kritik at opl/se og bortforklare
den. Der findes ikke blandt jor-
diske Krrefter den Garanti, der sik-
rer Aabenbaringen mod Forvansk-
ningen og Tilintetg/relsen. Man
har udenfor den katholske Kirke
forslgt det med dogmatiske Dom-
stole af Provster, Biskoper og The-
ologiprofessorer. Men de har alle
maattet hfire, at enten havde de
ingen Kompetence overfor det fri
Forskningsprincip, eller det var et
farligt Skridt henimod det kathol-
ske, henimod clogmatisk Autoritet
og pavelig Ufejlbarhed.

Men Gud, der har givet Aaben-
baringen, har ogsaa s/rget for dens
fejlfri Bevarelse. Han prisgiver ikke
sin Sandhedskat til vort Forgodt-
befindende; han tillader ikke, at
dette Br/d fra Himlen forderves
ved menneskelig Efterladenhed og
Ondskab. Der vil gro Klinte blandt
Hveden, der vil komme Forargelser,
der vil opstaa falske Kristusser og
falske Profeter, men det vil ikke
lykkes dem at forf6re Kirken som
saadan. Gud tillader, at der kom-
rner sredelige Nedgangs- og For-
faldstider. Manges Krerlighed vil
kfllnes. Selv Kirkens Hyrder kan
blive svage, Saltet kan miste sin
Kraft, Fordrervelsen kan brede sig,
ja Kirkens Overhoved kan drages
med ind i Nedgangen og Forfaldet,
Kirkens Skib synes nrer ved at
synke, men ön Ting maa aldrig og
kan aldrig ske: at Kirken som saa-

dan tager fejl af Aabenbaringen,
bliver et Offer for dogmatisk Vild-
farelse, for Trosl/gne og Tros-
bedrag. Thi da vilde Grunden vige,
hvorpaa alt er bygget, da vil intet
mere have Bestand, alt vilde flyde
og \'rere i Opl/sning. Nloralsk Ska-
de kan der bgdes paa, blot Troen
er i Behold. Kirken har da ogsaa
Gang paa Gang rejst sig fra moralsh
Slappelse. Allerede Origines holdt
paa, at en Vildfarelse i Troen er
mere skrebnesvanger end et mo-
ralsk Fald. Troen er paa Kirkens
ellers skrpbelige Legeme det usaar-
lige Sted, udfra hvilket en Helbrc-
delse, en Reform paa Hovedet og
Lemmerne, altid er mulig.

Mod al den Fare, der kunde true
Aabenbaringens fejlfri Overleve-
ring fra Slregt til Sfrcgt, har Jesus
forjrettet sin Kirke et gucldomme-
ligt Vrern, den Helligaands Bistand.
"Faderen vil give jer en anden
Tr@ster, for at han maa blive hos
jer i lJvighed: Sandhedens Aand"
(Jo. 14, 16). "Men naar han kom-
mer, Sandhedsaanden, skal han
lrere jer al Sandhed" (Jo. 16, 13).
Da .Iesus udsendte de Tolv for at
undervise alle Folkeslap; og lare
dem at overholde alt, hvad han
havde befalet dem, tilf/jede han:
"Se, jeg er med eder (i Sandhedens
Forkyndelse) alle Dage indtil Ti-
dernes Ende" (Mt. 28, 20). Og saa
har vi Jesu Ord orn, at Helvedes
Porte ikke skal overvinde hans
Kirke (Mt. 16, 18). Ved Porte
menes efter orientalsk Sprogbrug,
det, som er bag Porten: et Styre,
en Magt. (Jfr: "Den h/je Port" :
den tyrkiske Regering.) Helvedes
Porte er altsaa Djrevlens Magt 

-Djrevlens, sorn er "en L/gner og
L/gnens Fader" (Jo. 8, 44). Alt-
saa L/gnens Magt vil ikke faa
Bugt med Kirken, men det vilde
den, hvis Kirken selv f/rte sine
Troende i Vildfarelse ved at for-
kynde falske Lrerdomme. Kirken
er bygget paa en Klippe betyder,
at den faar sin Fasthed af det
Fundament, som Klippen er. Kun
naar dette Fundament er Ufejlbar-
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heden i Lmren, kan det give Huset
Fasthed. Ellers var Kirkens Hus
bygget paa Sand, paa menneske-
lige Meningers vigende Grund, og
Jesu Ord om den taabelige Mand

-- i Bjergprredikenens Slutning -vilde falde tilbage paa ham selv.
Ved denne Sandhedsforjrettelse bli-
ver Kirken den Myndighed, der kan
sige, hvad der er Kristendom og
hvad ikke, hvad der h/rer tilAaben-
baringen og hvad der strider mod
den. Der kan opstaa Vranglrerere
og falske Profeter, men Kirken vil
vrcre i Stand til at udskille Gift-
stoffet; og opstaar der Stridigheder
om Troen, da kan Kirken sige det
sidste Ord, Apostlenes: "Det har
behaget den Helligaand og os"'
(Ap. Ge. 15, 28), og dermed ven-
der Fred og Enhed tilbage.

Fra denne Lreremyndighed ud-
gaar der en enende, vejledende og
befrugtende Kraft ogsaa til Kir-
kens daglige Forkgndelse, baade
den, der lyder fra Prredikestole,
den, der udsendes paa Tryk og den,
der gives i Fortrolighed. Ikke som
om den enkelte Pra'st eller Biskop
var ufejlbar, men idet deres For-
kyndelse paa en Maade faar Del i
Forjettelsen om den Helligaand,
hvoraf der opstaar Enighed i Troen
trods alle Sprog- og Raceforskelle.

Saalrenge vi adlyder denne dog-
matiske l{yndighed, er vi sikre paa,
at vor Sjrel er under den Gode Hyr-
des Stav, som f6rer os paa frodige
Grrcsgange og lader os lejre ved
Livets Kilde. Vi f/ler os trygge i
Besiddelsen af den religilse Sand-
hed. Vi sretter ikke Kristendom-
mens Vresen i at sflge, gruble, leve
i Uro og; Tvivl eller tro paa Para-
doxet. Skulde Gud have givet os
Forstandens vidunderlige Evne kun
til at vakle fra Vildfarelse til Vild-
farelse, fra Tvivl til Tvivl i Livets
allervigtigste Sp/rgsmaal ? Dogmer-
ne overgaar vor Fattecvne, de er
dunkle, hvad Forstaaelsen angaar,
men de fordriver Tvivlens Mlrke,
de gdr Ende paa vor Famlen og
Slgen og aabner Vejen for Til-
egnelsen af Troen.

TroenS urokkelige Fasthed kom-
mer i Stand ved Viljens Indflydel-
se paa Forstandsakten. 'Iroen er
ganske vist efter sit Vresen en For-
standsakt, men paabudt af Viljen.
Derigennem faar den et overratio-
nelt Prrcg. Efter Viljens Bud
samtykker Forstanden i Trossdnd-
heden med en Tilslutningens Sti'r-
ke, der ligger hinsides al menne-
skelig Fornufterkendelse. Dette be-
virker Viljen paa to Maader.

F/rst og fremmest tager Viljen
Stilling til Troens Bettaggrund.
Dogmerne er de fasteste Staasteder
i Erkendelsens Verden. Sk/nt un-
derbygget af Fornufterkendelser
(at der er en Gud til, at han har
aabenbaret sig o. s. v.), fastholdes
de med en Tilslutning, der over-
gaar disse Dommes Sikkerhed. Jeg
vil anskueligg{re det ved et Exem-
pel. Lad os antage, en Theolog be-
skreftiger sig med Studiet af Augu-
stins Naadelrere. Han har i den
Anledning anskaffet sig den bedste
Udgave af Augustins Vrerker. Den-
ne Udgaves Tilfsrladelighed er /jen-
synlig Forudsretningen for, at vor
Theolog overhovedet kan tilegne sig
Augustins Tanker. I\{en den Fast-
hed, hvormed han tilegner sig den-
ne store Lrerers Anskuelser, staar
aldeles tkke i Forhold til Augusti-
nus-Udgavens Paalidelighed, men er
langt st/rre og ene og alene af-
maalt efter den Autoritet, Augustin
har i Sp/rgsmaalet om Naaden.
Paa lignende Maade er den Tilslut-
ning, med hvilken jeg omfatter en
Aabenbaringssandhed, af en hel an-
den Art end den Sikkerhed, jeg har
om Troens Forudsretninger. Den
staar ene og alene i Forhold til
Guds Autoritet og er derfor fastere
og sikrere og mere urokkelig end
hvilken som helst naturlig Over-
bevisning; .,Denne absolute Under-
kastelSe under Guds Autoritet, der
er utankelig uden Guds Naades
Hjrelp, g/r Troen til en guddomme-
lig Dyd d. v. s. en Dyd, der har
selve Gud, Guds Sanddruhed som
umiddelbar Genstand.
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Men Viljen tilskyndes ogsaa af

Troens Indhold, det vrere sig et en-
kelt Dogme, der srerlig tiltaler <ls,

eller Kristentroen som Helhed. Un-
der Viljens lndflydelse bliver 'fros-
akten en Fastholden i Krerlighed,
ja i hellig Lidenskab. Da er Troen
ikke blot en uinteresseret Holden
for sandt af samme Slags, som
naar jeg tror, at Jensen rejste til
Randers i Gaar, fordi Hansen for-
talte mig det, rnen en Antagelse af
den guddommelige Sandhed med
hele Viljens Kraft og Hengivelse
ud over alle andre Vrerdier. Denne
gl/dende, enthusiastiske Tro har
noget frelles med Troen paa en Id6,
en Sag, et politisk Program. Den
er i Slregt med Barnets Tro paa sin
I\{or, uafhrengig af nogen F/dsels-
attest; med Vennens paa sin Ven,
flr Venskabet har staaet sin Prflr'e;
Geniets paa sig selv, trods Moclgang
og Miskendelse. Denne Tro ken-
der og anerkender "Prreambula
fidei" (Troens Forudsetninger) ,

rnen beh/ver dem ikke. Den g;ud-
dommelige Sandhed manifesterer
sig ved sin indre, indlysende Klar-
hed, som opleves. Troen er ved at
blive en Erfaring. Den hellige Igna-
tius af Loyola skriver i sin Selv-
biografi (n.27): "Ofte trenkte han
ved sig selv, om der end ikke
fandteJ nogen Hellig Skrift. der
lrerte os Trossandhederne, vilde
han dog vrere fast besluttet paa at
hengive sit Liv for dem, ene og
alene med Henblik paa det, han
havde skuet". Disse Mystikere og
Helgener er betagede af Troens
Indhold og hengiver sig til det i en

religils Hljsprending, der €{ennem-
trrenger og behersker hele deres
Vresen og gennem en heroisk Livs-
f/relse bringer Troens herlige
Frugter.

Fra Adam indtil Apostlenes Tid
var Aabenbaringen i Vrekst. Med
Kirkens Grundlreggelse og Apostle-
nes D/d holdt den guddommelige
Sandhedskilde op med at rinde, og
den Rigdom af religi/se Erkendel-
ser, der var tilflydt Verden, gik
over i Kirkens VaretreE;t som Depo-
silunr fidei ("Troens Arv", 1 Tim.
6, 20). Derved faar Kristendom-
men sin afsluttede, uforanderlige,
absolute Karakter. Derved bliver
Kirkens Lrere apostolisk. Vi ejer
den samme guddommelige Sand-
hedsskat som Apostlene, ikke mere
og ikke mindre. Intet kan mistes,
intet kan komme til. Om al Dogme-
udvikling grelder Vincens af Lerins
Otd: "Doce, ut, cum dicas noue,
non dicas noue" (Lrer saaledes, at
du, medens du siger det paa en ny
Maade, ikke siger nye Ting. Com-
monitorium 27). Den ahnene, hele
Verden greldende og forpligtende
Aabenbaring er afsluttet 

- 
dog

ikke som om Gud ikke havde mere
at meddele. Den kristne Aaben-
baring har sine Dunkelheder og
sin Begrrensning, som intet dogma-
tisk Fremskridt vil kunne over-
vinde. Den er da heller ikke mere
end kun Begyndelsen og Forbere-
delsen til den endelige, uforbehold-
ne og fuldkomne Aabenbaring, der
venter os i Himlen.

A. ilIenzinger S. J.



-155-
sÖIvDAGEIT.

Redan på apostlarnas tid firade
de första kristna de heliga tros-
hemligheterna på "den första dagen
i veckan", dagen efter sabbaten,
vilken enligt judarnas tidsindel-
ning var den sjunde, den sista da-
gen i veckan. Att de kristnas sam-
mankomster till gudstjänst höllos
dagen efter sabbaten, den första
dagen i veckan; finnes omtalat ej
blott hos författarna vid slutet av
det första och i början av det an-
dra århundradet (såsom t. ex. den
hel. martyren Justinus), utan ock-
så i Apostlagärningarna (20:7),
där författaren, den hel. Lukas,
omnämnande den hl. Pauli verk-
sarnhet i Makedonien och Grekland
säger: "När vi på första dagen i
veckan voro församlade för brödets
brytande. ..", d. v. s. för firandet
av det hel. Mässoffret. Även ett
annat ställe i Nya Testamentet är
ett bevis för att de kristna på den-
na dag kommo tillsammans, näm-
ligen första brevet till korintierna
(16:2). Här giver aposteln Pau-
lus åt de troende i Korint rådet att
var och en skall på första dagen i
veckan efter förmåga lägga någon-
ting åt sidan för att senare vid hans
besök överlämna det till understöd
för de fattiga i Jerusalem.

Det är lätt begripligt, att i den
unga Kyrkan just första dagen i
veckan valdes för religiösa sam-
mankomster. Denna dag var åmin-
nelsedagen fiir Jesu uppståndelse,
den stora viktiga händelse som
bragt tröst åt lärjungarna i deras
osäkerhet och djupa förstämning
och givit den-r den orubbliga över-
tygelsen att deras Mästare verk-
ligen var uppstånden från de döda.
Den var en årninnelse för den obe-
skrivliga hänförelsen och glädjen,
då Kristus €ienom sin uppståndelse
verkligen bevisat att hans korsdöd
var Gudamänniskans död till för-
soning för människosläktets syn-
der; ett mäktigt bevis, det mäkti-
gaste att han vaf Guds Son på vil-
ken de trott.

Alla fyra evangelister omnärnnå
Jesu uppståndelse "på den första
dagen i veckan". Kvinnorna be-
gåvo sig till graven "vid sabbatens
slut, i gryningen till första dagen
i veckan" (Matt. 28: 1). "Då sab-
baten var förliden, köpte Nlaria
ivlagdalena och Maria, Jakobi rno-
der, och Salome välluktande kryd-
dor och på första dagen i veckan
kommo de till graven mycket tidigt
på morgonen" (Mark. 16: 2) .

"Kvinnorna, som hade kommit med
honom från Galileen, följde efter
och sågo graven och huru hans
kropp lades och de gingo tillbaka. . .

men på första dagen i veckan kom-
mo de mycket tidigt på morgonen
till graven" (Luk. 24 l). "På den
första dagen i veckan kom Maria
IVlagdalena tidigt, då det ännu var
mörkt, till graven, och såg att ste-
nen var borttagen från graven"
(Joh. 20: 1).

På denna uppståndelsens dag
hade Jesus visat sig för apostlarna
i den sista Aftonmåltidens sal och
bragt dem sin fridshälsning och
just åtta dagar senare, också på
den första dagen i veckan, kom
han ånyo, då även aposteln Tomas
var uärvarande (Joh. 20: 19-31).

Bland veckans dagar hade där-
för den första dagen, dagen efter
sabbaten, en särskild betydelse. De
kristna församlade sig då hos en
bland dem och höllo där sina guds-
tjänster, vilka bestodo av läsning,
psalmsånp;, frambärande av det hl.
Offret, den hl. Kommunionen. I
början ägde dessa sammankomster
förmodligen rum rnot aftonen, lik-
som aftonmåltiden med Mästaren,
vilken förblev mönstret för dem,
senare kommo de dock tillsammans
under natten och i morgongryning-
en. Denna gudstjänstfestlighet var
ursprunget till den hl. Mässans nu-
varande liturgi, där den äldsta de-
len, en del av Canon, är att åter-
föras till apostlarnas tid.

Så var veckans första dag vigd
åt den varje vecka återkommande
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åminnelsen av Kristi uppståndelse.
En återspegling, ett återupplivande
av uppståndelsemorgonens fröjd
strålade över firandet av dessa
troshemligheter, i. vilka den upp-
ståndne Frälsaren kom mitt ibland
de sina på ett sakramentalt sätt.
Helt säkert firades en av dessa fest-
dagar särskilt högtidligt, nämligen
dagen för den årliga åminnelsen,
r en lätt förklaring till att påsk:
söndagen blev den första och för-
nämsta dagen i det senare kyrko-
året. Genom Guds Försyn ägde de
stora hemligheterna i den kristna
gudstjänsten rum på de stora ju-
diska festdagarna: Påsk- och
Pingstfesfen. De första kristna,
vilka ännu en lång tid firade dessa
fester, hade då också tillfälle att
hålla sin egen Påsk- och Pingstfest.
På samma sätt ägde den Hl. Andes
sändning rum på första dagen i
veckan och så uppstod vid sidan
av Påsksöndagen även Pingstsön-
dagen. Liksom de första jude-
kristna höllo de judiska festerna,
så firade de i början ännu sabbaten
järnte dagen för sitt eget guds-
tjänstfirande. Det utkorade folket
skulle varje vecka ägna ell dag
särskilt åt Gud, en dag som helt
och hållet var bestämd till hans
ära och sorn på intet sätt fick van-
helgas genom arbete, handel eller
andra sysselsättningar som kunde
vända deras tankar från Gud. "Hål-
len sabbaten, ty den skall vara eder
helig. Den som ohelgar den, han
skall döden dö, och var och en soln
på den dagen gör något arbete, den
själen skall utrotad varda ur sitt
folk" (2 Mos. 31 : 13). För den
skull blev söndagen den stora vilo-
dagen. Tiden var inne, då det
gammaltestamentliga Gudsärandet
skulle vika för en fullkomligare
gudstjänst. Därför måste även sab-
baten försvinna, vilken enligt apos-
tehi.Pauli ord hörde till de ting,
som endast voro en skuggbild av
det tillkommande (Koloss. 2: 16
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. Rätt länge firades sabbaten

och söndagen vid sidan av varan-
dra, dock skulle det snart bliva an-

norlunda. När de försfa hedningar-
na blevo kristna, uppstod spörs-
målet om ej dessa voro nödsakade
att följa den judiska lagens före-
skrifter. Judarna kunde helt en-
kelt icke föreställa sig, att ett an-
nat folk än det israelitiska skulle
på samma sätt mottaga Kristi up-
penbarelse. På apostlamötet i
Jerusalem blev genom Petri utlå-
tande denna stridsfråga avgjord.
Utom i några mindre angelägen-
heter behövde de hednakristna så-
lunda icke underkasta sig den ju-
diska lagen, icke heller vad sabbats-
firandet beträffar. Då nu en del
av de judekristna hårdnackat fast-
höllo vid den motsatta åsikten,
måste den från denna tid bekäm-
påS, något som aposteln Paulus
också gör i sina brev. Så föll sab-
batsfirandet mer och mer i glöm-
ska, isynnerhet efter Jerusalems
intagande, då judarna spredo sig åt
olika håll. Endast i de trakter där
de judekristna utgjorde,flertalet
bibehöll man sabbaten vid sidan av
eller med söndagen. Men redan
apostlarnas lärjunge säger i sitt
brev till de kristna i Magnesia:
"Sedan I blivit delaktiga av den
nya förhoppningen, så firen icke
rner sabbaten utan Herrens dag,
uppståndelsedagen, alla dagars fur-
ste och koqung, på vilken vi genom
Kristus och Hans död undfått
livet".

Av större, högre och heligare be-
tydelse än sabbaten varit för judar-
na var söndagen för de kristna.
"Första dagen i veckan" fick re-
dan på apostlarnas tid det förträff-
liga namnet "Herrens dag" (Joh.
Uppb. 1: I0). Avsikten var icke
blott ett förhärligande av Gud, utan
söndagen skulle också vara en Her-
rens Jesu Kristi dag, en åminnelse
av uppståndelsen och ett firande av
det eukaristiska offret. Namnet
"Herrens dag" ("dies dominica")
har söndagen alltid behållit på
Kyrkans språk.

Namnet "söndag" är taget från
romarnå, vilka kallade dagarna
efter himlakropparna 

- 
söndag,
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fornspråket sundag, av sun: sol,
således egentligen "solens dag", 

-och i de germanska folkens språk,
där den romerska kulturen vann
inträde, blev detta namn allmänt,
medan.åter i de romanska språken,
under inflytande.av latinet, sönda-
gens namn ändrades till "dies do-
minica". En högre betydelse till-
erkändes namnet, så förklarar för
oss den hl. Ambrosius. "Herrens
dag är för oss en ärevördig festdag,
emedan på denna dag Frälsaren,
liksom den uppstigande solen, för-
driver mörkret, strålande i upp-
ståndelsens I jus. För den skull
blev dagen kallad söndag, emedan
Jesus Kristus, Rättfärdi6;hetens sol,
som för oss uppstod från de döda,
upplyser den".

Söndagen var en dag till helig
fröjd, en dag till eukaristiskt fi-
rande;'en vilodag blev den först se-
nare småningom och fullständigt
först efter kejsar Konstantin för-
länat Kyrkan frihet (313, genom
ediktet i i\{ilano). Söndagens vila
var i första rummet nödvändigt för
slavarna, för att giva dein tillfälle
att bevista gudstjänsterna. Därför
förhjödos senare "opera servilia",
slavarnas arbete, de grövre kropps-
arbetena. Med tiden tillkommo sär-
skilda bestämmelser beträffande
söndagsvilan, delvis härstammande
från den kyrkliga, delvis från den
världsliga överheten. Konstantin
den Store förbjöd år 321 bevistan-
det av domstolssessioner och ski-
pandet av rättvisa på söndagen och
frikallade likaså soldaterna från
krigstjänst på denna. Kejsarna
Teodosius och Valentinus förbjödo
uppförandet av teaterstycken och
cirkusföreställningar ( 386 och 425 ) .
På kyrkomötet i Laodicea (omkr.
år 360-363 ) stadfästes söndags-
vilan såsom förpliktande för alla,
sår'itt möjligt. Det förordnades att
de kristna icke få leva såsom ju-
darna, vilka avhålla sig från ar-
bete på sabbaten, utan de skola ar-
beta på denna dag, men vila från
kroppslig möda på söndagen. Un-
der medeltiden började denna sön-

dagsvila med vesperbönen på Iör-
dag kväll, vilken liturgiskt hörde
till söndagen.

Efter det kristendomen hesegrat
hedendomen, kunde gudstjänsten i
det offentliga firas med större fri-
het och prakt. De kristna voro ej
längre tvungna att hålla sina sam-
manträden hemliga, att mötas i
katakomber och enskilda familjers
hem. De fingo egna kyrkor, litur-
gin utvecklades allt mer och mer.
Utom på morgonen, för firandet av
det hl. Offret, samlades de troen-
de också mot aftonen för kyrko-
bönerna, vesperfirande m. m. Och
genon det kyrkliga firandet samt
vilan från arbetet blev söndagen
för alla en helig och välgörande
dag, men isynnerhet för dem vilka
på andra dagar voro tvungna att
bära arbetets tunga börda. De
kristna gjorde söndagen till en
glädjens dag, klädde sig mera fest-
ligt än under veckan, man behövde
ej fasta på söndagen och till och
med i de klosterordnar där faste-
budet hölls mycket strängt, rnild-
rades det denna dag.

\rad söndagens liturgi beträffar
är det skäl att påpeka (märkvär-
digt nog) att i det romerska Mis-
salet karaktären av uppståndelse
ej betonas och ej heller framträder
så mycket som i den äldre liturgin
och i den grekiska kyrkan. I gam-
la, ej mera använda mässböner,
återfinna vi denna karaktär myc-
ket mera. Så upplästes varje sön-
dag under det fjärde århundradet
i Jerusalem evangeliet orn uppstån-
delsen. Likväl påträffa vi ännu i
den kyrkliga tidebönen ern påmin-
nelse om Påskfesten, t. ex. i 117
psalmen vid Prim: "Detta är den
dag, som Herren har gjort". Dessa
ord förekomma likaså vid mässan
på Påskdagen, de äro tagna ur den
psalm som judarna sjöngo vid sin
Påskfest.

På samma sätt torde den ståen-
de ställningen vid bönen vara att
tillskriva den levande tanken på
uppståndelsen.
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Den hl. Påven Leo den Store be-

skriver i ett brev till Patriarken i
Jerusalem (445) de stora händelser
som mana till åtanke: "Dagen för
Herrens uppståndelse begynner så-
som känt är på sabbatens afton
och är helgad genom många gu-
domliga hemligheter. Alla av Gud
förlänade stora och beundrans-
värda välgärningar föra tanken till-
baka till denna dag. På denna för-
sta dag tog världen sin början, på
denna dag gjorde Kristus genom
sin uppståndelse slut på döden och
återskänkte oss livet, på denna dag
gav Herren åt sina apostlar upp-
draget att predika Evangeliet åt
alla folk och meddela åt alla åter-
födelsens sakrament. På denna dag
kom, enligt den hl. evangelisten
Johannes intyg, Jesus till sina
apostlar genom slutna dörrar och
sade: Mottagen den hl. Ande, vil-
ka I förlåten synderna, dem äro de
förlåtna. . . På denna dag kom även
den av Herren utlovade hl. Ande
över apostlarna . . . Detta är verk-
ligen dagen för Herrens alla gåvor
och nåd." Söndagens vesperhymn
"Lucis Creator optime" minnes den
första skapelsedagen. Några ver-
ser ur 118 psalmen påminna oss
om den Hl. Andes sändning. Häri
bedes om förståndets gåva och psal-
rnen användes vid tidebönens Ters,
samma tid eller stund då den Hl.
Ande kom över apostlarna.

På så sätt, genom dessa olika
hgmligheter är söndagen den dag
då vi ära den Hl. Treenigheten.
Tacksägelser uppsändas i mäss-
liturgin på ett särskilt sätt till den
Treenige Guden. Vi prisa hononr
i "Gloria"; vi bekänna vår tro på
Honom i "Credo", trosbekännelsen
från kyrkomötet i Nicea och Kon-
stantinopel utförligare för-
klaring av den apostoliska tros-
bekännelsen; i präfationen och
"Sanctus" lova vi Gud med den
urgamla eukaristiska tacksägelse-
bönen, och på de söndagar som
ej falla under någon bestämd fest-
cykel, begagnas Trefaldighets prä-
fationen, i vilken denna hemlighet

på ett härligt och djuptäirkt sätt
framställes. Tänka vi vidare på
att just söndagen är dagen för
"brödets brytande", så träffar oss
ornedelbart den underbara 'för-
beredelsebönen till kommunionen:
"Herre Jesu.s liristus, den levande
Gudens Son, vilken enligt Faderns
vilja och rned den Hl. Andes med-
verkan genom din död har skänkt
världen nytt liv, befria mig genom
din heliga lekamen och ditt heliga
blod från all orättvisa och allt ont;
gör att jag städse följer dina bud
och att jag aldrig skiljes ifrån dig."

I breviaret, vid Prim, Kyrkans
liturgiska morgonhön, upprepar
Hon sin trosbekännelse på den Tre-
enige Guden i Athanasius' Sym-
bolum.

Vid kyrkoårets indelning äro
söndagarna av särskild betydelse.
Adventstiden omfattar fyra sön-
dagar, varpå följer jultiden och
söndagarna efter Trettondagen,
rned tanke på Jesu barndomstid.
Söndagarna Septuagesima, Sexage-
sima och Quinquagesima utgöra
inledningen till fastetiden, vilken
omfattar sex söndagar, varav den
fjärde, "Laetare söndagen", (kallad
så efter inledningsorden i Mässans
ingångsbön) liksom "Gaudete sön-
dagen" mahar till en glädjestäm-
ning. Den femte och sjätte faste-
söndagen är Passions- och Palm-
söndagen, vilka väcka till allvar.

Påsksöndagen, uppståndelsesön-
dagen, är den första och högsta
festdagen, "festernas fest", redan i
den kristna forntiden. De därpå
följande dagarna ända till Kristi
Himmelslärd äro helt och hållet
ägnade åt uppståndelsens tankar;
i liturgin bedes alltjämt om påsk-
festens nådegåvor och manas till
andlig fröjd. En bland dem för-
tjänar att särskilt nämnas, "Ro-
gate söndagen" (enligt de första
Evangelieorden): "Bedjen och I
skolen få". Dagen inleder Kors-
eller Böndagarna. Så kommer sön-
dagen efter Kristi Himmelsfärd och
den andra stora högtidsdagen i
kyrkoåret: Pingsthögtiden. Påsk.



och Pingst äro liturgiska festdagar
av första rang med privilegierad
oktav, d. v. s. att under veckan
efter dessa högtider ingen annan
fest får firas, emedan varje dag är
vigd åt föregående festhemlighet.
En vecka efter Pingst firar Kyr-
kan den allraheligaste Treenig-
heten, vartill ansluta sig årets öv-
riga söndagar, ':söndagarna efter
pingst", också kallade de gröna
söndagarna, emedan grönt är den
liturgiska färgen för de olika guds-
tj änsterna.

Meningen med alla dessa sön-
dagar är att göra varje söndag till
en helig och fröjdefull-dag, att taga
del i den glädje som fyllde apost-
larnas och de fromma kvinnornas
hjärtan på Påskmorgonen, och
likaså att taga del i lärjungarnas
sällhet på vägen till Emrnaus, vil-
kas "brinnande hjärta" i Jesu när-
varo bör upptända också vårt hjär-
ta. Jesus är mitt ibland oss i den
hl. Mässan och kommunionen.

Söndagen skall vara en fröstens
dag, emedan den påminner oss om
vår slutliga bestämrnelse: himlen.
Redan sabbaten var en sinnetrild av
den eviga vilan hos Gud, huru myc-
ket mera då "Herrens dag" !

Såsom uppståndelsens dag pekar
den på den tillkommande härlig-
heten, ett liv utan sorg; och slut i
himlen; på vår egen blivande upp-
ståndelse, en följd av Jesu Kristi
förtjänster och uppståndelse.

Såsom Eukaristiens dag är den
ett tecken på vår förening med
Kristus i himmelen, vilket "Post
kommunionen" på Kristi Leka-
mens fest så förträf fligt angiver:
"Giv oss o Herre, vi bedja dig,.att
vi må uppfyllas av den eviga åskåd-
ningen av din gudom, varpå åt-
njutandet av din heliga lekamen
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och blod är oss en förebild .och
underpant".

Såsom uilodag är den en.bil(l av
himmelens evigarvila, som består i
att känna och älska'Gud.

Till minne av den första skapel-
sedagen, då Gud skapade ljuset, är
den en symbol av' det ljus sorn
skall uppgå för oss, då vi få skåda
Gud i himmelen ansikte mot an-
sikte.

Såsom Trefaldighetens dag är
den en förberedelse till det som
väntar oss i evigheten: att tillbedja,
lova och älska Gud. När den store
profeten Esaias blev av Gud kallad
till sin sändning bland Israels folk,
fick han kasta en blick in i him-
melens härlighet. Han såg huru
Seraferna tillbådo Gud och hörde
deras lovsång, "det trefaldiga he-
lig", den allraheligaste Treenig-
heten till ära. Denna lovsång har
Kyrkan infört i sin liturgi för att
i sin tur prisa den Treenige Guden:
Fadern, vilken skapelsen tillskrives

- 
vi skola tacka honom därför;

Sonen, vilken genom sin korsdöd
har övervunnit synden och genom
sin uppståndelse besegrat döden -vi måste segra med honom över
synd och död; den Hl. Ande, som
kommer ned över Guds barn, upp-
lyser, bistår och leder Kyrkår 

-vi skola vara ljusets, helighetens
barn.

Och icke att förglömma I Eme-
dan söndagen mitt ibland våra jor-
diska strävanden, arbete, sorg och
bekymmer lär oss att höja vårt öga
och vårt hjärta mot himrnelen och
vår allgode Fader, hos vilken vi
hoppas finna en evig och ostörd
lycka och sällhet, även därför och
isynnerhet därför bör den vara en
glädjens dag.

Joh. uen Gijsel.
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FÖRDOMAR.
Det är.en märklig företeelse, att

den kamp mot Kyrkan, som upp-
Iysningstidevarvets representanter
begynte, haft till följd å ena sidan
massornas kyrkofientliga avoghet,
ja, gudlöshet, å andra sidan många
betydande personers övergång till
katolsk tro och katolsk praxis 

-personer, som genoln födsel och
uppfostran tidig4re stått fullkom-
Iigt främmande för Kyrkan. Man
kan tala om en konversionsrörelse
och har ofta brukat ordet, ehuru
det ju aldrig blivit en verklig rö-
relse, som ju har massan till för-
utsättning, med undantag kanske
av vissa decennier i England. I
fråga om konvertiter rör det sig i
allmänhet mest om enstaka indi-
vider, vilkas väg till Kyrkan icke
förstods av massan av icke-kato-
liker, och som på grund av sin
övergång ofta utsattes för allvarlig
missförståelse. Det finns männi-
skor, vilkas livsvägar äro mycket
invecklade, så att det blir svårt att
efteråt följa dem i anden. Det finns
ju ofta karaktärer med stark and-
lig, ja, skapande kraft, som i sin
säregenhet hava modet att simma
mot strömmen av allmänna för-
domar, men som också hava den
sedliga styrka, som synes nödvän-
dig för att nå en egen uppfattning
i religiösa ting. En fördom inne-
bär, anser holländaren Marchant,
att döma om det, som man icke
känner till. Därför måste dessa
mogna människor, som ofta hade
en betydande ställning i världen,
åter gå i lära, och det är hårt att
tvingas tillstå, att man dömt om
något som varit en obekant. Men
ännu hårdare är det, om man mås-
te återkalla ett tidigare fällt om.
döme. Ängslan för den offentliga
meningen, ängslan kanske för det
dagliga brödet och den sociala ställ-
ningen kan lätt hindra dem, som
tänkt konvertera, att följa sin över-
tygelse. Därför är det ett utslag av
verklig andlig storhet att offent-
ligen bekänna att man övergått till

den katolska Kyrkan. Därför är
en konversionsrörelse nästan en
omöjlighet; därför kommer den
också att bliva en omöjlighet så
länge som i den icke-katolska värl-
den "fördomarna" fortleva. Scheff-
ler, Stolberg, Huysmans, Newman
och Chesterton och i nyaste tid
många bland de emigrerade'ryssar-
na, Sigrid Undset och andra höra
till denna rad människor, som mitt
ibland fördomar och okunnighet
kämpat sig fiam till Kyrkan.

För oss föga bekant är Neder:
ländernas förutvarande kultus-
ministcr, juris d:r H. P. Marchont,
som, strängt protestantiskt upp-
fostrad, efter studier vid ett till
sitt väsen irreligiöst universitet
och efter ett liv, rikt på yttre fram-
gång, för' ett par år sedan fann vä-
gen till Kyrkan. Det smala huvu-
det, munnen med ett drag av fin
ironi, den högr'älvda pannan och
de stränga, nästan hårda ögonen
låta en genast förstå, att man står
inför en rätlinjig, självständigt
tänkande människa. Jurist och po-
litiker till yrket kom han att be-
kläda posten som kultusminister,
den för ett lands inre liv kanske
mest inflytelserika ställningen. Det
var just under hans tid som mini-
ster, som hans övergång ägde rum.
Det är lätt att förstå, att han till
följd av sin konversion måste läm-
na ledningen för kultusministeriet
i det ännu övervägande protestan-
tiska Holland. Mindre lätt att för-
stå vid första anblicken är den
förtalskampanj, som satts i gång.
llan ville icke förstå, att en man
med sådan "skarp intelligens" och
sådan "obeveklig logik" kunde bli-
va katolik. Blott senilitet eller
hemlighetsfulla manipulationer av
det allsmäktiga romerska präster-
skapet kunde vara rnotivet ! Man
antydde egoistiska bevekelsegrun-
der. Man ville icke inse, att just
den obevekliga logiken, just den
skarpa intelligensen hade fört ho-
nom till Kyrkan. Ingenting kunde
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emellertid förvirra Marchant i hans
trosvisshet och hängivenhet för
Kyrkan. ['Ien kyrkofiendernas ak-
tivitet tvang honom att gripa till
pennan, förmådde honom att som
talare resa genom hela sin hem-
trakt och Flandern för att för hela
r'ärlden betyga sin tro, motivera
det steg, han tagit, gjuta nytt liv
i katolikernas trosglädje och hos
icke-katoliker skingra rådande för-
dornar,

Efter en första liten skrift, som
blott ville tillbakavisa hans mot-
ståndares förebråelser, grep han
sig an med att i sitt verk: "Huru
kom jag därhän?", som på mycket
kort tid utkom i ett flertal upp-
lag<lr, framställa den andliga ut-
veckling, sorn föregick hans över-
gång. göra upp med sina motstån-
dare och utveckla sin apologi för
Kyrkan. Uppgörelsen är strängt
saklig och opersonlig, stundom i
rent sakliga frågor kännetecknad
av en skiirpa, som skulle kunna
såra en annorledes troende, om den
icke komrne från en människa, som
genornskåclat och genomlevt tom-
heten i vad han dittills omfattat.
Snillrikt, ironiskt och med sin juri-
diskt skolade juridik bygger han
upp sitt verk. Så säker och så
lycklig är han i sin nya ställning,
att han med ett humorfyllt leende
förmår sönderbryta sina motstån-
dares vapen, ja, han griper till de-
ras egna vapen för att vända dessa
mot dem själva, såsom han t. ex.
på klassiskt sätt gör med den lika-
ledes klassiska satsen om den för-
utsättningslösa vetenskapen och
den blinda, fördomsfulla tron.

Sin tidigare ställning till katol-
ska Kyrkan betecknar han kort och
gott som ett utslag av okunnighet.
Liksom alla konvertitör gjorde han
en erfarenhet, som tvang honom att
göra något för att övervinna sin
okunnighet, och denna erfarenhet
var för honorn sammanträffandet
med hans lands katoliker och de-
ras präster, med vilka han å äm-
betets vägnar ofta kom i beröring.
Han skriver: "Jag fann då (hos

katolikerna och prästerna) en in-
telligens, en livskraft och en livs-
glädje, en organisationstalang och
ett kärleksfullt samarbete, som
gjorde starkt intryck på mig. Jag
var tvungen att skaffa mig kun-
skap orn varifrån dessa krafter här-
ledde sig". Och så studerade han,
och då hans okunnighet förbytts i
vetande, återstod för honom blott
ett: att bliva katolik.

Följande exempel, taget på måfå,
belyser hans sätt att argumentera:
"Huru allmän okunnigheten om ka-
tolicismen är hos annorledes tro-
ende, framgår åter och åter tydligt
av det sätt, varpå man reagerar
mot konversioner. Denna reaktion
har alltid och överallt varit lika.
Vore det så, att man visste något
otn den katolska trosläran, skulle
vederbörande fråga: Hur är det
möjligt, att en förnuftig människa
kan acceptera den eller den dog-
men? Och man skulle söka moti-
vera denna fråga. Men det händer
aldrig. Man talar om alla möjliga
saker, som icke hava något att
göra med den katolska läran. Man
förutsätter motiv, som sedan be-
rättas vidare som verkliga orsaker.
På det enda motiv, varav konver-
titen låter leda sig, nämligen slut-
resultatet av hans undersökning
och till följd av detta hängivelse
åt kärlekens Gud, som Kristus har
predikat, på detta enda sanna mo-
tiv tänker ingen. Med anledning
härav föranleder en övergång icke
någon kritik av katolska dogmer.
Den förorsakar blott prat orn kon-
vertitens person. Man tror, att en
tänkande människa aldrig skulle
kunna ändra sig ifråga om sina
tankar. Och det finns människor,
som överhuvud taget icke tänka.
'De välvilliga' förklara, att de "res-
pektera" beslutet. Liksom om nå-
got annat vore möjligt."

Orsakerna till okunnigheten fin-
ner han vara bristande religiöst in-
tresse eller rädsla för att närmare
granska den egna religionen eller
den sedan "reformationen" existe-
rande obestämda motviljan mot
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"vÅR GUD Än oss EN vÄLDIG BORG,,

Rom. Fördomarna äro rådande
bland de icke katolska kristna i
hela världen, de behärskade en
gång också honom. Men han lyc-
kades övervinna dem 

- 
och det

skedde genom hårt studiearbete.
Han har i sanning icke haft det
lätt. Sedan han övervunnit sina
fördomar, skrev han sitt förut om-
nämnda verk för att uppmuntra
katolikerna genom sin trosglädje
och uppfordra dem att göra sitt
för att skingra fördomarna.

Luthers kraftfulla psalm "Vår
Gud är oss en väldig borg" har
hos protestanterna gjorts till före-
mål för vetenskapliga undersök-
ningar. Från katolsk sida har FI.
Grisar, i fjärde häftet av sina "Lu-
therstudier" ägnat densamma en
ingående undersökning. De lne-
ningsskiljaktigheter, som råda mel-
lan de olika forskarna, röra sig sär-
skilt om tiden för psalmens till-
komst samt om dess ursprungliga
syfle. Äsikterna gå starkt i sär,
l{ånga hava ställt psalmen i sam-
band med Luthers uppträdande på
riksdagen i Worms i april 1521 och
se i dess text ett utslag av "Luther-
trotset". Denna uppfattning har
emellertid mer och mer övergivits.
ty det är fastslaget, att psalmen
icke tryckts före 1528, och det är
högst osannolikt, att en sådan
psalm under en tid, då man var så
begiven på att låta trycka allehan-
da ting, skulle hava förblivit
otryckt år efter år. Men man har
hittills varit enig om att psalmen
var avsedd att bliva den evange-
liska kristenhetens kampsång rnol
påve och papister.

Emellertid hava under det sc-
naste året två tyska protestantiska

På ett överraskande okonstlat
sätt och med skarp andlig blick
går Marchant sin väg fram, går
till rätta med sig själv och sina
fördomar. Han skonar icke sig
själv och ej heller sina motstån-
dare. Men denna skoningslöshet
är buren av diup kärlek till de i
fördomarna fångna och av äkta
förståelse för deras svåra ställning.

G. A. Lutterbeck S. J.

(Stimmen der Zeit, maj 1937.1

vetenskapsmän (teologen Johennes
F'icl:er och historikern Geors Wol-
fram) samtidigt och tydligen obe-
roende av varandra vänt sig mot
denna allmänna uppfattning och
sökt bevisa, att Luthers psalm alls
icke är riktad mot katolikerna utan
mot turkarna. De stödja sig där-
vid huvudsakligen på psalmens lik-
het rned Lutlrers båda år 1529 ut-
givna skrifter "Vom Kriege wider
die Tiirken" och "Eine Heerpredigt
wider den Tiirken". Stämningen
och orden i dessa skrifter hava vi-
sat sig på ett påfallande sätt över-
ensstämma med kampandan och
orden i sången, så att intet tvivel
är möjligt: "Lutherpsalmen har
tillkommit år 1529 (troligen i slu-
tet av oktober eller november) och
är riktad mot turkarna."

I enlighet härmed slutar Wol-
fram sin avhandling med de även
{ör vidare kretsar beaktansvärda
orden: "Psalmen skulle väl kunna
anses som en protestantisk tros-
sång;, om man icke ginge in på en
prövning av de enskilda orden.
Luther har själv icke gjort någon
invändning mot denna senare up-p-
fattning, som ju helt motsvarade
hans egen, och hade ingen orsak
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att genorr <:n historisk utredning
opponera mot den folkliga tolk-
ningen. Så skall ej heller denna
rent vetenskapliga historiskt-kri-
tiska undersökning ändra något
ifråga om den hittillsvarande in-
ställningen. Vilken väldig verkan
det hade ännu under världskriget,
när vi - 

protestanter och katoliker

- sjöng denna psalm mot Frank-
rike, behöver icke sägas. Må den-
na kristna sång, om den också till-
liom på grund av strider mot tur-
harna, också för framtiden gälla
för en kristlig-protestantisk tros-
sång, även om det icke passar vår
tid och icke är i överensstämmelse
med denna undersöknings resultat,
att den sjunges som kampsång mot
påven och katolicismen!"

De båda författarna kunna hän-
visrl till att Luther vid nämnda tid-
punkt ingående sysslat med turk-
faran, och de fr-amhålla en rad
rnärkliga överensstärnmelser ifråga
orn lon och ord, som förefinnas
rnellan psahnen och skrifterna mot
turkarna år 1529. T. ex. de språk-
liga , vändningarna "Wehr und
Waflen", "tr'Iacht und List", "kein
anderer Gott", "der Fiirst der
\\'elt", "keinen Dank dazu haben",
"\\reib, Hof, Kind", "kein Gewinn"
o. s. v. Tager man blott i betrak-
tande dessa likheter, kan man vara
böjd att anse dem som "frappanta"
och gå med på den nya tolkningen.
\ en tar man hänsyn till den över-
rnåttan rika litteraturen i denna
fråga och tänker på Luthers skrif-
ter, sinnesläggning och stämning,
då resa sig allvarliga betänklighe-
ter mot den nya tolkningens sanno-
likhet. Tvingande bevis, som åda-
galägga dess omöjlighet, kunna
helt naturligt icke presteras i en så
omstridd fråga.

Redan det faktum gör en miss-
trop;en, att ända till 1936 ingen av
de många, som sysslat med forsh-
ningar angående denna psalm,
kommit på den tanken, att man
här hade en sång mot turkarna,
ehuru man tidigare undersökt hela
Luther-litteraturen med hänsvn till

"Anklänge" och p:;almen enligt
Wolfram blivit en utmärkt tum-
melplats för hymnologer. Men hit-
tills har psalmens syfte (att vara
en den nya kyrkans, den nya ti-
dens triumfsång) alltid förblivit
oomstridd.

Men låtom oss undersöka, orn
"die Anklänge" tillräckligt motive-
ra en ny tolkning. Det är tvivel-
aktigt. I Luthers liv växlade ofta
stunder av nedslagenhet och över-
dådig tillförsikt, så att ptalmen
ifråga om innehållet mycket väl
skulle passa vilket år som helst i
Luthers liv efter 1521. Luther in-
ger i psalmen sig och de sina mod
gentemot djävulens anfäktelser,
varvid han sin vana trogen betrak-
tar alla sina mänskliga vedersakare
som "Teufelsknechte". Härav för-
klaras, att de undersökningar, som
utgå från psalmens stämningshalt
och "die Anklänge" i andra Luther-
skrifter, lett till så olika resultat.
Nåstan varie år mellan 1521 och
1530 har angivits som tidpunkt för
psalmens tillkomst. Ja, några for-
skare hava till och med trott sig
kunna bestämma dag och timme
fiir dess lillblivelse.

De nämnda "Anklänge" låta ju
mycket väl förklara sig 

- 
utan

hänsyn till turkfaran - 
av inne-

hållet i Davids 46:e psalm, vilken
Luther använde som mönster, och
bibelns språk för övrigt. Så är
t. ex. "Not, die uns jetzt hat be-
troffen" en nästan ordagrann över-
sättning av Vulgataorden: "tribu-
lationibus, quae invenerunt nos
nimis". "Alt böse Feind", som är
utrustad med stor makt och list,
svarar mot draken, den gamla or-
men i Uppenbarelseboken (12, 9;
20, 2) liksom också apokalypsens
kampbild stämmer med psalmens
ståmning och ord. Beteckningen
av djävulen som denna världens
furste är hos Luther så vanlig, att
den saknar varje beviskraft.

Andra verser i psalmen kunna
blott med svårighet eller alls icke
sättas i samband med turkfaran,
så t. ex. den så medvetet formule-
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rade satsen: "Das Wort sie sollen
lassen stan", i svnnerhet som Lu-
ther på många ställen uttryckligen
betonat, att turken låtit de kristna,
som underkastat sig och förblivit
underdåniga, behålla sin tro i fred,
under det att påven hotar och rö-
var bort den. Till slut några ord
om den kraftiga slutraden: "I)as
Reich muss urrs doch bleiben". Den
närmast till hands liggande och
nästan enda möjliga meningen är
denna: "Riket (Guds eller Kristi)
skola vi (ordets bekännare) dock
(trots alla anfäktelser) behålla".
I)et tyska riket, varpå Luther en-
ligt Wolfrarn här skulle hava tänkt,
kunde protestanterna icke behålla,
eftersom de icke hade det, och tan-
ken på att "uns" skulle syfta på
de kristna i allnränhet är fullkom-
ligt oluthersk. Hur föga sannolikt
det är, att också tyska riket före-
svävade Luther härvidlag, framgår
vidare därav, att han, helt fången
i tanken på Kristi snara återkornst
till domen, skriver: "Världens ända
lir kommen. Det romerska riket är
nästan förbi och sönderrivet." Men
den, som tror på världens snara
slut 

- 
och det gjorde Lutlrer --

tröstar icke sig och andra med att
de få behålla det tyska riket.

Alla dessa viktiga invändningar
mot den nya tolkningen vinna i
styrka, onr mån besinnar Luthers
åsikt orn kriget och krigstjänsten
mot turkarna. Just i de båda
skrifterna mot turkarna 1529 lär
Luther uttryckligen, att kriget mot
turkarna är en rent världslig an-
gelägenhet och att det som sådant
blott angår den världsliga överhe-
ten. I detta krig står icke tro mot
tro, utan svärd mot svärd. I lyd-
nad mot den mänskliga överheten
skola undersåtarna draga i fält mot
turkarna för att hålla mord och
brand fjärran från de kristnas
land, icke för trons skull. Där'för
förebrår Luther i skarpa ordalag
påvedömet, som gjort turkkriget
till ett korståg. Blott så tillvida
spelar tron en roll i kriget mot tur-
karna, att turkfaran för de kristna

bör vara en allvarlig maning till
bot och bättring. Ileträffande Lu-
thers huvudmotiv (lydnad mot den
världsliga överheten och nödvän-
digheten av kristlig bot) finnas i
psalmen inga "Anklänge". I den
är det fastmer tal om en troskarnp,
i det att "ordet" tjänar som vapen,
kraft och skydd, och en strid för
tron är kriget mot turkarna enligt
Luthers åskådning alls icke.

Hur man än må ställa sig till
frågan om denna Lutherpsalms
tillkornsttid och syfte, så får den
nya tolkningen icke ftirleda oss att
tro, att Luther med sin psalm skul-
le hava avsett att skapa en gemen-
sam hristlig front (av katoliker och
protestanter) mot otron. En sådan
tanke ligger helt utanför Luthers
tanke- och känslovärd, liksom
utanför 15O0-talets överhuvud ta-
get. Till all motgång, som drab-
bade protestantismen, var påven
enligt Luthers och hans vänners
mening direkt eller indirekt skul-
den. Enligt Luther äro turkarna
och påven inbördes fiender, men
hålla likväl tillsan-rrnans mot Iiris-
tus och Hans rike. Ja, i hans ögon
är påven icke bättre utan sämre än
turken. Redan 1922 skrev han, att
"ifråga om liv, gods och själ är på-
vens regemente tio gånger värre
än turkens. Och om man vill för-
giira turkarna, rnåste man böria
med påven." Vid denna tankegång
har han väsentligen fasthållit hela
sitt liv. Det skulle vara ett brott
mot den historiska sanningen, om
man sökte göra Luther till en
skyddspatron för ett kristligt sanr-
gående av katoliker oclr protestan-
tel mot otron. Aterstår nu frågan,
om psalmen är ägnad atl vara en
brygga mellan de båda konfessio-
nerna. Hittills har den icke i all-
mänhet fått tjäna som sådan, ty
dess prågel av reformationssång
har hindrat den att bliva kristen-
hetens och det tvska folkets ge-
mensåmma egendom. Som tidiga-
re nämnts, har Wolfram framhål-
lit, att psalmen under världskriget
gemensamt sjöngs av protestanter
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och katoliker. Kanske har det va-
rit så på enstaka ställen, men sä-
kert har det icke förekommit ofta.
Elruru jag under l'yra år vzrr verk-
sam sonr fältpräst vid konfessio-
nellt blandade preussiska trupper
vid skilda fronter, erinrar jag rnig
icke ett enda tillfälle, då katolska
soldater sjungit Lutherpsalmen,
och svaren på mina förfrågningar
hos andra fältpräster gå i samma
riktning.

Men psalmens förflutna 2rvgör ju
icke med nödvändighet dess fram-
tid. Redan Grisar har fäst upp-
märksarnheten på att ordalydelsen
i och för sig i psalmen gör den sär-
deles lämpad att användas som he-
la kristenhetens bekännelsesång
nrot otrons anstorrnande makter,
då ju i densanma troskämpens
starka tillförsikt till Jesu Kristi
hiålp och makt kommer till ut-

tryck. Det är alltså intet hinder
för att giva psalmen denna €nande
och försoriliga tydning. Huvud-
sakligen beror det på protestanter-
na, onl de gå med på att psalmen
således lösgöres från reformations-
tidens anda och dess antikatolska
hållning. Det går naturligtvis icke
för sig, att katolikerna troskyldigt
sjunga psalmen som en bekännelse
mot otro och gudlöshet, under det
att protestanlerna soln förut be.
trakt:r den som riktad mot "papis-
terna", ty allt som ser ut som en
oärlig fred, kan blott skada förhål-
Iandet rnellan de kristna konfes-
sionerna. Men alla tecken i denna
tid rnana de kristna på det allvar-
ligaste att tänka på endräkt - med
eller utan Lutherpsalm.

Mur Pribilla S. J.

(Stimrnen der Zeit, mars 1937.)

KIEDRICH.
Kiedrich er en lille Landsby ved

Rhinens h/jre Bred, noget Nord-
vest for Mainz. I umiddelbar Nrer-
hed deraf gror den ber/mte "Johan-
nesberger" og "Riidesheimer". Kie-
drichs Befolkning lever ogsaa af
Vinavl, men Landsbyens Berflm-
rnelse skyldes ganske andre Grun-
de. Den maa n&vnes sammen med
Nlilano og Toledo som de eneste
Steder i den katholske Kirke, hvor
den gregorianske Koral har Lov til
at lyde i en fra de vatikanske Me-
lodier afvigende Form. Milano har
som bekendt den arnbrosianske,
Toledo den mozarabiske Koral.
Kiedrich staar os nrermere, idet
dör lever endnu den fra det 13.
Aarhundrede stammende " german-
ske" Afart af den gregorianske
Sang. Medens denne interessante
Form for Koral ellers kun findes
paa Arkivers og Bibliothekers gam-
le Pergamentblade, bliver den i
Kiedrich sunget hver Sdndag af

hele IVlenigheden. Da det 4. "Inter-
nationale Strevne for katholsk Kir;
kemusik" afholdtes i Frankfurt
a. M. 3.- 13. Oktober, laa det der
for narrt som afsluttende Nummer
paa Programmet at foranstalte en
Udflugt til det nrere Kiedrich.

I en lang Rrekke overfyldte Biler
kprte Strevnets Deltagere en diset
Oktobermorgen vestpaa ad Rhinen
til. J<l lrengere vi kom frem, des
frodigere blev Landet med Frugt.
haver, Majsmarker og Vinbjerge.
Forbi vejrbidte Borgruiner, stolte
Herresreder og fornemme Villaer
langs Rhinens Bredder naar vi öm-
sider, ved at b/je af fra Hoved:
vejene, Landsbyen Kiedrich; lidt
inde i Landet. Vi staar af paa Tor-
vet, en romantisk Idyl, omgivet af
gamle Bondehuse, en stilfuld Grest:
givergaard og Kirkegaardsmuren,
over hvilken Kirketaarnet hilser os
im/de. Forbi den mregtige "Dorf-
linde" tmder vi ind paa Pladsen
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foran Kirken med skreve, ned-
sunkne Stenkors paa Gravene og
en gribende Korsfrestelsesgruppe i
legemsstore Sandstensfigurer lanp;s
Muren. B/nder, Mrend og Kvinder,
Gamle og Unge str/mmer til Kir-
ken sammen med os. Der er Trreng-
sel. Ovenover Hovedportalen tro-
ner Gud Fader, omgivet af musice-
rende Engle. De leder Tanken hen
paa de smaa Drenge, som snart
skal llfte deres R/ster i hellig Sang,
men forel/big bogstaveligt hrenger
i Klokketovene, der fra Taarnets
store Klokker gaar lige ned i Rum-
met bag Porten. Der slider Dren-
gene midt i Trrengslen; tre, fire ad
Gangen hiver de i et Reb, medens
Klokkerne runger deres dybe C, D,
Es, E ud over Landet 

- 
Tysklands

smukkeste Ringeklokker. Es-Klok-
ken fra 1389 er tillige Tysklands
reldste, endnu brugelige KIokke.
Medens vi trrenger os op gennem
Midtergangen, lregger vi Mrerke til
de prregtigt udskaarne Kirkestole,
der stammer fra 1510. Gennem de
spidsbuede Vinduer med deres
mystisk blaa Ruder falder Lyset
ind og fylder hele Rummet med et
Drlmmedis som af violette Viraks-
skyer. Tvrers gennem Kirken gaar
en saakaldt "Lettner", en Slags
Bro, der skiller H/jkoret fra Mid-
terskibet. tr{idt for den staar Maria-
altret med Kiedrichs st/rste Skat,
en Gudsmodersstatue fra 1400, et
af Gotikens fineste Mestervrerker.
Der er ingen Ende paa Herlig-
hederne. Den h. Valentins Relik-
vier 

- 
en af de 14 N/dhjelpere,

der blev anraabt mod den falden-
de Syge 

- 
opbevares i et pragt-

fuldt Skrin, og hvert Aar S6ndagen
efter 22. August str/mmer Folk
langvejsfra sammen til Valentin-
valfarten. Fra reldgammel Tid
findes der i Kiedrich et Epilepsi-
hospital, der brerer den h. Valen-
tins Navn. Rundtom i Sideskibene
og paa Pulpiturerne staar garnle
Fl/jaltre med kunstferdigt Billed-
skrererarbejde. Et 8 Meter hljt
sen6;otisk Sakramentstaarn kappes
i Sirlighed med det verdensberflm-

te "Sakramentshäuschen" i Sebal-
duskirken i Niirnberg. Over det
hele udsprender Kirkens "Stjerne-
hr,alv" sine lette Ribber, baaret af
slanke S/jlebundter.

Det store Orgel, hvis Prospekt er
fra 1450, er et af de reldste i Euro-
pa. Det indeholder endog Dele af
et tidligere Orgel, en Rrekke af
.;Elde svrertede Piber, der brerer
Aarstallet 1313. I Koret staar end-
nu et Orgel, et saakaldt Positiv,
der i Baroktiden blev indflrt fra
Flandern. Et Par Skridt fra Kir-
ken ligger et lille Kapel, Nfikaels-
kapellet, en af Gotikens Perler, byg-
get i to Perioder, en ung-gotisk til
1310 og en sengotisk 1480-1490.

Man spflrger, hvordan er det mu-
ligt, at al den overdaadige Pragt
fra svundne Aarhundreder har
faaet Lov at ophobe sig i denne
lille Landsby. Svaret er dette.
Kiedrich ligger ikke ved selve Rhi-
nen, men noget afsides fra de store
Frerdselsveje. Derfor blev det for-
holdsvis lidt berlrt af den store
Verdenshistorie med dens f,deleg-
gende Krige. Kiedrich blev aldrig
afbrrendt eller udplyndret af
fjendtlige Horder. AIt staar endnu
paa dette idylliske Sted omtrent,
som det stod for 700 Aar tilbage.
Heller ikke Reformationen har for-
andret Landsbyens Preg. Af dens
2400 Indbyggere er de 96 % Ka-
tholiker. Livet leves katholsk sorn
i svundne Dage, endog med de gam-
le Gudsmodersfester og Apostel-
dage, som ellers ikke fejres i de
konfessionelt blandede Egne i
Tyskland.

Tilbage har vi endnu Kiedrichs
st/rste Markvrerdighed: drcn ger-
manske Koralsang. Klokkering-
ningen er forstummet. Ud af Sak-
ristiet trreder 16 Drenge og 9 Mrend,
alle kladte i sorte Kjoler og hr-ide
Korskjorter, og tager Plads i de
h/je, udskaarne Stolerader Iangs
Korets Vregge. Komplet begynder.
Denne "Schola" af Forsangere be-
staar af ganske almindelige B/n-
der og B/rn fra Landsbyen. Der er
noget ukunstlet og djrervt over de-
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res'Sang.'N{en de synger med Liv
og Sjel, og der er Mahn i deres
Stemmer. Saa tager Menigheden
fat, medens Orglet spiller til; hele
Kirken er et Brus af rungende To-
ner. Det er r/rende at se Drenge-

ne, to ad Gangen, gaa hen for den
h/je, svrere Nodepult i Midten af
Koret. Dör ligger Vesperales n-reg-
tige Foliobind i Lreder og med
Nlessingspander. Vi skirnter paa
Afstand de mrerkelige gotiske
"Hesteskos/m-Noder", som brugtes
til at nedskrive den germanske Ko-
ral. Drengene rejser sig paa Taa-
spidserne for at vende Pergarnent-
bladene i Vesperalebogen og synger
f rejdigt og med klokkeren R/st
Antifonerne o54 Responsorierne 

-og de synger "germansk". Den der
er fortrolig med Vaficana, liegger
hurtigt Mrerke til A.fvigelserne i
Kiedrichkoralen.

Her i Danrnark kender vi disse
Forskelle fra E. Abrahamsens
"Elöments Ilomans et allemands
dans Ie chant gregorien et la chan-
son populaire en Danemarlc" (Dok-
tordisputats 1923). Den germauske
Koraltradition findes - 

foruden i

Rom4n.sk: Germansk

Ec- ce

Å-ve ltari- - a A-vel4a-il- J a

De pro-fun - dis

-no

Kiedrich -- i tyske, svenske, nor-
ske og islandske Haandskrifter,
medens Frankrig, Spanien, Italien
og England fulgte den romanske,
som jo ogsaa foreligger i Pius Xs
of ficielle Vaticana-Udgave. I det

-uo- mr- no

middelalderlige Danmark var
efter Abrahamsens Fremstilling -Forholdene mere indviklede. I de
/stlige Dele af Landet synes man
at have sunget rornansk, medens
vi i .Iylland finder den germanske
Tradition jievnsides med den ro-
manske. Hosstaaende Nodeexemp-
ler vil give et lille Begreb om For-
skellen.

Abrahamsen karakteriserer den
gerrnanske Koralmelodi saaledes:
"Bagved de p;ermanske Buer skjuler
der sig en nlere lidenskabelig mret-
tet F/lelse, der finder sit Udtryk i
h/jere svungne Buer, h/jere sprnd-
te Initialer og uroligere npsten util-
fredsstillende Kadencer. Man kan
i dette Sp/rgsmaal om den strerke
Sindets Sprending og dets Udtryk i
det h/jtsvungne Toneprofil ikke
lade vrere med at trenke paa den
ötat d'åme, der maa have aff/dt
Gotikkens Linier. Denne Mangel

Ec- ce
t
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paa Immanens, denne Abstraktion
fra rornansk, "naturlig" Fplemaade,
denne Opstemthed, denne eksalte-
rede Stemning, der hviler over den
germanske gregorianske Tonetradi-
tion, minder i mangt og meget om
den Sjreletilstand og dens hpjtstrre-
bende Linieudtryk, som Gotikken
reprresenterer. I de nordiske og
germanske Sangeres gregorianske
Sang genfinder vi noget af Gotik-
kens Aand, en spirende gotisk F0-
lelse i Musikken". (S. 221.)

Hvorfor er Kiedrich det eneste
Sted i Verden, hvor denne Koral
lever endnu? Det skyldes ene o€l
alene Befolkningens Sejhed og Stre-
dighed i Troskab mod det ned-
arvede. Vi kan f{lge Kiedrichs
Sang 700 Aar tilbage. Melodierne
findes i et haandskrevet Graduale
fra 1280, der opbevares som et
Klenodie i det saakaldte Kor-
museum ved Siden af Kirken. Der
haves Afskrifter af denne Codex
fra 1399 og 1470. Det var dog ikke
muligt for Kiedrich at bevare Me-
lodierne i deres oprindelige Renhed.
Da de 1670 blev trykt i Mainz, hvor
man sang den samme Koral, kom
de under Paavirkning af den uhel-
dige Medicrea-Reform, og i Kie-
drich, der h/rer til Bisped/mmet
Mainz, indf/rtes selvf/lgelig denne
Lldgave. I C)plysningstiden syntes
Kiedrichs Koral endelig at vrere
d/dsdlmt. Overalt i Bisped/nmet
indf/rtes tyske Salmer i Stedet for
den latinske Koralsang. Myndig-
hederne Sik frem med brutal
Haardhed. Der anvendtes B/der,
kirkelige Straffe, ja selv Opbud af
Militar. Overalt lykkedes det at
udrydde den latinske Sang, blot
ikke i Kiedrich. Troskaben mod
den gamle, dyrebare Koralarv stod
sin Prlve. Borgmesteren erklrere-
de sig som afgjort Modstander af
"das deutsche Singen3', Sogne-
praesten, der jo havde at adlyde
Ordren fra Mainz, fors/gte det til
sidst rned Lempe. Han spenderede
en T6nde Vin til Koret. De drak
tret. Men da Prresten derefter ved
Andagten i Kirken i Stedet for

Tantum ergo istemte: "Darum lasst
uns tief verehren", fortsatte Koret
og hele Menigheden som med 6n
Mund i Denetemur cernui. Kiedrich-
B/nderne var ikke til at rokke.

Saa rig Kirken end var paa gamle
Skatte, Landsbyen var fattig. 1860
var Kirken nresten faldefrerdig,
Orglet ubrugeligt og de tykke Ko-
ralfolianter fra 1670 opslidte. Da
kom som en Engel i Nlden en rig
engelsk Konvertit, Sir John Sutton,
Landsbyen til Hjrelp. Han havde
h/rt om Kulturskattene i Kiedrich
og ved et Beslg dör i 1860 saa han
sine Forventninger langt overtruf-
fet. I L{bet af de nreste Aar for-
anledigede han en fuldstrendig
Restaurering af Kirken, satte Org-
let i Stand, oprettede et Fond til
Kirkekorets Vedligeholdelse og lod
1865 de gamle Koralb/ger fra
Mainz optrykke paa ny. Han ofrede
240,000 Gylden paa Kiedrich. Sir
Sutton d/de 1873, op; de taknemme-
lige B/nder anbragte hans Billede
i et af Korvinduerne i Kirken.

Vecl Pius Xs Koralreform 1903
skulde egentlig ogsaa Kiedrichs
Koral vige Pladsen for den vati-
kanske; men der blev ikke r@rt
ved Kiedrichb/ndernes hrevdvund-
ne Sang. I Lighed med Milano
og Toledo har de Lov til frem-
deles at synge deres afvigende
Melodier. I Inflationstiden svandt
Scholoens Fundats ind til ingen-
ting, men den sang videre "um Got-
tes Lohn". Den betragtede det som
en ..€ressag at f|re sin 7O0aarige
Tradition videre. Den Kritik, der
siden Aarhundredets Begyndelse
har rejst sig mod Medicreas Koral-
udgaver, foranledigede ogsaa i Kie-
drich en Revision og Udrensning af
Koralbg,gerne, i hvilke der jo, som
ovenfor n.rvnt, havde indsneget srg
en Del af Medicreas Misforstaaelser.
Ved Hjalp af den garnle Codex fra
1280 opsporede man enhver Af-
vigelse fra den oprindelige Lrese-
maade og indflrte med rlrende
Flid og ubarmhjertig Konsekvens
Rettelserne i Koralblgerne fra 1865.
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A. Menzinger S. J.

DEI\ KATOLSI(A BIBLISKA S:T STEFANT]S-

SKOLAN I JERUSALEM.

AIt dette var Forudsretningen til
den gribende Komplet, vi hlrte hin
13. Oktober 1936. Den afsluttedes
ved, at to smaa Purke gik hen
foran Nlariaaltret 

- 
Kirkens Ho-

vedalter 
- 

knrelede ned og, med
Ansigtet vendt mod den yndige
Madonna med Barnet, istemte AVE

Låtom oss lämna Jerusalem ge-
nom norra porten, och ge oss in i
Nablus Road, den enda g;amla vä-
gen till Cesarea, Damaskus och
Syrien. Efter 300 meter, litet före
Konsul Larssons grönskande och
blomstrande hus, och icke så långt
från Swedish School, möta vi till
höger en hög krenelerad mur, bak-
om vilken några talldungar upp-
stiga. Genom grinden kunna vi se
solen och skuggorna, som leka i
arkaderna, och om nyfikenheten
inbjuder oss, skola vi plötsligt om-
givas med tystnad och rent ljus,
bland atriums vita stenpelare. Mitt
i atrium reser sig diakonen Stefa-
nus staty med två data CCCCLX-
NICM; gentemot oss, en stor kyrka;
på höger sida, en skolbyggnad; på
vänster, Iitet i bakgrunden, i träd-
gården, klosterbyggnader i en nyk-
ter och imposant stil. Det är do-
minikanernas anläggning, med S:t
Stefans basilika och biblisk-arkeo-
logiska skolan. Där utföres ett ar-
bete, som det kan hava sitt intresse
för oss att känna till, emedan det
är riktig katolsk vetenskap, och
närmare bestämt biblisk katolsk
vetenskap, som vi icke få vara
okunniga om.

När Pater N{. Lecomte, en fransk
dominikanpater, vallfärdade till det
Heliga Landet år 1882, fick han den
id6n att hans orden kunde, såsom
andra nyss gjort det, installera sig
i Jerusalem. Snarare: installera sig

MARIA (fCddaca) med det ger-
manske Terzspring, og hele Folket
sang Englens Hilsen til Ende. Kie-
drich Koralen er ganske vist et
Minde om svundne Tidelr, dog ikke
noget forstenet Fortidslevn, men
levende Folkemusik.

ånyo. 'Iy Dominikanorden hade i
Medeltiden haft, alltsedan dess
stiftare, en Heliga-Landets-provins
med flera klosterl), som arbetade
och f ramhärdade trots skiftande
vedermödor och livets svåraste för-
hållanden. Då önskade P. Lecomte
att stifta ett kloster, där några
Patres kunde leva invid de heliga
orterna, och där vallfärdande präs-
ter kunde under en tid finna gäst-
frihet. Genast gynnade och välsig-
nade Påve Leo den XIII:de försla-
get. Så gjorde sig stiftaren i ord-
ning att köpa en tomt. I den tiden
stodo bara några hus utanför den
gamla stadens murar, inom vilka
nu finnas endast 30 % av hela
Jerusalems befolkning. Man hade
nyss vid vägen norrut upptäckt
Iämningarna av en liten kyrka, i
vilka några kännare strax igen-
kände ett medeltida kapell till S:t
Stefans ära, nära den ännu icke
återfunna Basilikan, som byggts
och invigts under Kejsarinnan
Eudocia år 460. Efter de mest
muntrande, i äkta österländsk stil,
överbud och prutningar, köptes
tomten, som också omgav stadens
slakthus. Då började verket att

1) Det första klostret var stiftat i Akka
(Saint-Jean d'Acre) är 1229. Kloster fun-
nos också i Jerusalem, Tripoli, Antiokia,
o. s. v. Provinsen blev först omstörtad
med det latinska riket av Jerusalem är 7291,
och många andra gånger vid olika infall
under tidens lopp, tills den efter ungefär
två århundraden försvanr.
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leva. 

- Snart företogs grävningar,
som gåvo visshet beträffande den
sökta bysantinska basilikan: hela
planen visade sip;, med murrester,
trösklar, några stora mosaikrutor,
och i trädgården flera avskilda
eller grupperade gravar. Alla hi-
storiska och arkeologiska antyd-
ningar sammanföllo, och några år
senare erkände de romerska akter-
na den återupprättade helgedomens
äkthet.

När år 1887 P. Lecomte dog, var
ännu ingen skola stiftad vid S:t
Stefans helgedom: han hade bara
kunnat stifta ett kloster av sin
orden. Hans efterträdare P. Meu-
nier, med tillåtelse av P. Larroca,
generalföreståndare i Dominikan-
orden, erhöll av de tre provincial-
föreståndarna i Frankrike några
professorer för en sådan skola.
Det var på den tiden som Pater
M.-J. Lagrange inträdde på sce-
nen2). Han var född i Bourg-en-
Bresse (nordost om Lyon) den
7 mars 1855, och han var juris
doktor innan han förberedde sig
till prästeståndet. Han avlade löfte
i Dominikanorden den 6 okt. 1880
och blev prästvigd den 22 dec. 1883.
Därefter var han först professor i
kyrkohistoria, men vid den tiden
studerade han de bibliska veten-
skaperna vid universitet i Wien.
Så blev han utnämnd att taga led-
ningen över den föreslagna skolan.
Till en början är han icke så sär-
deles övertygad om möjligheterna
för detta verk, men en resa till det
Heliga Landet under våren 1890
vinner honom för planen. Man
måste stanna här, tänker han. Då
bildas snart den nödvändiga skaran
av professorer, och, rned varmt
godkännande av Leo den XIII:de,
sättes i gång från och med den

följande hösten (15 nov. 1893) en
biblisk skola i Jerusalem. Man var
långt borta från rnångahanda ting,
allt var ganska hårt, men samma
iver besjälade dem alla, professorer
och studenter, som fortfarande icke
kunna tänka på denna episka tid
utan rörelse. I följd byggdes sko-
lan, med dess lektions- och kon-
ferens-salar, Basilikan, som upp-
fördes i enlighet med de resteran-
de ruinerna, i stil med de bysan-
tinska basilikorna, och äntligen de
slutliga klosterbyggnaderna.

Men varför ett sådant centrum
för bibliska studier? Därtill fanns
det säkert flera starka lämplighets-
skäI. Det behövdes att återställa
läget för bibliska studier inom Ka-
tolska Kyrkan. Många auktorise-
rade, även biskopliga, röster, fram-
trädde under de senaste åren för
att välkomna en förnyelse i våra
exegetiska metoder. Krisen blev
svårare och sr'årare. Sedan 1900-
talets början belyste kunskapen på
det språkvetenskapliga, historiska,
arkeologiska o. s. v. området om
det förut oanade gamla österlandet
Bibeln med ett helt nytt ljus. De
rationalistiska exegeterna (särskilt
några tyska, Wellhausen, Strauss
m. fl.) hade på många håll omvänt
de gängse uppfattningarna. Ännu
mera, i "Kritikens" namn (icke
blott biblisk kritik, utan även filo-
sofisk), neddrop;o de hela den gu-
domliga uppenbarelsen till vårt
förnufts omfång. Det var på den
tiden Renans inflytande och den
"mytiska skolan" blomstrade i
Frankrike. Skulle man, hos
katolikerna, släppa allting på
grund av dessa upptäckter? NIånga
katolska exegeter voro benägna att
sätta för denna uppstigande flod
den enda dammen av auktoritets-
bevis. Men så anklagades de att
icke ens förnimma den verkliga
kraften hos de argument, som de
tanklöst stötte bort. Så måste man
upphöra med att hålla sig på ren
defensiv. Redan hade några for-
skare försökt att hålla sig under-

2) En annan gång, om Gud vill, skola
vi åter tala om dänne stiftares stora gestalt.
Der borde mer utförligt beskrivas hur be-
tydande denne fromme munks verk, som
professor och som författare var på det
exegetiska och det historiska området. Man
kan påstå att S:t Stefans Skola skulle icke
vara vad den är utan hans närvaro. I san-
ning är den hans verk.



rättade; det återstod att göra det
på ett metodiskt, fullständigt sätt,
att ställa sig mittemot motståndar-
na, att övervinna dem med deras
vapen, och framför allt att draga
nytta av allt, som kunde verkligen
bidragq till Bibelns förstående. För
att uppnå detta måI, behövde de
katolska bibelforskarna inom det
egentliga vetenskapliga området
förvärva en obestridlig sakkun-
skap, ärligt förvissa sig att den
arkeologiska, filologiska o. s. v.
"påtagligheten" var icke det min-
sta nödgande, och så bevisa genom
erfarenheten att en verklig kritik,
som kan granska även sig själv
och räkna med sin begränsning,
icke alls förstör helhetenr) av de i
Kyrkan traditionella uppfattning-
arna. Endast på sådana villkor
kunde läget riktigt återställas.

Det måste framhållas att på den
tiden fanns i Jerusalem ingen bib-
lisk skolaa). Visserligen hade några
historiker och arkeologer rest i det
Heliga Landet, eller installerat sig
där, såsom i synnerhet Palestine
llxploration Funds), men det var
något helt annat. För att fylla det
här ovan sagda pro€irammet, borde
en trupp sätta sig fast på platsen.
Naturligtvis är det också möjligt
att lära sig österländska språk,
historia, epigrafi o. s. v. vid våra
europeiska universitet. T. o. m. är
det kanske lättare, om rnan tänker
på flera mästare och arbetsredskap
som en fackstuderande finner till
hands. Men det blir alltid bokliga
kunskaper, som skola sakna den

:) Helheren, säga vi, förblir orörd.
Ingen svårighet att erkänna att på många
underordnade punkter kritiken mildrar vis-
sa stela åsikter och alltför enkla framställ-
ninsar.

a) De andra bibliska skolorna i Jerusalem
äro mycket senare. Med förbehåll för möj-
liga rnisstag stiftades: det tyska evangeliska
institutet år 1s00, likaså den amerikanska
skolan för österländsk forskning; den brit-
tiska skolan år 1920. Det påvliga Bibliska
Institutet och Franciskanernas skola vid
"Iesu Hudflängning" sattes i gång efter
kriget.

s) Grundad är 1864. Må omnämnas ock-
så Deutscher Palestinaverein (1878).
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lcvande kontakten med den pales-
tinska verkligheten, denna levan-
degörande allmänna blick, som sät-
ter allting på sin rätta plats och
giver åt varje kunskap dess rätta
färg6 ) .

Sålunda fick en sådan skola i
Jerusalem sina rnetoder föreskriv-
na genon l'örhandenvarande för-
hållanden. Det gällde att studera
Bibeln i dess födelseland, i dess
ursprungliga text, i dess historiska
miljö, med de nödvändiga jäm-
förelserna med grannländerna. För
att påvisa hur metoden tillämpa-
des sedan nära 50 år skola vi frarn-
lägga de förnämsta yttringarna och
resultaten av dess vetenskapliga
verksamhet 

*

Vad som har bidragit att göra
S:t Stefans skola känd hos bibel-
forskarna, det är i första rummet
tidskriften Reuue Biblique, och den
samling av kommentarer och stu-
dier, som heter Etudes Bibliques
och som omfattar nära 40 r'olymer.

Tidskriftens första nummer ut-
kom i januari 1892, och sedan den-
na tid har den aldrig upphört att
utkomma fyra gång;er årligen med
sina 180 tättryckta sidor. Det var
icke utan förtjänst, i synnerhet
före kriget, på grund av de ound-
vikliga förseningarna av post-
gången, att från Jerusalem regel-
bundet publicera en tidskrift sotrt
trycktes i Paris ! Därmed ville man
sprida de olika forskningar, utför-
da i Palestina särskilt genom Sko-
lans professorer. Dess vidsträckt:r
program omfattade alla bibliska
hjälpvetenskaper. Ingenting sonl
berör Bibeln, t. o. m. indirekt, kun-
de lämnas åsido. "Allt som kan

d) Jfr. Hcl. Hieronymus (Comm. in.
librum Paralip., prol.): "Likasom man bätt-
re förstår grekernas historia när man har
sett Aten, och Eneidens tredje bok när man
har från Troas förbi Leukas och Akrokerau-
nion-bergen seglat ända till Sicilien och
Tiberns mynning. så skall man tydligare
fatta den Heliga Skrift, när man med egna
ögon skådat Judalandet och återfunnit de
gamla städernas minnen, platser och namn".



göra Bibeln bättre känd, de semi-
tiska språkens filologi, garnmal
historia om österländska folk, bib-
lisk arkeologi, bibliografi, teologi
och mystik på biblisk grund, histo-
ria och exegetik, allt som kan
främja bibliska studier bör finna
sin plats i denna Reuue." Så ut-
tryckte sig P. Lagrange i första
numrets inledningsord. Och verk-
ligen, hela samlingen har blivit en
urkundsgruva av ojämförlig rike-
dom. I varje nummer finner man
några artiklar och kortare medde-
landen om olika ämnen, därefter
en krönika sorn följer de palestin-
ska arbetena, särskilt utgrävningar
<lch fynd, och slutligen några re-
censioner med regelbundna redo-
görelser, som analysera den till
Redaktionen insända litteraturen?).

Skolan har också utgivit den sto-
ra skriftsamling, som med Reuue
Biblique kan sägas hava förlänat
den och dess medarbetande vänner
en full medborgarrätt i de bibliska
studierna. Ursprungligen hade före-
slagits en fullständig komrnentar
till den Heliga Skrift, som skulle
tydliggöra metoden. Den borde
vara framför allt "en förklaring till
texten, grundad på en god över-
sättning av originalen, enligt en
omsorgsfullt uppställd kritisk text,
med en särskild uppmärksamhet
på den litterära kritihen". Lång-
samt går företaget framåt. Dock
ha redan den största delen av det
Nya Testamentet och ett dussintal
böcker av det Gamla utkommit. I
denna samling ha t. ex. utgivits
kommentarerna av P. Lagrange
själv till de fyra Evangelierna och
Romar- och Galater-breven, av P.
Ållo till de två Korintierbreven och
.Iohannes' Uppenbarelse. Man får
ju säga att av dessa böcker ingen
kan lämnas ur räkningen, och de
I'lesta äro mycket värdefulla, av
högsta klass. De hava i de latinska
Iänderna haft ett anmärkningsvärt
inflytande.

7) Må det vara tillåtet att yttra en ön-
skan att denna betydande tidskrift kunde
läsas i Kungliga Biblioteket i Stockholm'

- 1r-2 -
Samlingen har också lämnat rum

för några syntetiska verk, som gått
utanför gränserna för kommenta-
rerna. Metoden blir densamma.
Antingen det gällde semitiska reli-
gioner, eller judiska tankeström-
ningar, eller den grekiska världen,
eller något annat, alltid tänker rnan
på att belysa och förklara Bibeln i
riktig vetenskaplig anda samt rned
en stor trofasthet till Kvrkans an-
visningar8) 

Je

Men dessa stora verk få icke
komma oss att glömma helt det
bakomliggande vardagliga arbetet,
som måhända läsaren icke alltid
anar. Man kan icke för starkt
framhålla, att det, som har möjlig-
gjort ett sådant totalverk, det är
klosterlivet med sina korböner,
tystnad och kloka tukt och inten-
siva medverkan, som tillåter en
ihärdig inbördes hjälp tillsammans
rned den sedan 47 ärs) oavbrutna
mödan i beröring med den färgrika
och inspirerande orientaliska verk-
ligheten. Under hela studieåret,
från oktober till slutet av juni.
följa lektionerna efter varandra.
Alla stiga upp kl. 4,45: sålunda
kan rnan arbeta länge intill kl. 9
och 10, då de två morgonlektioner-
na taga vid: inledning och exegetik

8) De förnämsta i samlingen utkomna
verk äro: P. Lagrange, Etudes sur les Reli-
gions s€mitiques; Le Messianisme chez les
Juifs; Le Judaisme avant J6sus-Christ;
Histoire ancienne du Canon du N. T.;
Critique textuelle du N. T. P. Vincent,
Canaan. P. Festugiåre, L'idda1 religieux des
grecs et I'Evangile. P. Jaussen, Coutumes
des Arabes au pays de Moab. P. Abel,
Grammaire du grec biblique; Giographie
de la Palestine. - Härtill kan man foga
några böcker som utgivirs utanför denna
skriftsamling: P. P. Vincent och Abel,
Jörusalem (Recherches de topographie,
d'archdlogie et d'histoire); Bethldem, La
sanctuaire de la Nativit6; Häbron. P. Dhor-
me har utgivit olika assyriska studier, ?.
Marrnardji sin Le Diatessaron de Tatien, och
PP. Jaussen et Savignac sin stora Mission
arch6ologique en Arabie.

e) P. Lagrange har lämnat skolan, för då-
lig hälsas skull, sedan 1935. De nu äidsta i
skolan hava kommit dit år 1891 och 1893
som studerande och ha aldrig avlägsnat sig
därifrån.
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till det Gamla och Nya Testamen-
tet, biblisk teolop;i, biblisk historia
och arkeologi, det Heliga Landets
och Jerusalems topografi, epigrafi.
På eftermiddagen äga språklektio-
nerna rum: i hebreiska, grekiska,
assyriska, arameiska, syriska, ara-
biska, egyptiska, koptiska. Natur-
ligtvis besöka icke alla studerande
alla dessa lektioner, särskilt för
språken, emedan ingen kan spe-
cialisera sig i alla ämnen ! Men det
är också lämpligt att s. a. s. öppna
fönstren, att draga den största för-
del av allt som står en till buds,
och man skaf far sig insikter så
mycket som möjligt.

I skolans begynnelse ordnades
varje år tolv till femton offentliga
föredrag. Då voro de de enda före-
drag som höllos i Jerusalem, och
de besöktes av rnånga. Nu hava
flera andra institutioner stiftats:
därför ordnas i skolan endast sex
föredrag under våren. Utom dessa
kornma ytterst få förströelser att
avbryta skolåret. Vid sidan om de
besökta lektionerna hava studeran-
de mycket att arbeta med vid
skrivbordet: förberedningar, revi-
sioner, utfyllnadsläsning lämna
bara ett knappt rum för förströel-
ser I Besök äro ganska sällsynta,
och telefon har avskaffats. Så kan
arbetet lugnt och fortlöpande ge-
nomföras.

Det finns likväl några avbrott,
som äro förutsatta, och det till den
grad, att de anses såsom ound-
gängliga: de utgöra ett av de oer-
sättligaste forskningsmedel som
rnan kan råda över i skolan.
Strängt taget, om man brände alla
böcker och indroge alla lektioner,
så skulle där vara kvar något all-
deles nödvändigt för en sådan prak-
tisk skola: man borde ändå resa i
landet, som ej kan finnas annor-
städes i världen. Alltså, varje tis-
dag på eftermiddagen går student-
skaran för att metodiskt besöka
Jerusalem. Professorn, som leder
vandringen, känner alla vinklar
och vrår i staden, och för honom
öppnas en hel del dörrar, som tu-

risterna icke ens få se annars än
stängda. Alla stenar i Jerusalem
ha sin historia, och genom dessa
arkeologiska vandringar kan man
så småningom göra bekantskap
med ett stort antal minnen från
de båda Testamenten. Varje
månad sätter skaran sig i rörelse
för en dags utflykt. Då besöker
man på en gång flera bibliska plat-
ser. Men detta är bara inskränk-
ningar av resorna i egentlig bemär-
kelse, av de verkliga resorna, som
räcka några dagar och ordnas tre
eller fyra gånger under året. Allt
ger försteg åt dessa höga herrar !

Fordom varade dessa expeditioner
en månad, stundom sex, sju vec-
kor på kamelrygg. Man gick stilla
sina 30-40 km. om dagen, och på
kvällen slog man upp sina tält un-
der Guds stora stjärnevalv. Nu är
denna poetiska tid förbi, och man
åker i bil. Tyvärr I Så förloras ett
visst lugnt åskådande av landet,
och några äventyrliga händelser
med beduinerna . . . Man får dock
trösta sig, enär bilen tillåter att
man besöker flera platser, och bi.
omständigheter av annat slag un-
derhålla den gemensamma munter-
heten. Så hava de studerande pår

förhand noggrant förberett resan.
Givetvis begagnar man tillfället på
dessa resor för att också göra vall-
färder till de heliga orterna, som
finnas vid vägen, men det förnäm-
sta målet är att arbeta, och ofta
har man i händerna pennan och
anteckningsboken I Truppen besö-
ker de utgrävningsläger, som äro i
verksamhet, vilket alltid är högst
lärorikt. Den drages också till alla
historiska platser, som direkt eller
indirekt framkalla bibliska minnen.
En hel värld reser sig upp varje
gång, när först läget identifieras
(ibland är det ganska trassligt) och
när de historiska fakta ihågkom-
mas, som hänföra sig därtill. Ald-
rig saknar resan överraskningar.
Bilarna prövas på alla sätt, näs-
tan aldrig på en asfalterad väg,
mitt bland stenar eller sand, i regn
som upplöser eller utgräver mar-
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ken. Nattetid stannar man var man
kan, på hotellet (ett österländskt,
osvenskt hotell !) eller under him-
len, med en mängd mellanliggande
lösningar. Så vandrar student-
skaran med dess professor-ledare,
resa efter resa, från Jerusalem till
Galilöen, Djebel Druz, Libanon, Sy-
rien intill Eufrat, till Transjorda-
nien, Agabaviken, Sinai bergmassiv,
Egypten intill Tebe: kort sagt,
överallt där den gamla Orienten
kan träffas. Knappast är det nöd-
vändigt att påpeka den mycket rin-
ga turist-karaktåren av sådana
bibliska resor, och nyttan som man
kan draga därav. Det förstås att
dessa resor från början ha bildat
en av de mest betydande bland
skolans verksamheterlo).

Det är mindre vanligt att själra
skolan företager utgrävningar. Den
första praktiska anledningen tili
denna riterhållsamhet är kanske
penningfrågan I Dock hal Skolan
öppnat flera intressanta läger, sär-
skilt i Ain Dugs synagogå nära
Jeriko, i Nikopolis 

- 
Bmmnus, egtr

i Neirab (söder om Heppo). Dess-
utom har skolan deltagit genom en
eller flera av dess medlemmar i
många andra företag.

Det finns slutligen en sak som
resorna lägga frarnför ögonen med
en större ornväxling; än ett uppe-
håll i den heliga staden: det är
själva landet. Den, som har resl
i österlandet, vet hur mycket allt
är olikt våra länder; kanske har
han medfört många fotografier,
men huru många ting som icke
varsnas på ett fotografi ! AIdrig ät'
en hild likvärdig med själva land-
skapet, med dess dalgångar och
ödelagda sluttningar, skyn, med

ro; Under dessa resor har skolan varit
en av de första som t. ex, utforskat Petra
och där skrivit av några berömda inskrif-
ter; atI ordna gruppresor systematiskt i hela
Osterlandet, t. o. m. i Arabiens farliga öken-
artade gränstrakter, att genomkorsa hela
Sinaihalvön för att rekognoscera Hebrder-
nas marschrut. - Ntr iaknas aldrig till-
fället att läsa en inskrift "in situ", att da-
tera några skärvor, att granska ett läges
identitet o. s. v.

dess vertikala sol eller djupt tind-
rande stjärnor, vind- och regn-
system och årstidernas cykel, trä-
dena och djuren, och de arabiska
(snarare kananitiska) sederna, som
så ofta erinra om bibliska bilder.
Verkligen, man känner sig i Bibelns
födelseland, och ett uppehåll i det
Heliga Låndet, genom att giva oss
en Heliga-Landets-sjä1, ger oss ock-
så en BihelsjäI.

Nu må ingen inbilla sig en stor
nrängd studerande I Nej ! somliga
speciallektioner besökas blott av en
enda. Det finns några Dominikan-
patres och några präster, och flera
externa studerande, som bo i sta-
den. Och de komma från alla län-
der. Av de sex ordensmän, som
studerade samtidigt med mig, var
en amerikan, en fransrnan, en ita-
lienare, en kanadensare, en tjeck,
en tysk. Sedan 50 år finns det
gamla elever vid S:t Stefan i alla
världsdelar. Om man läser listan
över dem, finner man icke bara
dominikaner, som äro eller voro
professorer i Ordens studiehus,
utan professorer vid många semi-
narier och katolska univel'sitet,
rnan möter några generalförestån-
dare av religiösa ordnar, flera bi-
skopar, en kardinal (Hans Eminens
Tisserant), och även flera protes-
tantiska docenter eller vetenskaps-
män, som här ha börjat sina stu-
dier i biblisk arkeologi.

S:t Stefans Skola är förvisso icke
den enda platsen i världen, varest
man bearbetar den Heliga Skrift:
det må likväl sägas, att den är i
Jerusalem den enda skola, där
arkeologiska och historiska forsk-
ningar genomföras i förbindelse
med egentligen exegetiska studier
och lektioner, och att den är ibland
de katolska bibliska skolorna den
enda, där exegetiska lektioner ge-
nomföras i förbindelse med pales-
tinsk arkeologi. Så får Skolan ut-
präglad personlighet över sig, som
åt den förtjänar en särplats såväl
hos den lärda världen sorn inom
Kyrkan. Dess höga r'ärde erkän-
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des även av den F'ranska regering-
en, som efter anhållan av Acad6mie
des Inscriptions et Belles-Lettres
har år 1920 officiellt insatt S:t
Stefans Skola till Arkeologiska
f ranska skolan i Jerusalem. P.
Lagrange och P. Vincent äro båda
korresponderande ledamöter åY
den .ovan nämnda Akademi. Ingen
bestrider dessa mästares auktoritet.
P. Lagrange är uppskattad av fack-
männen för sin på alla bibliska
områden vidsträckta och gedigna
sakkunskap, för den anda, som han
har förverkligat i sitt verk under
sin långa undervisningstid. De an-
dra nuvarande professorerna voro
bland de första studerande, och
blevo snart mästare. P. Vincent
har åstadkommit ett storartat ar-
keologiskt verk,som givit honom en
enastående plats bland den främ-
re Orientens arkeologer, som även
från hela Syrien och Mesopotamien
komma till Jerusalem för att råd-
fråga honom, och alltid ta största
hänsyn till hans uppriktiga om-
döme. 

- 
P. Abel är en av de bästa

kännare av det Heliga Landets his-
toria: i varje resa blir man för-
vånad över allt, som han känner
till på yar tell eller khirbel (hyllor
med ruiner), sedan den paleoliti-
ska till den zionistiska tiden. P.
Dhorme var också en av de bästa
franska assyriologer, P. Savignac
är en förträfflig orientalisk filolog
ocb epigrafist, P. Marmardji är en
av de sällsamma männen, som ar-
beta på franska och behärska lika-
Iedes syriska och litterärarabiska
språk. Och låtom oss här tiga om
de andra, som nu hava lämnat
Skolan eller livet, och om de yngre,
som förbereda sig att hjälpa före-
gångarna för att sedermera intaga
deras platser.

Men Skolan är ett kloster, och
S:t Stefans arkeologer äro också
teologer: därmed spela de en roil
i Kyrkan. Många gånger visade
Leo den XIII:de sitt förtroende för
det börjande verket, och nyligen,
vid tillfället för P. Lagranges 80-
års jubileum, blev han ånyo upp-
muntrad från Rom. Det är svårt
att överdriva betydelsen av hans
verk inom Katolska Kyrkan. Det
skall alltid bevisa att förnuft och
tro ej kunna stå emot varandra, att
ingen smula äkta sanning, inom
vad område som helst, kan angripa
den kristna tron. En sådan upp-
fattning, som har besjälat hela
Skolans verksamhet, förutsätter en
sarntidig hänsyn för bådadera, var
och en i sin plats, och på samma
gång en säkerhet om Kyrkans mo-
derliga beskydd gentemot sina for-
skare. Allt detta är numera ibland
oss väl kända saker, men det måste
upprepas att år 1890 var det helt
och hållet nytt, och icke strax för-
stått av alla. Faktiskt har P. La-
grange i S:t Stefans Skolan med
sina lärjungar ffterställt den ka-
tolska bibelkritiken i dess veder-
börliga värdighet, med en djup
vördnad för Guds uppenbarelse och
Kristi återlösning. Om Katolska
Kyrkan, särskilt i latinska länder,
har kunnat utstå den modernistis-
ka krisen, är det till en god del
tack vare en sådan skolall), som
hade förberett vapnen och trots
allehanda prövningar förblev stånd-
aktig att förverkliga och främja en
riktig trofast katolsk bibelveten-
skap.

f r. L.-M. Dewaillg, O. P.

It; "Om vi hava bevarat tron, det är
till P. Lagrange som vi hava att tacka för",
sade Msgr Ladeuze, rektor vid LJniversitetet
i Louvain.
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MARGARET ROPER.
EN REN,IESSANCE-KVINDE.

Den danske lreseverden har i de
senere år haft ikke saa lidt lejlig-
hed til at lrere renressancetidens
kvindeskikkelser at kende. Thit
.Iensen har med sin brede pensel
malet adskillige av dem i strerke,
betrendte farver. f)e typer, hun
mest interesserer sig foi,- må dog
ikke få os til at tro, at det er de
eneste, som findes. Nej, der firr-
des kvinder av en helt anden stsb-
ning, for hvem religion, lerdom,
kunst og musik er livets bedste og
egentlige indhold. Av dem findes
få mere karakterfaste og yndefulde
end hun, hvis minde skal genop-
friskes ved disse linjer.

Hun levede i England i begyn-
nelsen av 1500-tallet, da HenrikVIII
indforte reformasjonen efter meto-
der, der ganske minder om Bolsje-
vikernes fremgangsmåde i Rusland,
Spanien og Mejico i vore dage.
Klostre og kirker plyndredes og
brrendtes, uskyldige forfulgtes og
jagedes, og mange av landets bedste
mrend myrdedes.

Flenrik VIII hadde en fortrinlig
evne til ikke blot at finde og vrelge
de dygtigste mrend til sine hjrel-
pere, men ogsaa at skille sig av
med dem, når' de i en eller anden
henseende blev ham til besvrr.
Herpå findes ikke noget mere kendt
og beromt eksempel end den skreb-
ne, som blev hans storkansler, Sir
Thomas More, til del. Han og
Erasmus fra Rotterdam var Euro-
pas to stsrste begavelser på den
tid. Den sidste klarede sig med
forsigtighed mellem tidens mange
skrer. Thomas More bukkede urr-
der og faldt, men med sådan rere,
at det nreppe nogensinde vil blive
glemt.

Det er vist nok almindelig l<endt,
hvem og hvad Thomas More var.
Under Henrik VIII's enevreldige re-
gimente steg han fra den ene reres-
post til den anden, indtil han som
den forste ikke-gejstlige blev rigets

storkansler. Han nod i sjrelden
grad Henrik VIII's tillid og velvilje,
så kongen en periode ofte kom og
opholdt sig i timevis i Thomas Mo-
re's hjem. Denne folte sig dog al-
drig smigret derved eller tryg verl
denne overvreldende fortrolighed.
Da skilsmissesagen kom frem, og
kongen vilde af med sin dronning
og giftes med Anne Boleyn, var
'Ihomas More en meget uvillig for-
kremper for denne sap;. Men da
parlamentet hadde erklreret kong
Henrik for kirkens overhoved bådc
i timelige og åndelige Sager, kunde
og vilde Thomas More ikke vrere
med lrengere. Da han nregtede sin
underskrift herpå, blev han efter
halvandet års hårdt fnngsel i To-
wer halshugget juli 1535, kun 57
år gammel.

I sine velmagtsdage levede Tho-
mas More et sksnt, harmonisk liv
i Chelsea med sin store familie i
sit fine, smagfulde hjem, beromt
over Europa og neppe overgået
nogetsteds. Nu er Chelsea et kvar-
ter av London, den Gang var det
en lille landsby med landmrend og
fiskere, der hadde slået sig ned ved
den gamle Chelsea kirke ved Them-
sen. Her byggede Thomas More et
stort og smukt hus med ikke min-
dre end 45 vrerelser og fojede senere
dertil endnu en bygning med bib-
Iiotek, studerevrerelse og kapel,
hvor han opholdt sig det meste av
hver fredag for at få ro til studier,
betragtninger og bonner. I)ette var
en nodvendig foranstaltning, for
hans hus var fuldt av bsrn, svi-
gerborn, borneborn, forskellige på-
rsrende og venner, så man forstår,
der blev god anvendelse for de vir-
kelig store indtregter, han en tid
lang hadde.

I denne store husholdning trref-
fer vi da den renpssance-kvinde,
der skal fortrelles om i disse linjer.
Det er Thomas NIore's reldste dat-
ter Margaret (eller Meg, som faderen
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altid kaldte hende), i seksten års
alderen gift med William Roper,
Mores aldste og bedste Biograf.
Margaret stammede ligesom alle
hans andre bsrn fra hans forste,
lykkelige agteskab. Som enkemand

Anderledes stod han overfor dat-
teren M"g, som av 'alle bornene
var den, der lignede ham mest a'i
udseende, stemme, skikkelse, talen-
ter og overhovedet karakter. Hun
fik den omhyggeligste opdragelse

og uddannelse, som tiden kunde
skrenke, og faderen fulgte hendes
og de andres fremskridt, selv når
han paa grund av sin tjeneste ved
hoffet lange måtte vrere borte fra
hiemmet. Han formaner bornene,
når de skriver til ham, hvad enten
det er om alvorlige emner eller
rene narrestreger, at de stadig skri-
ver med omhu og eftertanke. Han
råder dem til forst at skrive det
helc paa engelsk og derefter over-
sette det på latin, for så behover
de ikke at trenke mere på emnet,
men kan rette hele deres opmrerk-
sornhed på sproget. Thomas More
trenkte tidlig og silde på sine bsrn.
l{an har således endnu et latinsk
digt, han skrev til dem, mens han

regtede han, vist nok for at få en
dvgtig, energisk hjrelp i sit store
hus, en kvinde, der var reldre end
han selv og ganske ude av stand til
at folge ham på hans ideelle veje.
Lady More var en av disse brave
folk, i hvis ojne respektabilitet er
hojeste lov, og for hvem betenke-
lighed ved at gore det samme, som
andre prene folk gor, er komplet
uforståelig. Hun syntes vistnok
nermest, at al den megen lrerdom
og religion hadde gjort hendes
mand lidt forstyrret. Hun mente
det dog godt med ham og alle, var
dygtig og opofrende, så Thornas
More agtede hende, selv om han
smilede ad hendes bornerthed og
mangel paa forståelse.

Margaret Roper.
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red i ssende regn, og hans hest var
ved at snuble i vand og mudder.
Han, som selv var blevet strengt op-
draget av sin fader, minder bor-
nene om, at når han kom hjem fra
sine rejser, hadde han gerne frug-
ter og kager med til dem eller et
stykke silketoj, og at de haddc fået
mange kys og kun meget få smrek
av riset, som tilmed kun bestod av
et bundt påfuglefjcr.

At Meg, eftersom hun voksede
til, blev en klog og lrerd kvinde,
er nresten en selvfolge. Hun blev
tidlig gift, kun seksten år gammel;
men fortsatte som hustru og mor
sine larde studier, opmuntret av
sin travlt optagne far. Han ud-
trykker i et brev sin begejstrede
glåde over, at Meg og hendes mand
er lige ivrige efter yderligere at
uddanne sig ved lresning. Det var
ikke alene Meg, der var beromt for
lrerdom. Hendes sostre var også
meget dygtige, og de nod alle eu-
ropreisk ber/mmelse. Derfor ind-
bod Henrik VIII dem også i 1529,
da de alle var gifte fruer, til sit hof
for der at holde en filosofisk dis-
kussion på latin i hans nrervrerelse.

Engang var Thomas More i stor
angst for sin elskede datter. Un-
der en epidemi 

- 
"flsn svedende

syge" kaldte man sygdommen,
måske vor influen var Meg
også bleven syg, og lregerne hadde
opgivet alt håb. Hendes far gih
så over i kapellet i sin nye bygning
og "bad på sine kne under tårer
med den storste inderlighed, at den
almregtige Gud, for hvem intet er
umuligt, i sin godhed, hvis det da
ikke stred mod hans hellige vilje,
nådig vilde hsre hans bon for hans
datter." Mens han bad, kom han
til at trenke på et middel, hgerne
endnu ikke hadde anvendt under
hendes sygdom. Det blev provet,
og skont "Guds mrer'ker", d. v. s.
dodstegnene, hadde vreret på hen-
des legeme, gik den kritiske til-
stand over til bedring og snart
fuldkommen helbredelse.

Sjrelden finder man i historien en
datter og far, mellem hvem der her-

skede så ideelt et forhold'som mel-
lem de to. En gang trrengte Mar-
garet til penge, men var meget ked
av at skulle bede sin far derom.
Alligevel skrev hun til ham med
megen undseelse og frygt og nev-
nede så lille en sum, det på någen
måde var muligt for hende at kla-
re åig med. Man har Thomas Mo-
res svar herpå, skrevct på latin, i
hvilkef sprog de gerne korrespon-
derede. Hun skulde slet ikke und-
se sig for at bede ham om penge,
skriver han, for han er en far,
hvis lyst det er at give, og han vil-
de gerne sende hende en guldmont
for hver eneste stavelse i hendes
brev. Når han ikke sender hende
mere, end hun har bedt om, er
det, fordi 

- for at bruge hans egne
ord 

- 
'ljeg sretter så stor pris på

at blive bedt og overtalt av min
datter, hvem dyd og lrerdom har
gjort så krer for min sjrel. Jo hur-
tigere du derfor bruger disse penge
paa en god måde, som du plejer
at gare, og jo hurtigere du ber om
mere, des sikrere vil du vrere på at
glade din far."

Det var ikke alene krerlighed og
omhu, Margaret nsd fra faderens
side, hun besad også hans fortro-
lighed som ingen av de andre. På
visse dage plejede Thomas More at
bere en rå, irriterende hårskjorte
inderst på kroppen for at kue de
verdslige lyster. Margaret var ind-
viet heri og hadde det privilegiurn
av og til at måtte vaske denne
skjorte. Dagen for hans henrettel-
se lykkedes det ham at få den
hemmelig sendt til Margaret, og
den gemmes endnu den dag i dag
som en dyrebar erindring.

Margarets harmoniske, glade sam-
vrer med faderen kunde måske ha
varet mange år, hvis ikke de for
nrevnte forviklinger var kommet
til. Thomas More kunde for sin
samvittigheds skyld ikke underskri-
ve erklreringen om, at han vilde an-
se og adlyde Henrik VIII som den
engelske kirkes overhoved. Mar-
garet hadde underskrevet erklre-
ringen, dog med den meget betyd-
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ningsfulde tilfoljelse: "Så vidt det
ikke strider mod Guds lov." Det
var undertiden, at ovrigheden lod
sig noje med en sådan erklrering,
og Thomas More vilde vistnok og-
så ha underskreven den, for de til-
fojede ord gjorde jo egentlig de fo-
regående ord betydningslose. Men
overfor ham vilde man ikke nojes
hermed. Han skulde uden nogen-
somhelst indshrrenkning erklrere
Henrik i alle henseender for kir-
kens overhovede.

Det er ikke let at forestille sig,
hvor glredeslost og monotont Tho-
mas More's frengselstid i Tower
formede sig. Til sidst bersvede
man ham endog pen, papir og bo-
ger. Så lukkede han skodderne
for sit snoevre vindue, for, som
han muntert sa til slotskomman-
danten, der kom tit ham, når'va-
rerne var vrek, kunde man ligesaa
gerne lukke butiksvinduerne. Alli-
gevel ved man mere fra den tid,
end man skulde tro, for Thomas
More fik sommetider fat på papir-
stykker, hvorpå han skrev, til
sidst med små stumper kul, o{l
disse meddelelser fik han venlig-
sindede til at bessrge videre.

Margaret fik ikke alene breve fra
sin far under frengselstiden, hun
fik også enkelte gange lov til at
besoge ham. Et sådant besog be-
gyndte altid med, at hun og fade-
ren i frellesskab bad Davids syv
bodssalmer og litaniet. Samtalen
drejede sig naturligvis isrer om de
to ting, hvor hårdt han hadde det
i frngslet, og om at han skulde
avlregge eden. Til hendes klager
over det forste svarede han, at had-
de han ikhe haft kone og born,
sad han nok nu i det endnu snrev-
rere rum end her i Tower, d. v. s.
var han nok trådt ind i en streng
munkeorden. Og da han så Mar-
garet siddc så bedrsvet over sin fa-
ders urokkelighed, som hun jo
arede og beundrede, sa han smi-
lende til hende; "Nå, lille mor Eva,
sid nu ikke der med slangen ved
dit bryst og find på en ny overta-
lelse for at få fader- Adam til at

tage dit reble igen". Ilertil sva-
rede Margaret: "Jeg ved virkelig
ikke, hvad jeg mere skal sige. For
når så mange larde mrends eksem-
pel ikke gor noget indtryk på dig,
har jeg ikke nbget at anfsre, med
mindre du vil hore, hvad vor gamle
nar har sagt. Han msdte en daE;
en av vore folk, og da han havde
spurgt, hvor du var, og fået at vide,
at du endnu var i Tower, blev han
helt vred på dig og sa: "Hvad mon
der er i vejen med ham? Hvorfor
betrenker han sig på at svrergetl
Jeg har jo svoret eden selv." Og
det har jeg jo også" sluttede hun.
Det lo Thomas More av og sa: "Det
er ganske ligesom Eva, hun tilbod
heller ikke Adam en ringere frugt,
end hun selv hadde spist." Og de-
res samtale sluttede med, at han sa
til Meg: "Og skulde der hrende mig
noget frygteligt, så må I ikke ta jer
det nrer, for jeg skal be så inderligt
for os alle, at vi engang må modes
i himmelen, hvor vi skal vare så
glade bestandig og aldrig ha nogen
sorger mere."

I)et var ikke ofte, at Margarel
kunde besoge sin far i Tower, men
så skrev hun til . ham, og vi har
flere av hendes breve. I et av dem
hedder det: "Min egen gode far.
Det er ingen ringe trost for mig,
siden jeg ikke kan tale med dig,
som jeg gerne vilde, at jeg i det
mindstc har den glrede at kunne
skrive til dig så ofte, det kan la sig
gore, og atter og atter lrese dine så
gavnlige og elskvrerdige breve, de
trofaste sendebud fra din redle og
ophojede sjal, der er fri for al dår-
lig karlighed til denne verdens ting
og hviler fast i krerligl"red til Gud og
lrengsel efter himlen."

Thomas Mores frengselstid nrr-
mede sig sin avslutning. Han vildc
ikke boje sig for den kongelige ty-
rans vilje, og så skulde den elen-
dige domstol forhsre og domfelde
ham. f)a han var på vejen tilbage
fra Westminster, hvor retsforhand-
lingen haddö fundet sted, hadde
Margaret stillet sig op et sted, hvor
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hun vidste, han måtte komme forbi,
og der fandt det bersmte mode sted
mellem far og datter. Hun måtte
endnu engang se ham, hore den
krerlige stemme og modta hans fa-
derlige velsignelse, koste hvad det
vilde. Da hun så ham komme,
knrelede hun forst ned, for at han
skulde velsigne hende, men så
sprang hun op, og uden at trenke
på sin egen sikkerhed banede hun
sig vej mellem alle de vrebnede
karle, der omgav Thomas More, og
omfavnede og kyssede ham i alles
påsyn, idet hun råbte: "Min far,
min far". Han gladede sig inder-
lig over dette ukuelige udbrud af
datterfolelsen og talte mange tros-
tende ord til,hende. Derefter skil-
tes hun fra ham, men da hun var
kommet et stykke bort, var det,
som glemte hun ganske sig selv,
for hun syntes ikke, hun hadde set
nok på ham. Henreven av sin
brardende krerlighed til sin far og
uden at bryde sig om, hvad folk
vilde tanke eller vagtposterne gore,
lob hun tilbage til ham, tog ham
igen om halsen og kyssede ham ad-
skillige gange med stor inderlighed,
indtil hun blev tvungen til at gi slip
på ham. Men mange av de tilstede-
vrerende hadde tårer i /jnene, end-
også vagtsoldaterne, som sikkert
ikke var sentimentalt anlagte.

Det var sidste gang, Margaret fik
sin far at se i live. Dagen f6r hans
henrettelse fik hun det sidste brev
fra ham, også skrevet med kul. Han
ber heri Meg gorc ham en lille rrek-
ke tjenester med at fordele små er-
indringer til slregt og venner og ud-
trykker sin glrede ved dagen efter
at skulle gå til Gud. Han slutter
med disse ord: "Aldrig har jeg syn-
tes så godt om din optrreden over-
for mig, som da du kyssede mig
sidste gang, for jeg holder så meget
av, at datterlig krerlighed og hjer-
tets smme folelser intet hensyn tar
til verdslige hoflighedsforskrifter.
Farvel, mit krere barn, og bed for
mig, og jeg skal bede for dig og
alle dine krere, at vi må modes
glade i himlen."

6'Juli 1535 foregik Thomas Mo-
res henrettelse, der vakte harme og
forargelse hele Europa over. Kej-
ser Karl V' udbrsd . ved efterret-
ningen herom, at han hellere vilde
ha mistet den bedste stad i alle sine
lande end så vrerdig en rådgiver.
Egentlig var Thomas More domt
til at hrenges og inden dsden ned-
tages og parteres i fire stykker,
men i sidste ojeblik viste Henrih
VIII Thomas den nåde at forandre
dommen til at lyde på halshugning.
Da dette blev fangen meddelt, ud-
brod han med det lune, der fulgtc
ham helt op på skafottet: "Gud for-
byde, at kongen viser mere av den
slags nåde mod nogen av mine ven-
ner, og Gud beskrerme mine efter-
kommere for den slags tilgivelser."

Ikke alene Margaret, men vistnok
flere andre av familiens medlemrner
var tilstede ved begravelsen, som fo-
regik fra et av de små kapeller i
Tower. Men man kender ikke ntr
Thomas Mores hvilested. Hans
avhuggede hovede blev ikke begra-
vet, men udstillet på London Bro,
for at alle skulde s€, hvordan
"kongens fjender" blev straffet.
Der stod det en måned, så var det
meningen, at det skulde kastes i
'fhemsen. Men Margaret kunde
ikke udholde den tanke, at hendes
fars hoved skulde spises av fiskene,
og kobte det hemmehgt av den
mand, der skulde ha kastet det i
vandet. En overlevering fortreller,
at Margaret, da hun blev tregravet,
Iradde sin fars hoved hvilende på
sit bryst. l\Ian ved ikke, om dette
er sandt, men Thomas Mores ho-
vede findes i hvert fald i familien
Ropers begravelserum i St. Dun-
stans kirke i Canterburv.

Nogen tid efter sin fars dod blev
hun strevnet for retten, fordi hun
ophevarede sin fars hovede som en
relikvie såvel som hans boger og
skrifter. Hun svarede, at hun had-
de skaffet sig sin fars hovede for
at begrave det, og at hun av hånd-
skrevne sager fra hans hånd hoved-
sagelig kun hadde nogle familie-
breve, som hun inderlig bad om at
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måtte beholde til trsst. Heldigvis
hadde hun magtige venner ved
hoffet, så sagen blev afvist, og
ingen voldte hende siden bryderier.

I\'fargaret forvandt aldrig det
knrk, hun ved sin fars dod hadde
fået. Det er sikkert ikke for dri-
stig en formodning, at det også var
årsagen til hendes tidlige dod, ni
år efter faderens. IIun var kun 39
år gammel, medens hendes mand,

"Mit brennender Sorge."
I sin rundskrivelse till de tyska

biskoparna av den 14 mars 1937
tar påuen stäIlning til det kgrk-
Iiga liiget i Tllskland rned följande
frimodiga ord:

"Med brännande ängslan och sti-
gande förundran iakttaga Vi sedan
länge Kyrkans lidandesväg och det
växande trångmåI, som de i sinne-
lag och gärning trogna bekännar-
na äro utsatta för i det land och
folk, åt vilka S:t Bonifacius elr
gång bragte ljusets och glädjens
budskap om Kristus och Gudsriket.

Denna vår oro har icke förmin-
skats genom de underrättelser, som
sanningsenligt och plikttroget läm-
nats Oss av det högvördiga episko-
patets företrädare, vilka besökte
Oss vid Vår sjukbädd. Vid sidan
om mycket, som är trösterikt och
upplyftande i de troende bekännar-
nas kamp, kunde de vid all kärlek
till folk och fädernesland och vid

William Roper, overlevede sin holt
elskede hustru 34 år og forst dsde
langt ind i dronning Elisabeths re-
geringstid.

Det er som navnt ham, vi må
takke for det meste av det, vi ved
både om Margaret og hendes far.
Han blev, som sikkert de fleste
husker, i 1935 erklreret for helgen.

Niels Hansen.

allt strävande efter väl avvägt orn-
döme icke förbigå oändligt rnycket,
som är bittert och i sig ont. Efter
att ha hört deras framställningar
kunde Vi, innerligt tacksamma mot
Gud, rned kärlekens Apostel säga:
'Jag har ingen större glädje än den
att få höra att mina barn vandra i
sannin5len' (3 Joh. 4). Men den
frimodighet, som tillkommer Vårt
ansvarsfulla apostoliska ämbete,
samt viljan att ställa inför edra
och hela världens ögon verklig-
heten i hela dess tyngd, fordra
även av Oss att Vi tillägga: En
större sorp;, ett bittrare lidande för
en Hertle känna vi icke, än när vi
höra att många lämna sanningens
väg (jf. 2 Petr. 2: 2).

Sommaren år 1933 läto Vi upp-
taga och till allas eder tillfredsstäl-
lelse med en högtidlig överens-
kommelse avsluta de från riksrege-
ringens sida, i anslutning till ett
flera år gammalt tidigare utkast,
Oss erbjudna konkordatsförhand-
lingarna. Därvid ledde C)ss den
pliktskyldiga omsorgen för den
kyrkliga frälsningsmissionens fri-
het och för de åt denna anförtrodda
själarnas väl 

- 
men tillika även

den uppriktiga önskan alt göra det
tyska folkets fredliga utveckling
och viilfärd en väsentlig tjänst.

Många allvarliga betänkligheter
till trots hava Vi därför den gån-
gen förrnått Oss till beslutet att

redos
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icke vägra Vårt sarntycke. Vi ville
bespara Våra trogna söner och
döttrar i Tyskland, så långt det är
möjligt för rnänsklig förmåga, de
spänningar och lidanden, sonl an-
nars under de dåvarande förhål-
landena mecl visshet varit att för-
vänta. Vi ville genom gärning be-
visa inför alla, att Vi, endast sö-
kande Kristus och det som hör
Kristus till, inte förvägra Moder-
kyrkans fredliga hand åt någon,
som icke själv stöter den tillbaka.

Om det fridens träd, sorn Vi med
rent uppsåt satt ned i den tyska
jorden, icke alstrat de frukter,
efter vilka Vi i edert folks intresse
liingtat, så skall i den vida världen
ingen, som har ögon att se och
öron att höra med, den dag som i
dag är ännu kunna säga, att skul-
den ligger hos Kyrkan och dess
överhuvud. De sistförflutna årens
åskådningsundervisning klarlägger
ansvarigheterna. Den avslöjar
stärnplingar, som från början icke
kände till något annat mål än
karnp intill förintelse. I de fåror,
i vilka Vi bemödade Oss att ned-
lägga den uppriktiga fredens sådd,
strödde andra 

- 
liksom ovännen i

Skriften (Matt. 13: 25) - 
ogräsets

säd av rnisstroende, ofred, hat, för-
olämpning, av den hemliga och
öppna, ur tusentals källor närda
samt mcd alla medel arbetande
principiella fiendskapen mot Kris-
tus och hans Kyrka. Dessa och
blott dessa, tillsammans med deras
tysta eller högljudda sköldsvenner,
tillkomrner ansvaret för att i stäl-
let för fridens regnbåge den sön-
derdelande religionsstridens åsk-
moln visa sig vid Tysklands hori-
sont.

Vi hava icke förtröttats att fram-
ställa inför de ansvariga ledarna
av edert lands öden de följder som
of rånkon-rligen måste uppstå, onr
de icke hindrade eller till och med
skulle gynna sådana strömningar.
Vi hava gjort allt för att försvara
det högtidligt givna ordets helighet,
de frivilligt ingångna förpliktelser-
nas orygBlighet mot alla teoretiska

och praktiska strävanden, som -.om de officiellt skullc godkännas

- 
måste döda allt förtroende och

beröva även varje i framtiden givet
ord dess innersta värde. När en
gång tiden har kornmit, att Vi öp-
pet inför hela världens ögon kunna
framlägga dessa Våra bemödanden,
då skola alla välsinnade veta, var-
est de ha att söka fridbefrämjarna,
och var fridstörarna. Var och en,
vilkens sinne ännu har bevarat en
tillstynrnelse av känsla för san-
ningen, vilkens hjärta ännu göm-
mer en skugga av känsla för rätt-
visan, skall då tvingas att medgiva,
att i dessa sr'åra och händelserika
år efter konkordatet vart och ett
av Våra ord och var och en av Våra
handlingar stodo under lagen av
trohet mot det överenskomna. Men
man skall även rned förvåning kun-
na fastställa, huru fiån den andra
sidan fördragets omtolkning, för-
dragets kringgående och utholkan-
de, slutligen fördragets mer , eller
mindre öppna brytande gjordes till
handlandets oskrivna lag.

Den av Oss, trots allt detta,
ådagalagda måttfullheten var icke
inspirerad av någon hänsyn till
jordisk nytta eller lika litet av
opassande svaghet, utan blott av
viljan att icke med ogräset kanske
upprycka värdefull vegetation. Det
var Vårt uppsåt att icke förr offent-
ligt döma i saken än att sinnena
hade rnognat för detta oundgäng-
Iiga domslut. Det var Vårt beslut
att icke tidigare slutgiltigt förneka
andras trohet mot fördraget än då
verklighetens järnhårda språk hade
sprängt de höljen, vari ett plan-
mässigt döljande förstått samt allt-
järnt förstår att skyla angreppen
mot Kyrkan. Ännu i dag, då den
öppna kampen mot den av konkor-
datet skyddade konfessionella sko-
lan och den tillintetgjorda röstfri-
heten för de katolska barnens rätt-
rnätiga uppfostrare inom ett för
Kyrkan synnerligen väsentligt om-,
råde känneteckna lägets uppska-
kande allvar, även nu tillråder Oss
den faderliga omsorgen för själar-
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nas t'rälsning att icke Iämna utan
avseende de kanske ännu förefint-
liga, om än ringa utsikterna till ett
återvändande till trohet mot för-
draget och till en godtagbar över-
enskommelse. För att efterkomma
det högvördiga episkopatets böner
skola Vi även fortfarande icke för-
tröttas att vara den kränkta rät-
tens sakförare hos edert folks le-
dare, samt att -- obekymrade om
dagens med- eller motgång 

- 
blott

lydande Vfrrt samvete och vårt
uppdrag såsom Herde, sätta oss
emot en sinnesförfattning som för-
söker kvär'a stadfästad rätt genom
öppet eller beslöjat våId."

"Sedlighetsprocesserna"
sorn för närvarande försiggå i
Tgskland mot katolska präster och
katolskt ordensfolk, föranläto lik-
som andra tyska biskopar så även
iirkebiskopen Conrad Gröber ffi.n
Freiburg i Br. till följande "/ör-
klaringar och frågor", som på sön-
dagen den 23 maj upplästes från
ärkestiftets alla predikstolar:

"a) Vi katoliker beklaga och
fördöma förseelserna och förbrytel-
serna, som begås av ordensfolk och
präster, Iikaså, ja ännu avsevärt
mera än de andra, emedan de be-
tyda en svår förolämpning mot den
helige Guden, inbringa vår Kyrka
skam och vanheder samt tillfoga
henne betydande skada. När man
däremot påstår, att vi beteckna de
verkligt skyldiga såsom martyrer,
så går detta .tvärtemot den uppen-
båra sanningen. Förseelser och för-
brytelser fordra i rättvisans och
den allmänna välfärdens intresse
gottgörelse. Men en martyr är den
som orättvist lider för en stor sak.
Den rättvist dömde kan högst göra
anspråk på namnet av en ånger-
full botgörare.

Vad de kyrkliga myndigheterna
beträffar, så skola de i framtiden
ännu skarpare och obönhörligare
än hittills vaka över klerkernas
uppfostran och sedliga vandel. Men
man må icke heller misskänna, att

de ingalunda äga de medel till un-
dersökning och de fonner av straff
som den världsliga makten förfogar
över, i synnerhet i samtiden. De
kyrkliga myndigheternas förhållan-
de till prästerna och ordensfolket är
dessutom likaså ett annat än statens
förhållande till dem, son denna på
grund av strafflagen måste förfölja
och döma. Vill man månne i alla
fall tillräkna en fader såsom skuld
och fel, om han förenar stränghet
rned mildhet, smärtan över ett
barns djupa fall med hoppet på
bättring? Den som principiellt icke
kan förstå sig på något överseende,
han tvingar den som en gång fallit,
icke så sällan på förbrytarebanan
och liknar icke Jesus Kristus, vår
gudomliga förebild, sorn icke ut-
släckte den rykande veken och ej
bröt det sönderkrossade röret.

Om man ur mängden av dessa
processer vill härleda ett bevis mot
Kyrkans sedelära eller urot hennes
gudomliga karaktär överhuvud ta-
get, så är detta icke mindre orätt-
vist än om man ville försöka att
efter ett Iands tukthushjon bedörna
ett helt folk och statsväsende. Men
icke mindre orättvist är det lika-
väl att leda hela folkets uppmärk-
sarnhet blott på de dunkla punk-
terna i Kyrkans liv och att därvid
förbise de tusende och sinom tu-
sende av goda och föredömliga
präster och ordensfolk, som dock
även de höra till tyska folket och
mycket ofta under världskriget vi-
sat sig vara hjältemodiga och äro-
fulla.

b) Men vi katoliker beklaga ickc
blott på det djupaste,'när präster
och ordensfolk synda mot sede-
lagen, vi draga heller icke blott
våra slutsatser av det för fram-
tiden, utan vi stå även inför smärt-
samma, olösta frågor, som vi här:
med framlägga för vårt stifts tro-
ende i och för rättvist bedömande.

1) Varför sammantränger man
dessa processer mot ordensfolk och
präster på en tidspunkt, fastän
somliga av dem vid ett normalt
föqfarande redan länge skulle före-
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Iagts? 't'illfällighet kommer ej i
betraktande vid detta hopande och
detta avvecklande. Om offentlig-
görandet av den kända påvliga
rundskrivelsen från passionssönda-
gen av i år bidragit till att utlösa
denna trumeld, må den mera klart
seende framtiden avgöra.

2) Varför brännmärktes de
åklagade icke så sällan offentligen
redan innan ännu rannsakningen
genom domstolarna slutförts eller
den formella domen av de kompe-
tenta domarna avkunnats? Och
varför rättas falska meddelanden
icke alls eller åtminstone ej på de
påfallande ställen, där de träffan-
de ställts vid skampålen?

3 ) Varför kommer hela den tys-
ka pressen nästan uteslutande med
utsagorna av kärandes vittnen och
åklagarens skarpa tal och icke även
eller icke i liknande omfång med
anförandena av svarandes vittnen
eller av försvaret?

4) Tror man månne sig kunna
höja den tyska sedligheten genom
att belasta alla blad långa veckor
igenom med sådana processberät-
telser och genom att f ramlägga
dem till och med, såsom det i
många fall tillförlitligt blivit känt
för oss, för den ovetande och omog-
na ungdomen i skolan?

5) Löpa kanske för närvarande i
ll'yskland blott sedlighetsprocesser
mot ordensfolk och präster och
icke är'en mot medlemmar av an-
dra stånd, som bära mycket ånsvar
för folket, samt av sammanslut-
ningar, vilka stå ungdomen myc-
ket nära och som ingenting ha att
göra med katolska Kyrkan? Men
om det - 

såsom vi t5rvärr veta av
trängseln i straffinrättningarna och
av andra bevismoment 

- 
finns så-

dana fall i växande antal, varför
utformar man då meddelandena i
tidningarna på så sätt liksom om
enbart hos katolska Kyrkans or-
densfolk och präster sedlighets-
brott skulle förefinnas? Och var-
för omtalas hos dessa de åklagades
namn och förflutna vitt och brett,
medan man däremot hos de andra

sammanfattar dem på det korfasfe
eller förtiger dem helt och hållet?
Varför fotografier och karikatyrer
av åklagare och skyldiga munkar
och präster och icke likaså av an-
dra "Volksgenossen", som icke
mindre måste gälla för skade-
göråre mot folket och en fara för
ungdomen? Varför kunna vidare
överhuvud taget ofta mycket svåra
fall ur andra stånd och samman-
slutningar, utan att namnen offent-
liggöras, dölja sig i få rader på tid-
ningarnas avlägsna ställen, medan
hela sidor och spalter fyllas, under
begagnandet av röttryck, fettryck
och spärrtryck, med händelserna
inom klerus och i ordenshus? Var-
för upptagas slutligen ej så få fall,
då medlemmar av icke-kyrkliga
kretsar dömas till svåra frihets-
straff, över huvud taget icke i den
tyska dagspressen? Man svarar här
kanske, att statens intresse för-
bjuder offentliggörandet. Vill man
därmed månne säga, att detsamma
statsintresse fordrar det nu så
vanliga reportaget av processerna
mot andliga och ordensfolk?

6) \rarför månne varnar man
landet runt, såsom vi tillförlitligt
erfarit, i och 6;enom särskilda före-
drag i vissa icke-kyrkliga kretsar
med den enträgna upplysningen om
att sedlighetsbrotten i de sista åren
tilltagit i förskräckande omfång,
och vill ändå genom reportaget
över processerna mot andliga och
ordensfolk föregiva liksom om blott
katolska Kyrkan behövde en rens-
ning?

7 ) Varför sammanträda vid
denna förskräckliga utbredning av
lasten icke alla faktorer, som kun-
na uppehålla folk och stat och till
vilka obestridligen även kyrkorna
måste räknas, till allvarliga över-
läggningar och åtgärder, för att
ännu i rätt tid stävja den växande
folkolyckan, i stället för att man
lastar blott katolska Kyrkan med
de hemskt frodande kräftskadorna?

8) Varför intalar man oss ka-
toliker alltjämt, att man blott full-
följer en rensning av Kyrkan, me-
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dan li sitta inne med ofelbara be-
vis för att man med dessa proces-
ser vill träffa Kyrkan i hjärtat och
livsmärgen?

9) Varför glömmer man hos
vårt folks ledande ställen, att det
även utanför det tyska landet ännu
finns prör'ande människor, sorn
med saklighet följa denna kamp
mot Kyrkan och genom detta sätt
att hopa processerna och referera
dem säkerligen icke tillväxa i sym-
pati för Tyskland, utan fastmer
alltjämt på nytt ställa den pin-
samma frågan inför världsopinio-
nen: 'Är det kanske värdigt det
tyska folket att i andarnas kamp
med sådana medel föra en kultur-
kamp?' Har vidare de kompetenta
kretsarna icke också de redan kom-
rnit nnderfund med, att blott den
komrnunistiska utlandspressen tyc-
ker om dessa processer samt häm-
tar ur dem sitt propagandamaterial
rnot religionen och den statliga
orduingcn?

10) f'ror man sig genom ett så-
dant förfarande kunna överväldiga
själva Kyrkan? Inser man då på
den anclra sidan alltjämt icke, att
folket, orn man än påstår motsat-
sen i processberättelserna, klart
igenkänner slutändamålen av dessa
fitgärder och på det häftigaste ska-
kas i sin tro på katolikernas lika
rätt och Kyrkans garanterade
skydd? Kyrkans fiender skola lik-
väl glädja sig och - 

liksom ju-
darna över Judas' förräderi, över
Petri förnekelse och de andra
apostlarnas feghet skenheligt
gnugga sina farisöiska händer. Men
Kyrkan skall sörja och rusta sig
för ännu svårare hernsökelser, dock
hennes inflytande skall hos de rätt
tänkande i inland och utland till-
r'äxa i bredden och i djupet, ju
mera hon liknar Kristus, hennes
instiftare och Frälsare på lidandets
\'ä9. Den skymfliga Stilla veckan
går till ända även den, och desto
mera segerrik blir Kyrkans fram-
tid ju mera förföljd hennes nu-
tid är."

De belgisha Rexisternas organ
"Rer" (Briissel 14/5 1937 ) skriver
under rubriken "Le drame alle-
mancl-Une situation inextricable"
bl. a.: "Den taktik, som för när-
varande begagnas mot Katolska
Kyrkan, är ännu rnycket mera fa-
ris6isk än machiavelistisk... Varje
människa av god tro skall komma
överens <lm, att en stat, vilken i en
kamp av principiell art tar sin till-
flykt till sådana åtgärder för att på
allt sätt smutskasta en tusenåri6; in-
stitution, som i principerna sätter
sig emot den, icke hedrar sig i den-
na kamp. 

- 
Om vi sätta å sido den

egentliga religiösa frågan och be-
trakta denna kamp under en
strängt politisk synpunkt, så måste
vi medge, att de medel, som för
nuvarande användas av det offi-
ciella Tyskland, utgöra ett bety-
dande psykologiskt misstag."

"Le Temps" (Paris l/6 1937)
framhåller: "Trots flammande po-
litiska lidelser har herr Combes
aldrig tillåtit sig, icke ens så långt
när, de vanhedrande beskyllningar,
sorrt herr minister Göbbels är så
frikostig med mot sitt Iands kato-
liker".

Ilga Dagligt Allehanda (Stock-
holm 4/7 1937) betecknar i en
märklig ledare " Kristendomsf örf öl-
jelsen i Tgskland" "den mot munk-
ordnarna riktade anklagelsen för
sedlighetsbrott" såsom "baserad på
provokationsfall och hemmafabri-
cerad material, rned ty åtföljande
masshäktningar".

Det religiöst-kyrkliga läget
i England.

I)e stora kröningshögtidligheter-
na i London hava riktat hela värl-
dens uppmärksamhet på England,
det brittiska imperiets moderland.
Alla världens tidningar gåvo med
anledning av kröningen ingående
skildringar av Storbritanniens his-
toriska utveckling, dess politiska
och sociala stnrktur men också av
landets andligt-kulturella lir'. Om
de religiösa och kyrkliga förhållan-
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dena var det däremot icke så myc-
ket tal, ehuru en så religiöst präg-
Iad akt som den nye engelske ko-
nungens smörjelse 

- vars före-
trädare burit titel "Def ensor Fidei"

- erbjöd ett Iärnpligt tillfälle här-
för. Den katolska pressen bildade
emellertid ett berörnvärt undantag;
den tog tillfället i akt att söka teck-
na en bild av det religiösa läge,
vari Storbritannien för närvarande
befinner sig.

Hur tar sig då Englands religiöst-
kyrkliga anlete ut nu? Formellt är
det soru förr den anp;likanska stats-
kyrkan, som är signaturen för det
engelska folkets religiösa liv. Ser
man på antalet av hennes medlem-
mar och på styrkan av hennes yttre
organisationer har "Chur.eh of Eng-
lund" en helt dominerande ställ-
ning. Flennes inre kraft och hen-
rtcs verkliga inflytande på befolk-
ningen står emellertid icke i direkt
proportion härtill. Inom anglika-
nismen Inåste man med smärta
konstatera en trons och det kyrk-
liga sinnelagets tillbakagång, gent-
emot vilken den statskyrkliga led-
ningen dels står hjälplös, dels icke
söker inskrida på verkligt effektivt
sätt. De engelska hierarkerna göra
icke alls någon hemlighet av det
religiösa livets förfall utan tillstå
det öppet. Så t. ex. den anglikan-
ske biskopen av Dudham, som för
några månader sedan förklarade:
"För närvarande är i England ar-
betarklassen religiöst indifferent,
borgerskapet främmande för reli-
gionen, den högre medelklassen
sentimentalt.agnostisk, d. v. s. sö-
kande efter religion, hungrande ef-
ter religion; de intellektuella äro i
genomsnitt antikristliga och de rika
liksom överallt k<lrrumperade och
materialistiska". "Som nation",
förklarade biskopen, "leva vi på ett
ärvt kapital av kristlig moral, vil-
ket emellertid mer och mer smälter
ihop". Beträffande medlemmarnas
i engelska kyrkan religiösa praxis
ansåg för två år sedan Mr. Evans
Spicer i "Times", att högst 20 %
av dem emellanåt besöka en guds-

tjänst. Blott ungefär 2 millioner
av 40 millioner mottaga ännu natt-
varden i anglikanska kyrkan. Den
unga generationen synes i stor trt-
sträckning förfalla till agnosticism.
Den pånyttfödelse av det religiösa
livet, som många engelska präster
under hänvisning till en här och
där uppflammande längtan efter
religion tro sig kunna förutspå,
kommer mänskligt att döma icke
att utgå från den anglikanska kyr-
kan; troslivets splittring genolrl
modcrnistiska och Iaizistisk-huma-
nitära idöer har fortskridit allt för
långt inom denna kyrka. Beteck-
nande härför är den anglikanska
teologiens nestor, professor Maj<lrs
ståndpunkt; han företräder tan-
hen på en överkonfessionell kyrka,
i vilken alla skola hava hemorts-
rätt: kväkarna _såväl som anglika-
nerna och metodisterna och även
katolikerna. Någon dogmatisk för-
pliktelse skall denna kyrka icke
ålägga medlemmarna: "credo"
rnåste ersättas med t'elno", d, v. s.
i den överkonfessionella kyrkan
skall det icke mera heta: "Jag tror
på en Gud", utan "Jag älskar en
Gud". Den del av det anglikanska
prästerskapet, som fasthåller vid
den traditionella kristendomen och
dess grundsanningar, tvivlar på en
statskyrkans inre förnyelse. De
r'ända henne ryggen och söka sig
till den katolska Kyrkan. Icke
nrindre än 322 anglikanska präster
hava under de senaste 25 åren
övergått till katolicismen. De mera
obeslutsamna, som av ekonomiska
skäl icke kunna bestämma sig för
ett sådant steg, hava 

- 
i motsats

till den officiella kyrkliga ledning-
en -- omfattat det tridentinska
konciliets, många till och med
Vatikankonciliets beslut och för-
söka förkunna den oförfalskade
kristliga läran.

Med denna bild av den i upplös-
ning stadda anglikanska kyrkan
vilja vi jämföra bilden av den engg-

elska katolicismen, såsom den
tecknas i den senaste "Catholic
Directorg", Englands katolska års-
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bok, som i år utkomrnit för 100:e
gången. Den första upplagan av
"Catholic Directorg", som utkom
1838, alltså nio år efter avskaffan-
det av de katolskfientliga undan-
tagslagarna, uppgav antalet kato-
liker i England och Wales till
mindre än l/2 rnillion, antalet ka-
tolska präster till ,133. De katol-
ska templen voro till antalet icke
stort mer än 50, ordenshusen 4 (2
tillhörde benediktinorden, 1 domi-
nikanorden och I jesuitorden).
Dessutom funnos 18 nunnekloster.
I(atolikerna tillhörde de fattigastr:
befolkningsskikten och underhöllo
med största svårighet ungefär 50
katolska folkskolor. Nu uppgår an-
talet katoliker i England och Wa-
les till 2,353,189 enligt senaste års-
boken. Därtill komma c:a 4 mil-
Iioner irländare. Katolikernas till-
växt i det engelska huvudlandet
kan rent siffermässigt synas ringa.
Man måste emellertid taga i be-
traktande att den katolska befolk-
ningsdelen till följd av fattigdom
kom att utgöra huvudkontigenten
av dem, som måste utvandra. Av
denna anledning har t. ex. Irlands
katolska befolkning nedgått med
50 % frän 1845, då den utgjorde
8 millioner. Nästan alla engelsk-
talande katoliker, som man påträf-
far i skilda delar av världen, äro
utvandrare eller avkomlingar av
utvandrare från England och Ir-
Iand. I Storbritannien, inklusive
Skottland, vilket senare land räk-
nar 614,205 katoliker, leva nu i
runt tal 3 millioner katoliker. Den
sammanlagda folkmängden utgör
45 millioner. Tydligare än av be-
folkningssiff rorna f ramgår den
engelska katolicismens gynnsamma
utveckling av världs- och ordens-
klerus' tillväxt och det starkt ökade
antalet katolska kyrkor, skolor och
karitasorganisationer. Efter den år
1829 vunna friheten måste den ka-
tolska Kyrkan så att säga fullstän-
digt uppbyggas på nytt. 1850 åter-
ställde pår'en Pius IX de katolska
hierarkien i England, i det att i
stället för de dittillsvarande 8 apo-

stoliska vikariaten 13 biskops-
dömen med ärkebiskopsdömet
\\restminster upprättades. I våra
dagar finns i England och Wales
18 biskopsstift, i Skottland 6. An-
talet kyrkor och kapell har stigit
till 2,434. Präst- och ordenskallel-
serna hava ökats utomordentligt
starkt. Årsboken upptager 3,458
världspräster och 1,843 ordens-
präster, 41 ordnar och kongrega-
tioner. Den starkaste orden är
benediktinorden med 381 medlem-
mår, därefter komma jesuiterna
med 344. Det finns 898 nunne-
kloster, som tillhöra 174 olika ord-
nar och kongregationer. Det ka-
tolska skolväsendet har haft en
mycket gynnsam utveckling. I
England och Wales finns i våra da-
gar t,424 katolska folkskolor med
352,226 och 537 högre katolska
skolor med 55,882 lärjungar. Se-
dan 1870 erhålla dessa skolor stat-
lig subvention. En avdelning. i
"Catholic Directorg", som bär ti-
teln "Directorg of catholic petso-
nalitis", upptager 1,000 namn på
ledande katolska personligheter,
som förvärvat sig stort anseende på
den andliga odlingens och det
offentliga livets områden.

Av ovannämnda framstäIlning,
sorn visar hurusom den engelska
katolicismen långsamt men stadigt
gått framåt, kan man draga den
slutsatsen, att Storbritanniens ka-
tolska Kyrka, om vilken den förut
nämnde anglikanske teologen D:r
Major sagt, att den är modernis-
mens skarpaste motståndare, har
en stor framtidsuppgift, nämligen
att återvinna England för det krist-
liga Credo, varifrån det så långt
avlägsnat sig, och för den katolska
kultur, det en gång tidigare ägt.

Den katolska pressen i Holland
under ett sekel.

Under rubriken "Un secolo di
storia della stampa olandese" }rar
"Osseruatore Romano" offentlig-
gjort en uppsats av Msgr. J. Smit,
vari han redogör för den neder-
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ländska katolska prcssen unde"r de
senaste 100 åren. Ofta, skriver
författaren, hava holländska och
utländska katoliker 

- 
med stolt-

het eller med avundsam beundran

- 
förklarat, att med den katolska

pressen i Holland kan intet annat
lands katolska press mäta sig I I
verkligheten är det också så, att
på detta ornråde ha de holländska
katolikerna varit föredörnliga. Det
torde vara svårt att finna ett annat
Iand, där det katolska folkets för-
ståelse för pressen varit så stor
som i Holland. Grundsatsen: "till
varje katolsk familj hör en katolsk
tidning", som var normgivande för
de holländska katolikernas press-
apostolat, är i våra dagar förverk-
ligad. Det finns 34 stora katolska
dagblacl, 64 katolska publikationer,
som utkomma mer än en gång i
veckan, och för övrigt 300 katol-
ska tidskrifter av skilda slag. De
svårigheter, det gällt att övervinna,
innan den katolska pressen nått
denna maktställning, hava icke va-
rit ringa. l\{an må blott komrna
ihåg, att det var först vid 1800-
talets början man våp;ade att över-
huvud taget utgiva en katolsk tid-
ning. Under århundraden var den
katolska befolkningen genom för-
tryck och förföljelser så skräck-
slagen, att de få katolska trycke-
rier, som funnos under 1700-talet,
icke en gång vågade trycka mäss-
och bönböcker. Man rekvirerade
katolsk litteratur från utlandet,
mest från Köln och Antwerpen.
Den pioniär, som gjorde slut på
detta outhärdliga tillstånd, r'ar Le
Sag;e ten Broek, konvertit och son
till en protestantisk präst. Han
började år 1818 utgiva en månads-
skrift på 50 sidor, som fick namnet
" De Goclsdienst utiend" ( "Reli-
gionsr'åinnen") och som utkom un-

. der rner än 50 år. Den frarngång,
som Le Sage ten Broek uppnådde
rned detta sitt första försök, upp-
muntrade honom att 1822 grunda
ett nytt tid ningsför elag-" R o o ms c h
Katholieke Courant", som utkom
två gånger i veckan. Fyra år se-

nare startacl e han "Ultramontenet" .

Under de följande åren kom ett
bakslag i det katolska pressarbetet:
en hel del företag, som startades,
gingo över styr. 1846 började den
katolska tidningen "De Ti.id" ut-
givas, som till en början utkom tre
gånger i veckan, men 1848 blev
daglig tidning. Denna tidning bi-
drog på ett årvgörande sätt till den
holländslia katolicismens fullstän-
diga "etnancipation" och visade sig
i synnerhet under det vatikanska
konciliet som en utmärkt förkärnpe
för den orubbliga påvetroheten.
Ungefär vid samma tid som "De
?ijd" startades flera andra katol-
ska tidning;ar, t. ex. "Limburger
Koerier" och "Gelderlcnder". 1868
utkorn för första gången "Maes-
bode", som i våra dagar är Hol-
lands ledande katolska tidnings-
organ. En synnerligen stor upp-
laga har "De Katholieke lllustra-
tie", en illustrerad katolsk vecko-
tidskrift, som grundades 1867.
Varje numlner av den utgår i
130,000 exemplar.

Om den katolska Kyrkans
framtida uppgifter i

Ryssland
skrev nyligen den katolska argen-
tinska tidskriften "Il Criterio"
bl. a. följande: "Se vi på den ka-
tolska Kyrkans nuvarande ställ-
ning i Ryssland, upptäcker clen yt-
lige betraktaren blott spillror och
ruiner. NIen den, som tränger dju-
pare, skall finna, att fundament
redan äro lagda, varpå katolska
Kyrkans gigantiska byggnad i Ryss-
land en gång i framtiden skall byg-
gas upp. Ett sådant fundament är
utbildningen av präster för det re-
ligiösa arbetet i Ryssland en gång
i framtiden, ett arbete, som enligt
påvens särskilda anvisningar rnåste
grunda sig på kännedom orn och
aktning för de ärevördiga orienta-
Iiska riterna. Den gudomliga För-
synen leder i våra dagar till och
med i Sovjetryssland ett stort antal
själar till Kyrkan. Som de båda
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viktigaste r'ägvisarna för Kyrkans
framtida apostolat i Ryssland mås-
te de påvliga rundskrivelserna:
"Quadragesimo enno" och "Ad
Catolici Sacerdotii" betraktas. De
äro de båda storå encyklikor, som
äro av avgörande betydelse för den
slutgiltiga återföreningen av i tron
skilda bröder. Den första inne-
håller den katolska lösningen av
de sociala frågor, som äro aktuella
icke blott i det beträngda Väster-
landet utan är'en i Ryssland, vil-
ket fortfarande är ett experiment-
fält för revolutionära teoretiker,
som söka undergräva den naturliga
samfundsordningen. Rundskrivel-
sen om prästadömet åter skall på
ett alldeles särskilt sätt kornma att
bidraga till att utbilda sanna präs-
ter för framtidens Ryssland. Ännu
äro icke alla kyrkor i Ryssland för
alltid stängda; ännu har man icke
för alltid firat det sista mässoffret
där; ännu har man icke släckt den
sista eviga larnpan; ännu har man
icke förmått rycka upp det reli-
p;iösa livets alla rötter; tvärtom det
gives talrika exempel på heroiska
dygder bland de troende; ännu har
man icke upphört att bedja: där-
för få vi icke heller upphöra att
hoppas". "Il Criterio" erinrar i
detta sammanhanpl om huru en-
skilda ordnar förbereda sig för det
ryska :rpostolatet, närmast då bland
emigranterna. Jesr,r sällskap räk-
nar redan 27 präster och diakoner,
som äro utbildade enligt den orien-
taliska ritus. Det underhåller för
närvarande noviciat i Albertyn
(Polen) med 10 noviser, vidare ett
prästseminarium i Dubno med 35
serninarister samt ett konvikt i
Namur, soln 1918 grundades i
I{onstantinopel, men 1923 törlades
till Belgien. Av 50 studenter äro
12 katolska, de andra ortodoxa.
Det 1924 i Löwen öppnade konvik-
toriet för ryska emigranter räknar
ungefär 100 studenter, däribland
10 katoliker. Därtill kommer det
ryska kollegiet i Rorn nled 30
alurnner, som förbereda sig för
prästämbetet.

Giovanni Papini och hans verk.
Den florentinske universitets-

professorn Giovanni Papini har
kallats till medlern av Italienska
Akademien.

Knappt 20-årig trädde Papini
1903 för första gången fram för
of fentligheten med sina strids-
skrifter "Leonardo", "Rösten" och
"Sjä1" under pseudonymen Gian
Falco. Sedan dess har hans namn
icke glömts. Hans tankar och kul-
turellt-filosofiska kritiker voro så
djärva, att de tvingade till en be-
kännelse för eller rnot honom. Av
kulturkritikern blev snart en skrift-
ställare rned egen, skarpt utpräg-
lad idevärld, som kom till uttryck
i legender, myter, fabler och berät-
telser, vari ett fantasifyllt språk
beslöjade etiska och teologiska
symboler. 1912 skrev Papini sitt
mästerverk "En färdig människa",
en biografi orn hans andliga ut-
veckling. Stilistisk forrnfulländ-
ning visar han i "Hundra sidor
poesi", "Första verket", "Fest*
dagar" och i sin senaste diktsam-
ling "Bröd och vin".

Papinis omfattande av katolicis-
men väckte stort uppseende; man
kunde icke fatta, att en så fri ande
ville underordna sig Kyrkans
stränga dogmer. Genom sitt upp-
gående i tron vann han som skrift-
ställare enhetlighet och andlig res-
ning. Bevis därpå är den 1921 ut-
givna "Kristi historia", som kan
betraktas som hans trosbekännel-
se. översatt till 30 språk är den
utan tvivel en av de mest bekanta
italienska böckerna i nutiden. Även
de för kort tid sedan utkomna ver-
ken "Arbetarna i vingården" och
"Jakobsstegen" äro av religiös art,
under det att "Gog" innebär ett
återvändande till tidigare dagars
rnytiska berättelser. 1930 utgav
Papini en levnadsbeskrivning över
den helige Augustinus, senare över
Carducci och Dante. För närvaran-
de arbetar den nyutnämnde med-
lemmen av ItalienskaAkademien på
en stor italiensk litteraturhistoria.
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CREDOS BÖCKER.
Niels I{ansen, Kardinal

Nervnran: Paulttskredsens
Skilfter. Iiobenhavn 1937.
(103 Sider).

"Det var da rart, vi fik en ka-
tholsk Rog om "Oxfotdbevregel-
sen", horte jeg nogen 

- 
Oxford-

begejstret - sige, der lige havde
kobt sig Newman-Bogen i Katholsk
Boghandel. Vedkommende vil nok
blive skuf fet over ikke at finde
et Ord deri om Dr. Frank Buch-
man eller SamdelinSq og Forelse.
Derirnod vil han straks i 1. Kapitel
blive belrert om den rigtige Oxford-
bevregelse, der begyndte for netop
100 Aar siden, og som Niels Han-
sen kalder for den betydningsful-
deste Refolmation, der nogensinde
har fundet Sted i den anglikanske
Kirke. I Modsretning til den mo-
derne "Oifordbevregelse", der med
Urette benytter sig af dette Navn
og nrermest er en Udvanding af
det konfessionelle, betsd den gamle
Oxfordbevegelse en Tilnermelse
til Rom. Newman var Bevreqelsens
forgudede Fsrer, lllen der var
mange af hans yngre Meningsfrl-
ler', der var et langt Stykke lrengere
paa Rcjsen n'rod llom, end han selv.
For at holde sine Venner tilbage,
udsendte Newman 1841 den be-
rsmte l'ract 90, hvori han tolkede
den anglikanske Kirkes 39 Artililer
i katholsk Aand, men kun opnaa-
ede derved at faa hele den angli-

kanske Kirke mod sig. NIed hans
Stilling som Bevrgelsens Fsrer var
det nu forbi. 1843 offentliggjorde
Newman, der havde trukket sig til-
Lrage fra Oxford til Littlemores
hlosterlige Ensomhed, en Tilbage-
lialdelse af alle sine tidligerer "An-
greb" mod Romerkirken. Et halvt
Aar derefter opgav han sin Prreste-
stilling, og 1845 ejorde han det af-
g/rende Skridt, medens Pusey og
de fleste andre Venner forblev i
Statskirken. Oxfordbevregelsen, hvis
I'ornernmeste Frugt Newmans Kon-
version har vrret, varer ved. Den
er blevet til en Konvertitbevregelse
i de engelsktalende Lande. I Aaret
1.936 blev der i England alene op-
taget 12.000 Konvertiter.

Det blev ingenlunde let for New.
rnan at leve og virke i den nye Ver-
clen, Konversionen forte hanr ind i.
Niels Hansen giver en utilsloret
Skildring af de Vanskeligheder,
Misforstaaelser og den Modstand,
Nelvman n-rsdte paa sin Livsvei
fra vdelliggaaende, snrversynede
Trosfrcllers Side. Hans sprendte
Forhold til den ligesaa g;eniale, men
helt mod:;at artede Kardinal Man-
ning er det klassiske Exempel paa,
nt to Mennesker, der begge vil det
bedste, korumer i et tragisk Mod-
sretningsforhold til hinanden, der
varer Livet igennem. Kun med
Venod tmnker rnan paa. hvad
disse to Mrend havde kunnet ud-
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rette til l(irkens Bedste, dersom de
havde fundet hinanden. l)enne
Uoverensstemmelse gor ikke Nev'-
man og Nlanning ringere i vorc
A.ine. Flftertiden har givet begge
llet, Newman med Hensyn til de
indrekirkelige Sporgsmaal, soln
N{anning tog for haardhrndet paa,
l{anning paa det sociale Omraade,
sorn Newman mrerkelig nok'mang-
lede Forstaaelse for.

Vi savner iklie noget vasentligt
i det Billede, som Niels Hansen har
tegnet al' Kardinal Newman. Man
ved ikke. hvad man skal beundre
mest hos denne' den engelske Ka
tholicismes maaske storste Skik-
kelse, hans Genialitet som Trenker
og Theolog eller hans redle Karak-
ter. dybe Inderlighed og a:gte ka-
tholske Fromhed, der gjorde harn
Ilosenkransen til den krereste af
alle Andagter. Newmans Berom-
melse el i stadig Stigen. Maattc
Niels Hansens Iiog bidragc til at
udbrede Kendskabet til harn i Nor-
den og vekke Interesse for hans
Skrifter, del han nrevnes ved Siden
af Augustin:i og har saa meget at
sige netop til vor Tid.

A. Illenzinger S. .I.

Hubert Messerschmidt:
Kommunisme og Kristen-
dom. (27 sider. K/benhavn
1937. Paulus-Kredsens.
skrifter, serie 7, n:o 3.)

Nrervprende lille bog er udarbej-
det på grundlag av det foredrag,
som forfatteren i vinterens ldb har
holdt landet over. Det er ikke, som
man på forhånd måske vilde tro, et
kraftigt angreb på kommunismen.
Naturligvis fordlmmer forfatteren
dens hacl til al t guddomrneligt og
påviser store fejltagelser i dens
sociale program, men ellers aner-
kendcr han en rrekke retfrerdige
krav fra kommunisternes side, hvil-

ke det vil vrere alle kristnes pligt
selv å krempe for. Det lille skrift
er en overmåde skarp appel til alle
katolske kristne om å vise social
retfrerdighed, dog ikke anderledes
eller mere, end dette krav er ind-
skrerpet i flere av de senere pavers
rundskrivelser om disse sp/rgsmåI.
Det er ikke kirken, hrevder han,
men liberalismen, som lrerer, at
kapitalen har eneret til hele ud-
byttet av en virksomhed. Ved å
bekende sig til liberalismens heden-
ske grundsretninger har de euro-
preiske samfund i gerning vist, at
det har kunnet forenes med deres
kristendorn, at nogle få lever sorn
i et paradis*), medens millioner og
atter millioner må undgrelde for
det med sult, usle boliger, tusind-
fold n/d, evige bekymringer og
utålelige lidelser. Kan man undre
sig over, at proletariatet har rejst
sig mod en sådan kristendom?
Overfor alle de undertryktes nld
og elendighed har vi kun eet å göre:
å lrege deres sår med sandheds, ret-
frerdigheds og kerligheds linde olje
og så sige - sorri manden i lignel-

vi betaler, hvad det koster.
Denne de kristne samfunds lige-

gyldighed overfor de undertryktes
n/d er dog kun een av grundene
til disses uimodtagelighed for det
kristne budskab. En av de dybeste
grunde er den indflydelse, som tek-
niken og industrialismen har haft
på det moderne menneskes siel.
Det har givet sig dem i vold, kas-
tet sig i deres arme, som om de
kunde mrette dets sjel. Hvordan
moderne mennesker atter kan fin-
de deres sjrele igen, fortreller for-
fatteren en lille karakteristisk hi-
storie om, hvis rnoral er, at hvis
man kan skaffe samfundets elen-
dige nogenlunde menneskevrerdige
kår, er der håb om, at rnennesker
vil begtrre mere, end denne til-

:r; På side 10 fortrlles, hvor uhyggelige
forholdene i Tyskland er. Der levede i 1933
65 millioner mennesker. Av disse ejede
80,000 (l/800 av hele befolkningen) d o b-
belt så meget som hele den'lvrige
t efolkning tilsammen.
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vrcrelse kan byde, og deres hjerter
blive urolige, til de hviler i Gud.
"N'luligvis skal vi f/rst" 

- 
således

slutter bogen 
- 

"med vort blod
og vor jordiske lykke sone, hvad
der er syndet mod de arbejdende
rnasser. Men så vil det atter dages
for Guds rige på jord."

l''liels Hansen.

Fabricius, L. P.; Vor Kir-
Äe.s Relormation, (Kbhn.
1936. :183 S. O. Lohse).

L)et er altid interessant :rt hsre
Nlodpartens Fremstilling 

- 
audia-

tur et altera pars 
-. Interessantere

hliver det unrgteligt, naar denne
soger at frigore sig for en Del ind-
p;roede, forudfattede l\{eninger, dcr
i Aarhundreder har haft Lov til at
skyde til Vejrs som Paddehatte,
rnen desvrerre ogsaa har slaaet
Rodder, som det er vanskeligere at
faa rykket op end en Tidsels.

Det maa siges om Bogen, at det
('r lykkedes Forfatteren at klare
rnangt et Skrr, dog langtfra alle;
thi selvom "det foles aldeles ihke
af Reformationens Mend, at de
skulde bryde med 'den hellige al-
nrindelige Kirke', endsige grunde
en 'ny' Kirke" (1t52), har de gjort
clet. Ved Udrensningen, som l'ore-
toges paa egen Haand, forsvandt
ikke blot "en skon og storslaaet
Kirkekultur med Storsvn og for-
finet Kunst" (353), ikke blot men-
neskelige Tilf ojelser og Vikiskud.
men ogsaa vrsentlige f)ele af den
\''irksomhed og Gerning, der forud-
setter Troen, [len som efter Her-
rens Ord ikke kan nojes med: "Blot
fordi du tror!" (353).

Forfatterens Redsmmelse af Pau-
lus Helie og isrer hans N{ening orn,
at han var "den eneste, der hos os
kunde have vist den gamle Kirke
nye Veje" (351), er meget tilfreds.
stillende, omend det er beklageligt,
at "Reformkatholicismen", Paulus
Helie slog til Lyd for, og som se-
nere, men desvrerre for sent blev
ophojet til Lov og Virkelighed i
den katolske Iiirke ved Trienter'-
Konciliet, p. Gr. af de davrrendtr
Kirkefyrsters Verdslighed og .Iord-
bundethed ikke kunde faa ryddet
op blandt det garnle Stads, der
havde ophobet sig mange Steder.
Forfatterens Iledommelse af Stvgge
Krumpen (70) falder i Traad rned
Paulus Helie's Sytr paa Manden
(178), der staar for os som et Nlen-
neske uden Karakter, naar han sorn
rnarrge af hans I(aldsfreller (212\
srlger for r,rerdslig Äre og Gods'
Sk1'ld den Herre, som han burde
have lrert at forstaa og efterligne.

Naar man 'lreser en Sretning som
denne: "Det stille Liv har aldrig
vEret meget synligt i Dokumen-
terne. Det er i Reglen ikke de gode
Dage, der skrives op; og dette gal-
der ikke mindst, naar Kirkens I-iv
berettes" (314) snsker man i sit
stille Sind, bare man vilde sige det
samme om den ktrtolske Kirkes Liv
inden Reformationen, det Liv, der
giver sig" tyste og usigeligt
yndefulde Udtryk, som i det lille
Vers, fynske M6dre har lrert deres
Dotre lige indtil Nutiden: Jornfru
Marry, rnilde Mral Kom til mig,
naar jeg skal dol I)u stoppe nrit
Ore, du stoppe rnin Nlund, du fri
min Sjrel fla Helvedes Grundl"
(312).

1(. Pauli S. J.

f{älsingborg 1937. Aktiebolaget Boktryck.
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