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Et CREDO-Merke.
Den danske Malerinde BIRGITTE \/EST har tegnet et lille Marke,
hvis Salg skal bidrage til at bekoste Udsmykningen af en lille provinsmenigheds Kirke: ASSENS i Danmark. Naar man ser dette Merke vil
man forstaa, at det maa have c r e d o's Laseres serlige Inr.r.rr.. D",
er jo ligesom regnet til c r e d o. Redaktionen anbefarer da ogsaa
c r e d o's venner at smykke Deres Brevforsendelser med dette figlsaa
enkle som smukke Marke. Foruden at de derved ststter en god Sag,
vilde det ogsaa v€re en stilfardig Trosbekendelse i vor afkrismede TiJ,
samt at Merket vilde henlede opmarksomheden paa vort Tidsskrift.
Iv{erket selges i Ark i yo Stt. for r Krone og faa, gennem pasror
KNUD BALLIN, Norregade 3, ASSENS, Danmark. Belsbet bedes vedlagt i Frimerker.

HANS BRASK.
ETT FYRAHUNDRAARSMINNE.
(Forts. fr. s. rgo.)
alla uppkommande kontroverser hann Brask under sina iterst&ende 3r i
I sverige utrd,tta mycket till landets fi:omma, delvis i samverkan med Gustaf,
samt framkasta uppslag,-som-i vissa fall fcirverkligades fcirst lnngt senare. Vi se
ge riksfcirest&ndaren fiirslag t4l en skrivelsi rill ridderskai och allmoge i
!glo*
skine, han civersinder utdrag ui rikets gamla register till honom, bevisaide
sv-erig^es ritt till Skine,'Halland och Blekinge, han -understcider Gustaf med rid
och d&d i den omsider misslyckade gotlandiexpeditionen, han ir behjdlplig vid
reglerandet.av det.upprivna penning-vasendet, iran ldmnar kungen ett'i top"ografiska, juridiska_och tekniska- detaljer utarbelat fdrslag om M"otalastrOmi a"vle{1nde. till Sijderk6ping, han stcjder_ arbetet fcir }Tya Lridcises fcirkovring,
fcirordar, i hopp om att Sverige skall gciras oberoende av dresundstullen oclh
Hansan, vdtterns och vdnerns fcirening genom en kanal, han anligger ett saltsjuderi fijr att minika landets beroende av den utldndska marknadi"n pi denna
pu-nkt. Annu i april-r 527 vander sig Gustaf till honom med begiran om rid
infcir en planerad finlandsresa. Brasli sciker alltid att lojalt fullgdra konungens
uppdrag
-_ vi hava ovan bevittnat hurusom han omedelbart g{.r i fiirfattiing
om verkstd,llande av den av honom sjilv som vidlig betraktade -bibekjverslttningen
llmnar omgiende en lflng utredning iivir grinsfcirhillandena mellan
- och
Sverige
och- Ryssland, obh, di han i samma biev miite skriva aw hans folk ej
rrcker till fiir en av Gustaf begdrd eskorr, tilldgger han,'rudri
€tt par minadet t6re
den <idesdigra Visterisriksdageln, fciljande und&?iniga
lcuriaf i* t.g.
4. S._4r3):_"Thetta oc alt annet pa eder nadis gode behag iidmygelige bedendis
at eder nade mik ey vende till ouilie thet iak eder nade sia ytterlige-rilscriffuer
huad mich synes eder nade anrdrende vare thet gud kenne iac gcir j en good
akt then eder nade verdis lengge beskerme".
- Den _stora frl.gan, som skulle leda till en definitiv brytning, hade sin grund i
det kyrkliga frilsets jimfcirelsevis vidstrdckta utbredning i rikit vid en tidpunkt,
di kronans inkomster voro uppenbart otillrlckliga f6r avhjilpandet av den
ekonomiska situationen. At1 de civriga kyrkoegendomarna icke ijver lag buro
civerflcjdets prdgel kunna'vi littast sammanfattningsvis utllsa av ett brevk6ncept
av rj23, dir Brask pipekar hurusom "Abokyrkan har fcirlorat sitt slott och sina
bista klenoder, Vlsteris kyrka ir avbrdnd och i stor fattigdom, Stringnis klerus
har utplundrats tre ginger p& ett ir, Skara kyrka ir ock-brind. Och- alla dessa
stift lro vakanta. Uppsalas olyckor trotsa all beskrivning. Biskopen i Vixjci
dr gammal och sjuk och u$att fcir fientliga infall. Linkcipingsstiftet Ir delvis i
fiendernas hlnder (Gotland, Oland, Kalmar) och har blivit allas byte genom
krigets .bcirdor."
Svelige kunna fylla sina &tagna' upfgifter
^Skulle -Kytl._"" !
kunde den under sidana fiirhillanden ickebeskattas alltfiir hirt" Infcir ri.ri"rnotsl?ndarelade den pi denna punkt ingivit tvivel om sin effektiviter i proportion
till sina ekonomiska och andra maktmedel,sedda i jlmfcirelse med det i;iriga frllset och kronan. lJtom vad som ovan (s. r 75) pnpekati kunde kyrkomdnne.rr E rgrg.rnang i de politiska konflikterna ge fog fcir denna Esikt, i det detta giorde det
sv&rt att <iverskida i vad min deras materiella tillgingar i tillbtjrlig grid kommo
Kyrkans itagna uppgifter tillgodo. Likaledes givo de hciga dmbeisiillsittnings'
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avgifterna (annaterna) vind i seglen nt fcirestillningen att Kyrkan orittmltigt,
under landets utarmande och fcirsummelse av sin girning, bercivade detta ekonomiska tillgingar. I god jord fcill ddrfcjr det reformatoriska slagordet, att
vore-folkets, di den sjdlv vore till for folkets skull.
Kyrkans.g*do'A
andralidan fanns det fog nog for isikten, att Kyrkans min icke tillrlckligt tagit i sikte de principiella konsekvenserna av sitt handlingssitt, dn de glng
ef-ter a'nnan, ndr det glllde att tillfredsstllla landets faktiska behov, dllm<itesgingo kraven p& ekonomiska uppoffringar, till en btirjan karakteriserade som

iterbetalas s& snart rikei kommit pi fotter igen. Med undantag av
Irkestiftet, som krivdes ftjrst senare, bidrog Kyrkan nimligen till de tyngande
bcirdoina fijr rikets ftjrs'var under befrielsekriget. Vidare beslijts i juni tl4 pL'
ett ,rndsmiite i Stockholm att tillgingligt myntat silver, monstranser, kalkar och
ijvriga klenoder, som kunde ,tndvaias, skulle utllmnas av _kyrkor och kloster
morldfte om senare erslttning. Fcir detta lin pilade Brask under svirigheter
sitt stift en silvergird gdllande lven fijretaget mot Gotland. Vid ett ridsmijte
r y z 5 beslutas att Forgldger (inkvarteling.lv bdstar),.skola pS,lnggas.klostren samt
krorran till krigsfolklts underhEll skrill fi uppbdra sockenkyrkornas tionde-'
"it fijr irer, med"undantag fcir det som behiivdes ftjr vin och oblat, ett. beslut
part,
iorn-stadfistes vid herredagln i Vadstena genom att z/ 3 av tionden iskas fijr
krigsfolkets underhnll. Bralk slapp dock ifrnn tionden. Vidbrd tillkom ytterligire,in gird om rt.ooo mark i ett for allt ftjr kri$skostnaderna, \rarav 2too
mark kom p3 Linkcipingsstiftet.
Kungens krav pn kyr-koegendomarna fijranleda stlndiga skdrmytslingar m-ellan hoiom och lirask, ,ra.rrid denne upprdpade-g8nger fir rattfd,rdiga sig fiir
rnisstanken ,att lia undanh&llit tillgingar.
Den ekonomiska frigan ko*m.r"gen-om de lutherska ldrornas,anvindqing som
motivering:fiir konungens &tga-rder itt dra m9d sig hela fri$an om Sveriges stdllnine till Kyrkan. Den skred-liknande utveckling, som utmynnar i lahdets t'ot'ala
luth"eranisering, piskyndas i icke ringa m&n av 7vZ viktiga faktorer, de ridande
biskopsvakattJ.rtu o'ch kurians brisiande kontakt med de vitala problepen i
Sverige vid denna tid. I detta Kyrkans silunda fiirsvagade ldge blir Srask'under
dessa-stormiga &r Kyrkans frdmste fdrsvarare och egeltliga tjverhuvud,i:Sverige,
utan effektiv hjalp vid sin sida stnndaktigt kdmpande'tills ldget blir upperrbarIisen fullkomligt hoppltist.
'Erag"" om itivigning av electi ijver de vakanta stifte_n kom upp under Johannes Migni-s nuntia-tur i523. Som ovan nimnts stod lutherdomens utrotande hlr
frimst ii progr"-mer. Velvilligt instdllt till hans missisn antyder emellertid
ridet, ait *utif.e.ntt cinskar en ny lrkebiskop samt konfirmation av'electi. I
den mln Johannes har velat hinna'i tid fcir att upplysa kurian.om dessa bdgge
krav, harians tanke att omedelbart aterresa onekligen varit riktig. Han hade
storautsikter att sasom Hadrianus VI:s forne llrjunge upplysa honom om det
rltta fijrhillandet med Trolle, Vi sti ndmligen hlr infcir ett moment i utvecklingen, d6r ett diplomatiskt ingripande i rdtt riktning kunnat utdYa ett kanske
av[iiraride inflytinde pi den [.ommande utvecklingen. _ Denne ofcirvitlig_e pive
haie emellerrid icke biivit underrd:ltad om Trolles verkliga stdllning i Sverige
utan i stlllet fitt sina informationer dver Danmark, dE han, som nedan skall
visas, siorde ett lika ofrivilligt som cidesdigert missgrepp med att anbefalla
Trolies"'iterinslttande. .lohanies stannade emellertid i Sverige och snart har
man fcirmitt honom ati antaga valet till irkebiskopsstolen. L. '
Fr&n det kungliga kansliet ulgi nu tre brev _till p&ven, .ddr man iterkqmrner
till biskopsvakaise"r.ta med det iymtomatiskt klingande tilligget, -att kandidateina bc;ra vara for konungen behagliga personer. Ett annat betydelsefullt moi annamenr er art man nu pi grund a.r siift.ni fattigdom (!) begir littnader
itgird sdrikilt ignad att stirka 'tranden..-mellaii
rersas utbetalande riso*
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landet och den Heliga stolen. Med hinsyn

till

rikets'ekoncirniska sedllning kunde

i Dinmark, anses befog.at.
rDet,Ir,sedan dessa brev, avgiit, som.F.{adrianus' senaste ntglrder med hinsyn
till Sverige bli bekanta: han hir insatt Fraricesco de PatenTl som biskop.i Skara
n"tr-fra"i.r Gustaf Trollesrstillning som rittmdtig drkebiskop i Sverige. i P&
g{gnd dv.lderr:aktion, som {rin D-anmar\s sida- vid samma.tidpunkt under
froll.s,medverkan bedrevs fbr unionehs S,terst4llande undqr konung Fredrik'
skulle Trolles,Sterinslttande med sdkerhet nu innebdra ett fijrnyat hot rnot .den
nitionella sikerheten. Mot bakgrunden av de nyligep avsdnda skrivelserrta
[o"a.'nyheterna frin kurian ick'eiverka annatdn-som ett.slag i ansiktdt, och
nu ir dei.som Gustaf i sitt svar antydgr miijligheten att sjilv handha de kyrkliendena.
liga
:Vid
ett ridsmcite i Sciderkoping lr nu Brask med om att bestdmt avvisa'ftirslaget om Trolles &terinsdttande, o9h i _ett brev till denne gdr han sig ytterligare
till"rolk f<jr den nationella enhetskdnslan. Potenzas val frammanar tanken pe
rii t r"f;r-era eleeti utan pnvens medverkan, och Brask, som tidigare i ett brbv
till pflven framhillit den ivgiirande vikten av detta irende, manar nu electus'
Mag'nus Haraldi,,"tt to*-i i kontakt med Potenza och arbeta fiir.sin.egetr
korifir-ation i Rom. Vidare s}river han till Petrus i\4agni_f<ir _att piverka denne
att vid kurian scika klargcira fcirhillandena. Han framhiller de oi4genheter som
d.ro fcirenade med briste-n pi biskopar, "som utan konungens nitdlskan fijr den
kristna tron l6tt kunde g.no- den lutherska smittan rnedfiira. fiirsvagande av
Kyrkan och av Roms obidiens; kunde icke annaterna pi grund av den aPostoliska kammarens dryga utgifter alldeles efterskdnkas, sn b-orde de i alla hinsvirare pifoljd, vilket ocksi _vore fcirenligt rned
Jelser nedsltras fijr
"ti ""d"iku
de pil[gg"r. ]i"n infor--itjkilliga historiska .exempei
J." f"llu, enligt vilken
pi
att i;n.rgr.ip mot biskopat blfuit stringt straffade; hdr_ undra nu alla ijver'
^att den HJligi -stolen icke bekymrat sig om Krisdans fruktalsvdrda dnd mot
biskoparna: e]-r undersiikning i denna sa[ borde gciras. Petrus borde vaka iiver,
i&. de vakanta kyrkorria komme ihindernipn utlinningar, d3. dessa utan
"r,
hat mottagas." I denna passus ha vi in nuee Brasks stritvivel icke komme
"ti omso,rg.i o- Kyrkan under^hilsynstagande till de bevanden uttryckpa; hans
rlttigade naiionella kraven. FIan p.kat'onekligen pi nngot, som mot-bakgrunden iv drkebiskopsf rigan f r&n svelnsk synpunkl m&ste te sig som en betydelseiuii ;"t o"r.krr.ns i kuiianr politik. En iktiOn med anledning av biskopsmorden
vid Stockholms blodbad hadl mcijligen i detta samband kunnat rdtta till "lycq9J.
Och i friga om biskopsvakanr.ini hivdar han att nationens krav skola tillgodoses, ,i srr"tt de sti i ijverensstimmelse. med Kyrkans rdtt oFh ld"ra.
- En radikal omsvingning frin kurians sida hade knappat gagnat.dess prestige,
men man tar nu a[ L61[g hdnsyn till de svenska kraven. Trolles sak stilles
;d.. ompriivning o.h p.inr Magni - qom avreser fr&n Rom innan han fitt
eftei vad det vill synas, till biskop i Vdsteris'
Brasks br."
- lions.krerar,
.Gustafs uppfordrande
skrivelser besvaras i de hiivligaste former och mot denoe, a.rtyda., i samband med kravet pa, annaternas nedsdttande framhilles att
beklmpande, desto
. iu frikostigare konungen bidrar med iubsidier till turkarnas
vllvilligar"e skulle min stllla sig mot hans onskningal.
Pressad pi det ekonomiska ornridet limnar emellertid den kungliga politiken
ej ldngre de kyrkliga egendomarna ur sikte. I)en behijver fijr detta.dndamil
fiigc;ri sig gentemoi ku-rian, varftjr dennas tillmiitesgiende nu icke llngre ir
t;lliackligi fcir att fi konungen att lndra kurs.
Nirmist dr man nu inrikiad.pl konfirmation av electi och Brask sijker & sin
sida att fi dem afi arbeta pi qir erhilia denna konfirmation i Rom. S4 rppmanar han Erik av Abo hartill under motiveringen, att han bcir lyda Gud mera
in minniskor och "i tid scirja fijr att icke en innan tar hans vllsignelse. Ty
de6a, under hdnvisiing

till

tidigare,prefudikat
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Fctri skepp skall nog besti; om ln drabbat av an sl svira kirrcriers stofm=
vindar.'f Men konungens inflytande har vunnit insteg lven bland electi och
Brask vinner icke mycket gehcir. Pi de kyrkliga egendomarnas omride falla
vidare de kungliga ingripandena och civergreppen allt tltare.
I det allt hotfullare ldget
ser sig Brask p?, aIla h&ll om efter argumenr mor
-ha
det inbrytande onda. Vi
ovatt i.tt honom rekvirera frin utland"et litteratur
pi _trons omride och nu fcirsiiker han skaffa sig argument pi det politiska omridet gentemot den av reformationen stijdda konungamaklen, vartill kornmer
den godssnikna llgadeln, som d.ven den begirligt sei f.anr emor en kyrkoreduktion. Sin bevisfciring himtar Brask ur den feodala statsuppfattningin, som
han ingenstides liter kamma till si klart uttryck som i ett brev till Petrus Bene.
dicti i_december :'524. Denne ombedes i Rom grira en del politiska och kyrkopolitjska studier it Brask. "I Rom finns gott om fransmirS spanjorer, ungrare,
engelsmin, tag reda pi vilken frihet, som finnes i deras rilien,' liksom ock, i
Tyskland: om kungarna aga allt, som tillhijr undersirarna, om dessa icke ha
nigon ratt att. slga emot, n1r de alltfcjr hirt betungas emot sin frihet, om den
vlrldsliga makten har nigon ritt till glstning eller jurisdiktion civer Kyrkans
landbor, om biskoparnaha n&gra skyldigheter mot kronan, sirskilr de som icke
hava nilgra lin, oih vad riddeiskapits sLyldigheter 6ro i krig och fred. I Spanien dr det visst, att kungen betalar sold, ndr han kriver tjenst mot fienden,
och iven i Frankrike d'r alla stlnders frihet stor, och dock 1r detta arvriken,
som silunda sti ligre ln vlrt valrike. Vi tala stort om rikets frihet och veta
dock intet, var hon finns, medan Kyrkan och ridderskapet i andra ldnder, som
iro arvriken, ha mycket stcjrre friheter dn hos oss. I andra linder ha biskopar
hela land, slott och stdder, hd,r flr man ej ha ett hus orivet, dir man fir vdnda
ett par oxar uti, nlr dem si lyster. I Ungern finnas 7z hertigdomen och grevskap, och det rlcker till fcir alla, har kunna de ndppeligen lida en greve. Virt
rikes frihet hinger pi Kyrkan och ridderskapet, ty allmogen miste alltid utgiira
sin irliga skatt, glstning och dagsverke och fir dlruti ingen frihet, ty kronans
inkomst bcir ej minskas. Ndr Kyrka och ridderskap ejfi njuta sin gamla frihet
pi sina bijnder, ldggas godsen <jde fiir de minga husbciridernas skull,'och si blir
Kyrkan och ridderskapet fiirst fijrdirvade och sedan utan tvivel dven kronan,
nir de iro borta, som skulle hjd,lpa till med ftjrsvaret i nijdens srund." Pi samma g&ng som det faller sig naturligt fiir Brask att i Kyrkan och hcigadeln sijka
boten mot tidens onda, ar det fcir kronan, lngadeln och allmogen naturligt att
fdsta huvudvikten vid det faktum, att de bida forra voro de mest besutrna i
landet.

Tidens politiska hdndelser f&

i

cimse

sidor tjlna som argument

i

de religiiisa

tvistefrigorna. Brask fcirsummar n sin sida ej att i det tyska bondekriget se
en parallellfijreteelse till lutherdomen, farlig i sina angr.epp mot den av hono,m
omhuldade adeln. I det motsatta llgret begagnar man i propagaridasyfte ryktena om pivens fijrbund med turkarna i samband med konflikten mellan Frans I
i Frankrike och Karl V. Fijr kungen pipekar Brask, "att om piven, slutit ftjr.bund med turkarna si blir det ju hans eget fi;rdarv, och Kyrkan och kristendomen bcir ej dd'rfor nedlSggas. Men fcir sin del har han hiirt, att plven slnt
kejsaren mnnga hundra tusen dukater till att motsta turken och bisti konungen
av lJngern. Men sedan hade kejsaren fijrsummat denna sin skyldighet mot
kristenheten, vilket sElunda skulle varit anledningen till osimjan mellan piven
och honom. Det Ir ju allmdnt yeterligt, hur piven under de sista iren hjalpt
Ungern bide med foik och pengar och-sdnt Ferdinand av Osterrike 8o,ooo d'ukater i samma syfte. Och det Ir ej underligt, att turken ijverfaller kristenheten, nlr han hijr om oenigheten med den nya l:iran". I ett brev till Ture
Jcinsson framhiller han som sin isikt, "att piven bildat det stora fcirbundet
mot kejsarerr, emedan denne ej gjort nigot varken mot turken eller kdttarna.
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Nu ir kriget i ging, och under tiden gir turken fram med zoo,ooo man mot
Ungern och 8o,ooo mot Polen. Att piven, som kungen skriver, skulle h&lla
med turken,ar 1u obegripligt, di han med sn stora summor hjdlper mot honom;
men om si vore, skulle det gi honom som andra, som fcir sidana saker blivit
aysatta, och detta vore intet fast fundament att ar:rtaga Luthers eller nigot
annat kifteri". Till Sven Jacobi i Skara tilldgger han att "stormakternas strivan att besliija sin intressekamp med ideella motiveringar ir icke fr&n igir, och
ej heller partiernas iver i neutralaldrnder att upprepa argumenten och anvdnda
dem f<ir sina syften", ett yttrande, scm lika glrna kunde vara riktat till en
adressat i r93o-talets Europa.
Fcir att S"terg| till konfirmation av electi aktualiserades denna av frigan om
Gustaf Vasas krijning. Spcirsm&let avancerar dirhin, att Brask i sin korrespondens'r 526 med dem ser sig ncidsakad att ta i sikte mtijligheten av en vigning
utan Roni och mot denna eventualitet mobiliserar han blde politiska och rent
praktiska argument fcir att fijrmn till fiirsiktighet och avvaktan. I sin korrespondens med Rom frarnh&ller han Ster vikten av annaternas nedsittande inf<jr
utsikten av en skism. Han framhiller myntvlrdets fall och anfiir,rlttshistoriska
nrotiveringar f6r tanken att biskoparna iter i framtiden komme att taga sin
konfirmation hlr hemma. "P& grund av electis osdkra stillning dr Kyrkans
frihet si gott som ingen: om icke plven konfirmerar electi, kommer lran att
gcira sina trognaste sciner, goda katoliker sorn de lro, till skismatici; han bor
besinna, att det gdller att bevara krlngen under Roms obediens." Hur riktigt
pekar ej Brask hir p3 Kyrkans verkiiga svaghet i fcirhandenvarande situation
i motsats till dess pisddda.
I Rom sijker man alltjdmt, tillmiitesgi de svenska kraven. Genom Arcimboldis
rnedverkan har man gjort fiirberedelser till Magnus Haraldis konfirmation, i
det man stdller i utsikt en annan biskopsstol for Potenza. Men di Clemens'VII
tillskriver Petrus Magni i Vdsteris och Brask med begiran om ingripande mot
det tilltagande kdtteriet, har detta vunnit s& starkt stijd hos konungeri,, att
Brask ej vigar offentliggiira brevets innehlll, och till Petrus Benericti svarar
han med att m&\a situationen i de dystraste firger.
Kyrkan blir nu i ekonomiskt avseende alltmera rittsltis, de kungliga ingripandena tilltaga och bli allt radikalare. Annu sciker Brask sdtta tro till gdllande lags kraft och med goda ord sijker han i den fortvivlade situationen arbeta f6r endrdkt och lugn. Si svarar han Arvid Vdstgcite di denne beslagtagit
biskopens oxar och histar pi Oland, att "lagen ej till&ter kvarstad p& gods,
med mindre det dr stulet eller dgaren fredlcjs, vilket med Guds hjdlp icke 1r
fallet med oss. Och ndr Arvid gripit, stockat eller beskattat klerker, ir det
ocks& mot lagen, som sager, att om lekman har sak mot klerk, skall han sijka
.honom inftjr hans (andliga) domare, och om klerk har sak mot lekman, skall han
scika honom p& hans hiradsting". Denna protest hade tidigare foregitts i olika
repriser av hovsamma' och faderliga fiirestlllningar, och han tilllgger nu, att
"N/i haffve alle nog fienskap aff Riikisens fiender ath wi sielffve haffde thet
inbyrdis firdrag kunne ware beste raad." (Handl. rtjr. Skand:s hist. r6. S. t+).
Aven till hcjvitsrnannens hustru hade han skrivit, pi det att hon mitte.piverka
honom.

Om Brasks lojalitet mot fosterlandet och vilja till endrikt vittnar ett brev
strax fijre Visterisriksdagen, vilket brev dd'rfor ar av utomordentlig vikt som bakgrund till hans stlllningstagande under denna. Betriffande liibeckarnas pirvilegier erinrar han Ture om "att han icke varit fcir, att
de skulle flt allt. vad de ville emot lagen och till rikets fiirdirv; det hade varit
bittre.att inte lova dem si mycket och hellre ta den fijrsta vreden dn den sista.
Ftir detta fi nu emellertid de unga siirja, som det utdricka skola. Det har alltid
varit svenske mins" skada, att de ,varit snara till att lova det de sedan fitt

till Ture Jcinsson
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Det vore vll bittre att efterskdnka dalkarlarna nigot pi skatten dn att ge anledning till ett uppror, vars utging vore tvivelaktig, helst
Vil skulle ett s8dant efterskdnkande bli ett diligt
fiir den nya laran
exempel fcir framtiden, men mlnga dannemin med bittre fijrstind skulle ock
inse, att dalkarlarna hade ordtt, som ej ville hilla ihop med meniga riket till
dess blsta. Vi ha kung Kristian och hans medhillare pl halsen; dlrfcir ligger
stdrsta makt pi att avllgsna allt som kan leda till inbijrdes oslmja och vidmakthilla gamla lciften, brev och insegel och riksens gamla friheter, desslikes
ock den heliga kristna tron. Di varder oss med Guds hjdlp intet till skada.
Eljest riskera vi att ytterligare f3 civer oss de kristna furstar och riken, sorn
kristligen avhilla sig fr&n denna nya falska lira. Den skalken i Dalarne"
(daljunkaren) "slger sig f<irmoda bistind av herr Ture eller andra goda min
i riket fiir att vinna anhang, men sidana knep i danskarnas stil tror ingen
fiirstindig man pi". Nngon liisning pi den ekonomiska situationen har han
ej fcirmitt utstaka, men vi ha hlr de viktigaste elementen i Brasks politiska

ingra.

program samlade: i ena sidan avstendstagandet frin Ltibeck, danskarna och
arvet frin Sturarnas nationalism, mZ vara att denna hir blott var en etikett
pi den nya upprorsrdrelsen, 3" andra sidan fredsstrdvandet och det nationella
sidan han redan tillfllligt formulerat det under Sten
iamlingsprogrimmet,
-Och
Sture d. y.
i detta ingir liksom di villkoret om full endrikt med Kyrkan.
Det ir detta sista moment han tvingas att frdmst hilla framme under slutakten av den dramatiska kampen mellan honom och Gustaf. I juni har man
samlats till riksdag i Vlsteris. Frin kvrkligt hall dro utom Brask en biskop
och tvi av electi fci,rutom kapitelmedlemmar med. Om icke fiirr har Brask vid
ankomsten till riksdagen fijrstitt det allvarliga ld'get. Det blir ocksn fijre fiirhandlingarnas biirjan fciremil fijr behandling under en hemlig sammankomst
mellan prelaterna. Brask synes hd"r ha klarlagt fcjr de fcirsamlade, att det inte
glller mindre tn Kyrkans utarmande. D& Petrus Magni och Magnus Sommar
[.ttart dro higade itir eftergifter blir det nu hans uppgif-t att ingjuta fasthet
f,os dem och p-iminna dem om att de infcjr piven ansvara fcir kyrkoegendornen,
varfijr de endast borde vika infiir vlldet och icke godvilligt foga sig i konungens
avsikter. Sammantridet resulterade i en senare funnen protestation frin kyrkominnens sida.
S& kommer sammankomsten i klostersalen och de kungliga framsittningarnas upplisande. Sedan pi konungens begiran om svar. pi dessa Ture Jdnsson
och n?gra andra bett hotom att icke fijrhasta sig
_detta glller vdl nlrmast
enligt
Peder
Svart
svarat, att "Vi som
Brask
ha
skall
abdikaiionshotet
stindet moste bekenna att wi ire wor allehelgeste
ire vthi thetta andeliga
Fadher Piwen tilsuorne, och haffua loffuat honor4 then lijdno att vi intedt
ftiretaga skole vti llrdomen eller nigra andeliga saaker vtan hans samtijckio
loff oih minne. Eij tess sider ire wi och tilsuorne wir nidiga Flerra Koning
medh huldskap och manskap, honom bijcir oss och lijdige wara si vidt att
icke nigot bliTfuer pibudit thz ther emoot streffuer the decret och statuter
stadgat och oss fiiresatt haffue.
Pluen eller vniversalia concilia
- nigot medh vilia resignere aff
oss icke- tilgiirendes
stiir
Ther nest
the Helge Kijrckes- lgor lcist eller fast rtirligit eller orcirligit, _tij Piuen _haffuer
befalt ois haffua thz j f<;rsuar. Men thz sletta prester, munkar eller diecknar
vpfinne nigre finnantier eller vieskepelse thz theres fcirmen them icke besti
eller loffuai haffue, m& wehll afflijsas, och straffa them sidant driffua."
Det dr Brasks tal Gustaf Vasa tar som fijrevlndning fiir sin stora demagogiska
riran6ver, infijr vilken hela riksdagen snart faller till fciga fcir att besluta om
statskontroll tjver den kyrkliga verksamheten och reduktion av kyrkoegendomen. Det ir ddrfiir av vikt-infrir Peder Svarts referat att hilla i minnet de
prov pi fiirsonlighet och vilja till samarbete Brask ovan givit, varigenom ut)
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.trycket huldskap mot konungen flr ett betydligt vidare innehill 5n referatet
av hans tal vid riksdagen liter fcjrmoda. Kvar stir, att Brask infijr en aldrig
si hotande situation och trots vida sympatier fcir Gustafs nationella program
manligt stod beredd att ftirsvara den katolska tron och Kyrkan i hennes lagvunna rittigheter.
Denna riksdagens utging
han fick sjllv besegla dess beslut, ehuru han
- Haraldi
fcjiklarade let ogiltigt slsom olagligt
vdl utomlands liksom Mag.rus
brcit fijr stunden ned Brask. Di det kornmer
och fr&n hans sida avtyunget
till den punkt, di konungen- av honorn begir Munkebodas eiverllmnande,
verkar han tillintetgjord och fijrmir ej svara. Det vilar en djup tragik civer
Peder Svarts skadeglada skildring av denna scen, dir den forne politikern,
som brukat finna en framkomlig vdg ur alla svira situationer, sedan Magnus
Sommar underdinigt utlamnat Tynnelsci och Magnus Haraldi likasi sldppt ifrin
sig Llckci, icke kan fcjrmi sig, d& frigan kommer till honom, att villfara konungens begaran. Men Gustaf ar utan misskund, Brask fir tcimma den bittra
bigaren i botten, avlimna sitt fiilje si nir som p3 en man och en dring och
stilla borgen fcir sig under ftjrbud att utan konungens tillstind llmna Visteris.
Sedan konungens folk vll ockuperat Munkeboda fick Brask konungens lov
att resa och fcirmir Ster uppehilla skenet dirhin, att konungen p& ett gdstabud som hap hiller fcir honom i Linktiping iter ftjrsonar sig med honom. Han
Itjses frin sin borgen och f&r tillitelse att faru p& visitationsresa till Gotland.
Hans mcijligheter att i Kyrkans anda verka i sitt stift dro emellertid stickta i
det Gustaf stdllt en administrator 6ver demamma vid hans sida. Resan till
Gotland blir drirfijr blott upptakten till den utlindska epilogen till Brasks
verksamma och vixlingsrika liv.
Redan llnge hade Brask funnit sin iott i hemlandet fciga avundsvdrd. Till
Petrus Benedicti i Rom hade han i slutet av ftiregiende ir skrivit: "lingten
icke hit, sivida icke eder lyster vad ont ar, har i^r hl,rt ir
- utvdrtes svird,
invdrtes diid. Minga ijnska sig dciden, men den flyr dem, si linge d-et behagar
Herren". Till Johannes Magni, som redan tidigare fcjr sin tivertygelses skull

f&tt gi i landsflykt till Danzig, skriver han i april tt27, att. han funnit det
tri;sterikt, att Johannes "nitt en trygg hamn undan den vidunderliga'skakning",
vari Kyrkan i Sverige befinner sig, och i en hilsning till brodern Olaus lyckijnskar'han denne till hans xloka steg att hilla sig utomlands.
,.Nu finner -Brask tiden inne att foIla brciderna Magnis exempel. Han far
ijver till Gotland, varvid han enligt Peder Svart tar med sig alla Kyrkans rikedomar han kan komma it, men sedan han varit i land pi Gotland och iter 1r
"stigen till skepz och skulle draga tddan, war kommen vt til siiis, -badh han"
enli"gt Peder Svart "bllsa vp huadh widher ther wille, fijrvtan icke thz som
willE bira til Sueriges, Iitt s& st&& till Danske." YdJ i Danzig skrev Brask till
konungen och andra, att han vinddrivits dit. Gustaf gppfattade emellertid hans
avvikande som ett bevis pn att han stlmplat mot den ridande regimen. Det
mest osminkade uttrycket fijr sitt raseri ger han i ett brev till Brask r528, upptagande 14 trycksidor i registraturet, dar han nu bl. a. beskyller honom fcir att
hJlagt olaga tunga pi sitf stift, att ha bidragit a.tt indraga.Kristian i riket och
,na."ik.rld1ill Stockholms blodbad, attha missbrukat Kyrkans privilegier och
att ha fcjrtdrt Linkiipings domkyrkas pengar i Danzig. Att raseriet lven hade
sin rot i fruktan fOi vad den undkomne politikern skulle kunna verka emot
honom, visas dirav att han i samband med Ture Jiinssons och.Magnus Haraldis
flykt efter vlstgijraupprorot even ftjrscikte fi Brask_i.sitt vild. Dels fcjrsiikte
hin locka honom hem pi fri leid, dels sdnde han en delegatio,n till r&det i Danzig med anh&llan om 6iskop.tts &tersdndande eller utvisning. Aven frSn dorn-
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kapitlet i Linkiiping kom anh8llan om att man ej i Danzig llngre skulle understcidja honom.

Men b&de Gustaf och domkapitlet fingo till svar, att Brask iDanzig stod under
den polske konungens beskydd. Helt visst genom Johannes Magni hade Brask
kommit i kontakt med denne, hans vicekansler Petrus Tomicki, Irkebiskopen i
Gnesen Matthias Drzewicki och Johannes' civriga polska beskyddare. S;girmund I tog honom genast under sitt beskvdd och uppmanade honom att med
obrutet mod sti fast vid sitt kall och icke gldmma sitt stift med r&d och ldrdomar. Brask fdrsummade heller icke detta, ty Gustaf oroades mycket av skrivelser, genom vilka Brask frin sin vistelseort skulle scjkt fcirfijra enkla. sjdlar
i hemlandet. Man kan hdrav sluta sig till, att Brask, i hopp om att de intrdffade
kyrkliga fijrhillandena skulle visa sig vara av civergiende karaktar, i olika
omgingar uppmanat sina stiftsbor att sta fast vid den katolska tron. Vi ha
ocksi mycket riktigt i behill ett tryckt herdabrev frin r 533, dd'r han varnar
stiftets invinare for att sitta tro till att han varit delaktig i stlmplingar mot
riket
bevis fcjr nigra s&dana frin Brasks sida ha heller aldrig kunnat pi- Han
trdffas.
uppmanar dem att ste fast vid den kristendom de en ging anammat och hilla fast vid de kristliga seder deras flder och fc;rfader iakttagit.
Slutligen uttrycker han sin fiirhoppning om att en g&ng iter personligen kunna

tala till dem.
Harav blev emellertid intet, och vid tidpunkten fijr herdabrevets avfattande
torde Brask i sjilva verket ha civergivit hoppet om en sakernas lndring under
hans livstid. Si bcjr underrlttelsen om Gustafs giftermil med den protestantiska
Katarina av Lauenburg ha verkat i denna riktning. Men lika litet som hos brriderna Magni slappnade nigonsin hos Brask fosteriandskirleken. Han fciljde med
intresse med de samtidiga hdndelserna i Sverige, och det 6r med tillfredsstlllelse
han i ett brev till en av sina beskyddare omndmner, att Gustaf under grevefejden
intagit Skine, Halland och Blekinge, vilka landsindar det 5r hans fiirhoppning
att Gustaf har fijr avsikt att beh&lla fcir Sveriges rlkning.
Med alla som kunde gagna Kyrkans sak i Sverige stod han i livlig fijrbindelse,
sdrskilt med Johannes Magni, Magnus Harald| biskopen av Kulm Johannes

Dantiscus och li.ibeckdekanen Johannes Brandes. Till Johannes Dantiscus stod
Brask i sdrskild tacksamhetsskuld. "Tack vare Eder godhet," skriver han (Ny
ill. tidn. Bd r5, r88o. S. J35),"har jag blivit upptagen i kretsen av Edra vinner
och av Edra klrleksfulla samtal har 1ag hugnats i denna min lingvari$a skzirseld." Ty si kdnde han lidandet 6ver vad som vederfarits Kyrkan. Redan ryz6
hade han uttalat f<irhoppningen om att dessa bekymmer skulle "vara loco purgatorii nostri heller hlr In in futuro". Men hdrtill kommo rent privata bekymmer.
Gustafs och Peder Svarts uppgifter till trots levde Brask mot slutet av sitt liv
i sml och fciriidmjukande fcirh&llanden i beroende av sina utllndska vllg6rare.
rt32 ser han sig nijdsakad att bedja biskopen Mauritius Ferber rekommendera
honom till ett prebende vid Ermlands domkyrka, vilket det emellertid icke lig
inom dennes mcijligheter att utverka. Frln r y36ha vi en skrivelse undertecknad
av Brask, Johannes Magni och Magnus Haraldi, dir dessa be Johannes Dantiscus
itaga sig deras sak, sedan deras tidigare beskyddare Matthias Drzewicki och
Petrus Tomicki avlidit. Och Johannes Dantiscus' hjalp har dven strickt sig till
materiellt bistlnd, som det synes till det yttersta. Sedan hans egna resurser sinat
vlnder han sig nlmligen till sina polska kollegor med bon om hjilp fijr de
landsflyktiga biskoparna, bcinfallande dem som "en tiggare ber fcir en tiggare"
(J. Kolberg, Aus d. Briefw. Joh. u. Ol. Magnus. S. tl).
t537 hade den alltjdmt verksamme Brask, fiirsedd med ett par hdstar ur
Mauritius Ferbers vllfcjrsedda stall, bigivit sig pn vdg till det koncilium, sorll ut:
ett svirt slag
lysts i Mantua. Men konciliets uppskoy pi obestimd tid
-'iter varfcir
han ser
och annat mera drog ett streck ijver dessa planer,
fcir Brask

-
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att under biskoparna Johannes Latalskis och Johannes Choljenskis
i Krakau. Slsta tiden av sitt vixlinesrika"liv fann han en fristad i Londs kloster, i vars dctdbok han kallas "oiricus & Conlrater nosler"
(l-inkcipings bibl:s.handl. D. z. S. t8l).
e"g- buiir^,
_Och om d;rr; h;;,;;
vidare en inskrift i klostret, iven uppiecknad under Brasks portritt i"Gripsholm,
att han "pulsas ad-.Landense Moiisteriarn se contulit, aique in illo riiiquwm
'uite swe temper alias laad.abilis eo pwriws .G sanctius, quo tranqailliws ii jugi
contetnplatione €t piis operibus exegii, ac leliciter conswrnmapit".'
sig.ntids.akad

beskydd stanna

Sveriges politiska utveckling har till den grad lcipt parallellt med reformationens historia, att Flans Braik f<jr flertalei av sina lindsmdn genom tiderna

kommit att sta som en,fcirgingen och dodsdcjmd epoks sista virdigi representant.
Forskningarna. kring Johannes lVlagnis betydelse i6. de.t storsveiska ideologiens
utveckling ryda emellertid pi, ati sambandet mellan Sveriges storhetstid och
reformationen ir mindre o^rgapiskt-rn_som vi ovan bevittnaiberoende pi hzindelsernas konstellationeip-a'a., p"tiiirt."-r.rr r.ytririf"
Det. ar frigan
";;t;.;
om icke Sveriges nationella tillvlxt och andligi utvickline
likvll hade kur"n"i
Fygg"r pi basen av fortlevande katolsk kristJndom. vi b"ehciva blott p.[" fi
hurusom en av de mest lysande och hela det europeiska kulturlivet b.fr,rktan'de
fcireteelser pi den andliga odlingens omride i modtrn tid, den franska kulturens
-och.
utveckling. under Ludvig^XIII
Ludvig XIV, _vilade minst lika mycket pi
katclsk kristendom som p3 iterupplivandeiav uniik kultnt. yar d,nBrarks stairuppfattning mihdnda otidsenlig, kunna
-vi dock sdga, att han pi dvriga omrl.den var en framtidsman. Som ledare fcir
Sveriges"utvecklins i Gustaf" Vasas
std.lle hade han kanske, mutatis mutandis, kunnai leda Sverisis nationella och
ekonomiska uppbyggnad pi ett med dennes fullt jimfcirligt" sitt, ddrom har
Gustaf sjdlv ind-irekt vittnat. Och vad hans religicir" upff"tttring betrlffar
borde alla uppriktiga kristna, djupgiende konfesiionella^ blikheter" till trots,
kuntta enas om, att den av Brask fijrutsedda och fruktade splittringen blivit eti
svirt hinder fcir bdrarna av det kristna namnet atr, som de borde, iara vlrldens
:alt och vlrldens_ ljus, och borde de vll alla cinska att den tid komme, di de som
fijra den niceno-konstantinopolitanska trosbekinnelsen pn sina llppar ocksi infcir kristendomens alla fijrstuckna och cippna motstindire verkligen uppvisade
irilden av en enig, helig, allmlnnelig och apostolisk Kyrka.
N. F. Molin.

DEN SYNLIGE KIRKE.
F f_r_.t- katholsk -opfattelse er Kirken et svnligt Samfund. Ganske vist er Jesu
_l- Kristi Rige ikke af denne Verden (Jo. r8", j6), d. v. s. det er ikke n6get
Konkurrenceforetagende mod det iomerske Kejserrige; dets Formaal er at fre'ise
Menneskene .fra evig Fortabelse og fare dem tilbige til Gud. Dette hindrer
imidlertid ikke, at Kristi.Rige er synligt, ligesaa synligt som hvert andet Rige.
Naar vi fra Varnemiinde kommer til Gedser, mrrker vi snart, at vi er i-et
andet Rige. FIer vejer et ander Flag end det tyske. Det er de Danske Statsbaner, vi korer med. Her hsrer vi den danske Tunge. Vi sporer dansk Skik
og _Brug og har ,at,rette os efter Dansk Lov
vi er i Danmarli. Ligesaa haandgribelig en Virkelighed er Kristi Kirke her- paa Jorden. Ganske vist er dere
Riges Grrnser ikke betegnet ved Floder, Bjergkrder og Havkyster. Kristi Rige
gennemtr€nger alle andre Riger. Det findes der, hvor man bekender den kitholske Tro, hvor man har de hl. syv Sakramenter og ved Lydighedens Baand
foler sig knyttet til Roms Auto,ritet. Dene er Kirkins vrsentlige Synlighed.
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Men Kirkens YJre har vrret meget forskellig i de skiftende Tiders Lob. Dir
har varet Blomstringstider, hvor Kirken blev det Jertegn, som Profeten -Es1i1f
saa oploftet blandt Nationerne (Is. z, z; ),26). Der blev Kirkens Synlighed til
straalende Glorie. Men der har'ogsaa y&let Forfaldstider, hvor det menneskelige, dei skrobelige og fordervede kom til Syne o_g. kunde hindre Blikket..i at
i Kirken. Da lignede Kirken en Ager, paa hvilken
oid"g. det gudd*om-1lig.
"rr.d
at kvrle Hveden, et Fiskegarn, hvori der var fanget gode og
f|inrl." va.
isar daarlige Fisk.
I en saadan Forfaldstid var det, Lxren om Kirkens Usynlighed opstod, forste
Gang fremsat i Viclifs Theser om Kirken. Yi kan godt forstaa, at Kirkens
r^gitig. iilrt"td i Tiden far og omkring Reformationin var en god Jordbund
foideie nye Kirkebegreb. Den Kirke somsaas'_syntes io at vrte alt andet end
Kristi Kir(e. Der, dei paadrog sig Opnrrrksomhiden og vakte Forargelse, var
Renrsancepavernes og Biskopeinei Verdslighed, Prrstern€s og Munkenes uvrrdis; tinr""ndel, som"srillede det gode, der-samtidig fandtes, ganske i Skyggen'
MZatt. ikke mange fsle Lxren otti d.tt usynlige Kiike som det forlosende Ord?
Derre her, som vi"ser og oplever, er ikke Krisii Kirke. Den sande Kirke findes
kun i Hjerterne. Den er Samfundet af de hellige,.rene,.virkelige Kristne. Den
Tider den Kristi Brud, "som han els[ede og hengav sig for paa det,
.r Ul
"ll.
at han kunde hellige den og rense den i Vandbadet ved Livets Ord, saa han
k.r.rd. lade Kirken"fre-treie for sig i Herlighed, uden Plet eller_ Rynke eller
uf den Art; den skal vrre hellig og fejlfri" (Ef. l, z6). Er ikke hele den
""e.,
rrrtili*. Kirke Minneskevrrk? Dette-er-udsar for Nedgang og Forfald. Den
Kristi Kirke,\mfundet af de hellige, kan ikke vanslagte.
"irk.i;g.
Vi maa indromme, at denne Lrre ligesom med eet Slag vilde skaffe det smertesom e*nhver foler, der ioger at forene Kirkens
fulde Froblem ud
"f Verden,
dens Guddommelighed. Ogsaa lit@ v.ar, som bekendt,
Sider med
*."".rt .tige
.trai i*idlertid denne Lrre ikke
Tilhrnger "af den usynlige Kirke. -Hos .ham
havde sin Rod i et saare permen
Fordrrvelse,
Kiikens
mod
blot .nh."ktion
sonligt Anliggende.
De.rne ,ry. opfrttelse af Kirken kommer fo.rste G_ang frem hos Luther i
rrr8. ittnttt Tal. om den ventede romerske Bandbulles Vir-kninger. Hans Haab
den gamle Kirke vilde slutte sig til den reformatoriske Lere, var ikke
oi1.,
^,
gaaet i Opflldelse. Tvrrtimod! Kirken truede ham med Exkommunikation.
bet gjaldi om at,forekomme det knusende Slag og .1oJ*9 Kirkens Autoritet.
b.itJ'eio.de Luther ved sin Lrre om Kirkens Ury"lighed. Dermed beroliger
han sirr" Samvittighed. Selv om du bliver exkommuniceret og ved din Opsrtsighed river dig los"fra den kirkelige Avrighed, skader det dig. ikke. "Exkommunikarionen","siger han i sin Talel "er ku-n en ydre Straf og berover ikke Mentt.rk.t fo, Iiirfenr almindelige Barner", jahan vover det ?aradox: "Man skal
b.l-r. de troende om, at de Jl.k.t Exkommunikationen frenifor at frygte-den".
ft"" Utl".t ved med' at hare ti1 den usynlige Kirke trods Paveni Bandbulle.
Samtidig tilegner Luther sig Viclifs og Huss' Opdagelse af ,-at den synlige.Kirke
er Antif,ristelns Kirke. I it Brev af- r y r 8 siger han, at han aner, at den af
Apostlen betegnede Antikrist sidder i Rom og huserer Y&rre end Tyrkerne.
ttrg er det for forste Gang, at Luther _g_orRede
Paa Disputationen iLeipzig
-Eftei
at have benrgtet Kirkemadernes Ufejl_barKirk.opfattelie.
sin
ny.
for
hed, siger'han, at isir har Koncilier i Konstans taget fejl ved at fordomme Huss'
Setnin"g: Der gives en hellig, almindelig Kirke, tte-lig _S_ar-nf91-d-e9 af de udvalgte.
Til TrIds for" disse Kirkeilodets Fejliagelser er dog Kristi Kirke aldrlg blevet
forladt af den Helligaand; thi Paven og Koncilierne er ikke Kristi Kirke. Den
hellige Kirke er aanielig, ikke legemligl K.ittut virker i Aanden. Hans Kitke,
hans"Biskoper kan ,n"niitt"pt foinenime. En Kirke derimod, der er saa aaben226
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bar, at man kan gribe den med Hrnderne som den papistiske, den kan kun
vxre Djrvlens Vark.
Luther formaaede ikke at fastholde Begrebet "usynlig Kirke". I Kampen
rnod' Srr-t-erne gik han saa vidt, at han f=or Alvor iruei med Exkommunikaiio" *- Straf foi de genstridigr. 1u, til Trods for, at ingen uden Gud kender
d. h.il;g., der udgor Kristi Kirke,"o,mgikkes Luther med-den fantastiske Plan
a"""? .t Sa*frind af "alvorlige Kriitne" d. v. s. en'afsondret,Menighed.af
"i
a. ;e. troende med Navnelisier og eventuel Bandlysning. I Virkeligheden
fik L.rth.r, usynlige Kirke andre haaidgribelige_ Former; den. blev til en Stats.i Udvikling, som den protestantiske
t ;it .r' i"rt,rr"r.d". Organisatio.t
overraskende Paradoxer i hele Kirkede
mest
et
af
Theolog Rade kalder fir
historien.
--

Luthers "usynlige Kirke" betyder Benrgtelse af Kirken overhovedet. Saalrnge der ikke er" noget synligi Baand, d-e_r- knytter l_ndividerne samm€n' er
Ji.'inr.t Samfund, inien Kirki. Luther vilde - den Nominalist han var r""aro"ii*";r ittt . haie protesreret mod denne Konsekvens. Den Occamske
Filosofi, iom Luther var opvokset med, var med sin Tvivl paa al Sammentt-ng, ri" manglende sans fbr det universelle. for Enheden,_Helheden og solidariieten, den-bedste Jordbund for en usynlig Kirke for Enere. Den senere
UJ"i[U"g har fart Siblektivis-en videre. Ilvad er der hos Soren Kierke*rd, k?irt.rrdornsideal "'den enkelte" endnu tilbage af Samfund og Kirke?
b; ;; i J.n .nod.rne individualistiske Verden iklie . gamle Protagoras' Ord
kolrm.t til Ere igen, at Mennesket er alle Tings Maalestok - enhver ene om
sin selvlavede Religion.
-:ild;
,rog.r, dJ, fstrt bort fra denne-Subjektivisme, er det den katholslee
Lari
om dei synlige Kirlee. Kristi Kirke kan_ opfattes som_en Inkarnation, en
;i[i*;;id ; K;$ af det overnatur,lige, guddommelige. .Denne Synliggorelse
er over alle Begreber omfattende, den er dristigere., -end nogen menneskeltg
Fantasi kunde h"ave udtrnkt. Den er en Sammenkedning af det usynlige-med
det synlige, af det guddommeli ! ped d.et menneskelige, af .det evige med d.et
,o#kun Guds Visdom, Almagt og Keilighed kunde fuldbyrde.
il;r(;;i.ii!., thimmelske
er dJt
fi.k."
Jerusalem, som er steget ned til- Jorden.
-H;i; kirk.n ikke var iynlig,
havde KristuJ aldrig kaldt den for et Rige,
." UiorJ, i" h".,d. han aldrigf,rugt Billedet af Sennepskornets Vrkst om den;
fr";r-i." t "r, b.rtod "f a. "ti.tlige;', havde han aldrig sammenlign"-t den med
o* Flrk.r,.tt"t. En af Aiostel Paulus' Yndlingstanker er Kirken som
n*.r*
"Ii?il'-m17rriJ.
i.g.-.. Ganske vist er dette Legem-es .Hoved den usynlige
troende med hver
g..r., *.n L.--ine er de kristne Strnd-er og dJ enkelte
sin Tieneste. De er ikke blot synlige hver for tig, -.tt netoP som Helhed, som
iiirr..l,- o" trota.r-r"rnt".r, .r.d'syr,Tige Baand: dEn samme Tro, de samme Helog den samme Ledelse.
liggorelsesmidler
-^"ru;;
i.-r..mbede er den_guddommelige Sandhed inkarneret,.gjort
"rf.jlb"t"
fvf.n.,"rk.i t<"a og Blodi BiskopernE med Pavel Paa det almin;li"t -.J
"f sy"e"di.og.sidst knyttet til. et enkelt Menneskes ja til
J.flg. ic*;;t
p;'.;r-: Uarug";'ved deres Definitioner udmontes Aabenbaringen i Dogmert""aft.drtrrn["'r"rrdrru"ttgte Menneskeord' Naaden er inkarneret' Yed et
"*
tit Jordiski Tegn,. i de hel-ljse syv^Sakramenter. P._t s".d.
Ail;;;;t#;;
r;tiui"ra.r siniiggjort i Kirkens Styrelse, i tusinde-Hyrdefor
i+"iJEr O-sorg
M."".rkehender.'Sai'lid.r er den synlige Kirke et vedvarende
;;;-t;;;r-"F
;fj.r.."Ji, de coelisJ. Kristus selv har givet den it Maximum af Synlighed.
ogsaa Kirken sine
I Overensstemmelse dermed og i Fortiattelse deraf , garefterligner
den den
Sakramentalier
sine
I
oi.
for
svnlige
Verdier
mnd.li*
oui."aiurlige_ i ord, Ting og -Handlinger, som Jesus.bruger i
iki;J;i""c
"id.i Sakramenialiern ,, p^i eri Maade Sikramenter i det smaa,
iirr. S"t t""-enter.

"
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ikke blot syv, men mange. De er Tegn, valgte af Kirken, som vi kan se, hore,
fale paa, lige fra Vievandet til Indvielsen af Samfrrdselsmidler og

tage cg

Fodevarer.

Liturgien er en storstilet Anskueliggorelse af Mysteriet i Ord, Toner og Ceremonier, der gar Indtryk paa vore Sanser. Dens Kilde og Rod er der' korte,
tavse Forvandlingsajeblik, Messens hemmelighedsfulde Hajdepunkt. Liturgien
fatter denne kostelige, .himmelske ,iEdelsten i en Krans af Perler og omgiver
den med Filigraner af Guld og Solv, for at den ikke ved sin Lidenhed skal
unddrage sig vor Opmaerksomhed. Kirkeaaret med dets Fester er Kirkens levende Billedbog, efter hvilken den som en from Moder hvert Aarpaa ny fortrller
sine Born den hellige Historie.
Kirken kommer fra Katakombernes Fattigdom og Morke; men, hvor den
faar Lov, onsker den, som det sommer sig for den himmelske Kristus' Brud, at
vise sig i straalende Herlighed. Derfor kalder den paa Bygmestere og lader
dem opfore Domkirker med knejsende Taarne og Kupler. Den har Brug for
Malerens og Billedhuggerens og Guldsmedens mesr ophojede Kunst. Den omgiver den hellige Handling med Sangens og Orglets Bius. Den lader benaadede
Digtere forme Liturgiens Flymner og Sekvenser. Den har selv Plads for den
rytmiske Kunst i Ceremoniernes afmaalte Bevrgelser. Den anvender Farvernes Symbolik i sine hellige Dragter. Den fester med Lys, Blomster og Faner,
medens Viraksskyer fylder Kirkerummet, og Klokkernes Malmrost runger over
By og Land. Kristilegemsprocessionen er dens frejdige C r e d o, som enhver
skal hore. Og som Verdenskirke har den sit Rigssprog, det xrvxrdige, klingende
latinske Maal, der lyder i dens Litprgi fra Rom til det fjerneste Asien, paa
tvers af alle Sprogforskelle. Kirken snsker ogsaa at. prr,ge Dagliglivet med
Familiebon og Krucifiks, Helgenbilleder og Vievandskar i Hjemmene. Og hvor
er ikhp Kirken synlig i katholske Egne, hvor Vejkors og smaa Kapeller pryder
Landskabet, og hvor der endnu lyder den fromme Hilsen: "Griiss Gottt' og
til Prcsten: Lovet vrre Jesus Kristus!
Overalt skal det overnaturlige ses og hores og foles. Det skal kappes
med
-Kirkens
Sansernes Verden og blive levende Virkelighed-. Ja selv der, hvoi
Synlighed forekommer en kolig Nordbo drevet paa Spidsen, i alt det Guld,
Purpur og Violet, som Kirkens Fyrster og Prclater brrer til Skue, selv'det er
der Mening i. Bortset fra, at vi maa tage det historisk som opstaaet af sydlandske Folkeslags storre Sans for Pragtudfoldelse, er det i sin dybeste Grund
et Symbcl paa de Magtfuldkommenheder, Kristus har forlenet Kirkens Hyrder nred. Vi har let ved at f orstaa en Kristi Stedfortrrder i Katakombefattigdom, men vi maa ogsaa kunne forliges med en Pave paa Sella gestatoria mellem Strudsefjersvifter og med Tiara paa Hor.edet, ikke blot som Pius VIIs af
Pap, men af Guld og Solv. Det er vanskeligt at sige, hvad der klrder Kristi
Stedfortrader bedst. Og fristes vi til at tanke: "Hvortil denne @dselhed?
Kunde man ikke o. s. v." (Mt. 26, 8), skal vi dog ogsaa huske et andet Ord:
"Dette burde gores, og hint ikke forsommes" (Mt. 21,, 4).
Selv om der, som Mennesket nu engang er, ligger en Fare for Udvorteshed
i al den Synliggorelse af Kristendommen, turde dog Chancen for det modsarte
v&re stoffe, nemlig at det overnaturlige derved bliver lettere fatteligt og mere
Folks Eje end, hvor man vil gennemfore en puritansk "Tilbedelse i Aand og
Sandhed". En rent aandelig Religizsitet er, som Erfaringen viser, for svx.ft ;t
fastholde for Gennemsnittsmennesket. Den bare tommer Kirkerne. Saa langtfra at Kirkens Synlighed betyder Materialisme og Vanhelligelse, er den tvxrtimod et fuldtonende Adveniat Regnwm tuum og et magtigt Surswnt corda.
Endnu en Synliggorelse er Kirken magtpaaliggende. Den husker Jesu Ord:
"Saaledes skal eders Lys lyse for Menneskene, at de ser eders gode Gerninger
og lovpriser eders Fader, som er i Himlene" (Mt. i, r5). Kirken kender ingen
228
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storre Gl€de, €nd naar den kan give et af sine Born ved Helgenkaaring Ai*ets
Da bliver Kirkens Kraft og Ungdomsfriskhed synlig ved en Kristens Livsvandel, hvis Hellighed Gud selv har vidnet om'ved aabenlyse Mirakler, Denne
Kirkens skonneste Synlighed maa vi selv raade for efter det Maal .af Naade,
som bliver den enkelte til Del. Stjernerne er ikke alle af forste Stsrrelse; der
skal ogsaa Tusinder af lysende Prikker til, knapt synlige for @jet, for at

Ere.

skabe Stjernehimlens betagende

mel kan

vi alle blive'

Pragt. Saadanne Stjerner paa Kirkens HimA. Menzinger s.

J.

RELIGIONSSURROGAT.
"Religion dr minniskohjirtats och vdrldshistoriens djupaste Imne", skriver
ritta P. Tillm. Pesch'), och Alban Stolz framhlller: "Yar1e minniska ir
en krympling till sjllen, om hon dr utan religion, om hon icke lr riktad till
Gud och sin eviga bestimmelse". Redan rri.r upprdtta ging och hlllning, som
utmlrka oss mdnniskor framftir alla andra varelser hdr p3, jorden, tyda ju p3.
var stora uppgift, att scika oss uppit till det iiverjordiska, och.vir sjils immateriella andliga krafter och anlag ncidga oss oavl&tligen och i viss min o€rlot:
stnndligt att i vdrlden inom oss och utanftjr oss kinna och erkdnna den evige.,
allsmlktige Andens verk, vilken har givit allting tillvaro och i allt och genom
allt skapat kallar oss, sin synliga skapelses yppersta verk, tillbaka till sig, .Ja,
en krympling till sjdlen miste ovillkorligen den mlnniska vara,.som ej :kiinner denna dragning, som icke alls berijres och skakas av den inre oro, som
driver oss hln till Gud.
Det ir t. o. m. vir fijrnlmligaste plikt, grundad p3, vnr innersta natur, att
vara religicisa, .d. v. s. att i allt virt giirande och l&tande erkinna och bekinna
det fcirhillande, som rider mellan oss, skapade varelser, och Gud, v&rt ursprung
beoch slutmil. Att f<jrakta och fijrsumma denna piikl och denna uppgift,
-rninniskotyder till sist ingenting annat d,n att fijrakta octh misstaga sig, p&
i,
varandets egendiga mening och innebijrd,
Dock just emedan religionen, virt fcirh8llande till Gud, dr det hiigsta'och
tillika det djupaste i mdnniskovdsendet och minniskoliveq, ingriper den ocksn
merendels i minniskovarandets stora tragik: Ljus blandas med ,miirker, sanning med villfarelse, hcig andeflykt med de sinnliga drifternas neddragande
tyngd. I religionshistorien llsa vi om minga hdrliga, rnedryckande trragder,
men dven om mycket bedriivligt och skamligt misslyckande. Dir mijta vi
mlnsklighetens idlaste och mest lysande gestalter, men ocksi den rninskliga
skriiplighetens, ja uselhetens cimkliga skuggbilder.
Dit 1r a-v stor vikt fijr oss, att just angnende religionen kunna skilja mellan
sanning och villfarelse, mellan ikta och falskt, mellan sunt och sjukr Vi miste
veta, att det lven finnes religionssurrogat. som aldrig kunna ersdtta den ikta
och sanna religionen.
Man fir vil"siga att just v&r tid er intresserad av religicisa sptirsmil , ia, att.
den kdnner ett starkt behov av religion och religitisa yttringar. Den krassa
materialismen kan i lingden ej tillfredsstdlla en verkligt tdnkande och strlvande mdnniska. Men det. d'r alltjdmt just i sidana tider som allskijns ockultistiska
och kvasireligicisa rcirelser stjka tranga sig fram och vilja reformera eller civerbjuda och ersltta kristendomen. Mi vara att sidana rtjrelsers bandrfcirare
med

1) Christl, Lebensphilosophie, s. .43.
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slsom n. v. biskop Tor Andrae skrev om Religiiisa nutidsav nystisle och apobalyptisk art, "till sin psykiska liggning iro noto=
riska reklammakare, vilkas verkliga
inflytande icke. stir i nigot TOrhillande
till deras hiigriistade propaganda, "eller till d. hekatomber av tryckt papper,
de offra it sin sak"l). MX vara, sisom prof. E. Linderholm fiamhOll
om Cbristian science-riirelsen, "att det hela 5r ett sillsamt utslag av halvbildning, svindel och god tro och ett av de sillsammaste kapitlen i der religiiisa
charlataneriets brokiga historia"'?). Men sidana och likninde r6relser utgiva
sig iind& och betraktas iven av m&nga sisom religio,n i dess renasre form.
Aven om den moderna teosof ien t. ex. In si ofta pistis icke vara nigor-r
religion alls utan ren vetenskap, som l1r, hur minniskan genom en slrskild
fcirborgad kunskapsfcirmiga eller ett slrskilt kunskapsorgan kan ftjrvlrva vetande om en tjversinnlig verklighet, kallar den sig indi ocks& "vishetens reli$ion" och slger sig innefatta religionens djupaste vdsen och blra dess mest
visentliga drag, samt hoppas att en ging sisom arytagare tdda i alla' de
andra religionerhas stllle').
Likas& sciker spiritismen, som inf6r vetenshapsmSn vill gilla sisom
ett fiirdjupat vetande om andevlrldens mysterier, vinna de troende genom ett
fromt anlete. Den sciker rekommendera sig hos dem sisom bundsftirvant i
kampen mot materialismen, sisom en tillfi;rlitlig vlgvisare till Gud och till
Kyrkan samt sisom kristendomens och den kristna uppenbarelsens beskyddaren).
Och just hdri, att sndana rcirelser icke blott lro ett spekulativt och teoretiskt
system utan ett slags religion,ligger deras farliga dragningskraft.-Men ha de alls
nlgot att gtira med sund religion? Eller d'r det omdtjme befogat som fciranledde
vir Kyrkas hiigsta auktoritet att fiirbjuda alla katoliker deltagandet i ockultistiska och spiritistiska seanser och cirklar samt att bli medlem i dyliki fcireningar, dlrfcjr att dar icke visas en vig hin till Gud utan bort frin honom,
och den kristna tron ddr ej styrkes utan undergrives?
Slkerligen finnas dlr ocksi goda, sunda tankar, och hos enskilda, som sluta
sig'till sidana rcirelser, ett irligt sedligt strivande, men om man ser ndrmare
efter, skall man uppdcka, dtt det di rcir sig om llror och dvningar, som ha
civertagits frin den dkta kristendomen, me<lan allt, som dr utmarkande just
fiir dem sjilva, dr en osund och okritisk blandning av hedniskt fantasteri och
vidskepelse samt ett ockrande p& sensation och mysticism. Sn mycket ir uppenbalt, att den lkta religionens visentliga drag hos dem mer eller mindre f6rvridas till grotesk karrikatyr.
Alla former ocb yttringar aa iileta ocb sund religion mLste dock t'i)rst och
friirnst ta hiinsyn till ocb vara grwndade pfr en sannskyldig b6gaktning t'6r
bdde Guds ocb miinnishans inre aiisen och aiirdigbet. De miste vara det vdrdiga uttrycket fijr det ob jektiva
fijrhillandet, som rider mellan oss
och'Gud.
Fijr det fcirsta miste alltsi varje religion, om den vill kallas ikta och sund,
uppvara uppbyggd plt en f cjrnuf tig och sanningsenlig
mest_adels,

r1r,elser

f attning

om Guds visen.

Redan fiir det sunda ftjrnuftet uppenbarar sig nu Gud som den odndligt
fullkomlige Anden, sorn det hiigsta personliga vlsendet. Han kan qm6jligt
vara identisk med denna begrdnsade, allt1d,mt sig fiirindrade och i allt avseende ofullkomliga virld, utan ir fastmer dess ovansklige och ofiirdnderlige,
allsmdktige och olndligt vise Skapare och Styresman, dess helt och hillet oberoende ursprung och sista mil, den oindligt rdttvise Herren och Domaren 6ver
allav&ra tankar, ord och girningar, sidan han med hela sitt gudomliga majestit
.r) Svenska kyrkans irsbok 1926, s. r4y, 2) Ibid. s. r48. 3) J. Bessmer, Der Okkultismus
von heute. Stimmen der Zeit Bd roz, s. 34y. a) J. Bessmer, Spiritismus, \flissenschaft und
Religion. Stimmen d.er Zeit. Bd ro5, s. 45.
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och hela sin helighet trider fram fijr oss i vnrt sedliga samvetes opartiska och
obestickliga riist.
Men en personlie. utanfijr och ovanfcir virlden existerande Gud, som skapat
det eviga, alltni--.t och jord, Eika.ttt.r icke av teosofien. Fiir den dr Gudjust
slsOm detta
la111t ris utvecklande, i vdrldsalltet utbredda urvisendet, som
ir
den enda
ocks&
visende
Ltti *fi alla omfamnande och med allt identiska
Minoch'ande.
matetia
Gud
tillika
dr
teosofien_
Enligt
verkligheten.
och eviga
t irk" oZh virld"iro icke fr8"n allv2isendet skilda ting, de iro blott dess spegelbild, naturen ir blott ett bllndverk och gyckelspel. "Det finnes ingenting utom

en mnngfald av former. Yarje tunk., vJrje medvetande dr hans,..ty han
u.rderpante"n pi virt odijdlig iir" -(Besant). Det,.som hir.predikas, Ir
pantheismen i sin^ renaste form, ?et ir den indiska idealistiska och fantastiska
panth.ismen, sidan vedantasysiemet uPpsteller den, mX vara friserad och fdr'
ead efter moderna monistiska teorier.

C"i i
ar

' Pi si sltt blottstiller

sig den teosofiska uppfattning-en om Gud redan fiir
det sunda fijrnuftet och en-sund filosofi sisom ett missfoster' men innu mera,
nar ui idmfijra den med vir kristna pn Guds iivernaturliga uppenbarelse grundade tro. "Vi tro icke pn de kristnai GuC, Jesu fader, Skaparen.- korteligen
J." Ui6tirt. Guden. Vi f6rkasta fiirestlllningen om en personlig eller utom
vdrlden stiende Gud, vilken icke ir nngot annat in den gigantiska skuggan
av minniskan frbn hennes blsta sida..-. Vi tro pn en uniVersell, gudomlig
princip, alltings rot, ur vilken allt framgXr och i vilken allt skall absorberas
iia rtii.t av "tillvaions stora cykel. . ." lBlavatsky). I den heliga Trefaldigherens stille trida tre orientaliska gudavlsen eller gudomliga krafter eller uppenbarelser, hur de ln mi betecknas, men i varje,fall icke tre.personer i vlr mening.
I det minniskoblivna Ordets stdlle trdder nigon kosmisk ande. I den gudomliga F6rsynens och rittvisans stdlle Karma.d. \: s. lagen om h.andlingen och
diss obi;nhOrliga iterverkan. I den eviga vederglllningens stelle sjilavandringen
och reinkarnationen, iterfijdelsen. Och till slut kommer Nirvana, det tomma,
allt personligt och allt medvetande helt och hillet utplnnande intet.
Nej, .r, r5d"tt gud Ir icke den levande Guden, utan en produkt av oklara
t^nkii och fantasLr, ett visen som innesluter i sig de mest btroliga mofsatser.
Det Ir sjdlvklart, ad der i fdljd ddrav_ ej heller kan vara friga om ett levande,
personlist fcirhnllande mellan mlnniskan och en sidan gud. Teosofien klnn.r ditiO. icke heller nigon egendig kirlek till Gud. Kerlek-en till sig _sielv
och tili Gud 1r precis detsamma. Och om ligon icke kan fiirsti detta, s} heter
det blott: "Lir kinna dig sillv sisom Gud"- Detta 6r teosofiens frimsta bud
och dess andra: "Llr kln-na'dig sjilv sisom ett med alltet". Siledes finnes diir
icke heller nlgon plats fiir bOn i detta ords vanliga mening: ingen tillbedjan,
lovprisning, iitet bAnfallande. "I detta system finnes icke nigon plats fiir
kallas nid eller hjilp frin ovan. Btineropet till en personlig
"llirid""i'som
Gud
ir etr hugg i det tomma, btjnentn pi villfarelse beroende suaghet" (Teosot'iens nyckel).- "En inre betraktelse och andens koncentrering pi det gudomlighetens-frci, som ligger i sjllens innersta centrum, dr den e-nda bcin och gu.dsdirkan vi rimlietvii"kunnj f"tt". Att tillbedia en yttre form, levande eller
dcid, ,rare sig de; existerar objektivt eller blott subjektivt i vir inbillning, -ir
sasnl6st ochlidnar blott att bedraga oss sjdlva" (Hartman - Pfeiff). Att bedia
6eivd.r i teoiofisk mening au "iala det gudomliga ordet och lita det uttala
sig i sjdlva mdnniskan", d=et betyder att fly undan det personliga och Sndliga
i tet opersonliga, olndliga alltomfattandets rike.
Inteiunder"alltsi att ocksi mlnniskans inre vlrdighet urakt-

tttfr.r"*#ff ia:lffi,r'J'::f
ndmligen fijrstlndet

mest virdefulta i minniskans andliga natur,
oih de., fria r.iljan, miste dock tjdna som huvudpelarna
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fcir a_tt uppbera religionens tempel. Men nu d,r det uppenbarligen si, att
teosofien
och Snnu mera spiritismen
gir ut -egentliga,
pi att genom sini ldrdomar,
- och
sin praktik
sina iivningar renr av -dcida den
nirmare bestimr,

den tinkande och fritt strdvande mdnniskan.
_ Man bemijdar sig om det st6rsta mcijliga hemlighetsmakeri. Man skiljer mellan "utomstiende", som endast helt obeiydligt fB kunskap om "mysterierna",
och "adepterna", de mera invigda. Den fulla sanningen fijrbehilles enbart
"mistarna", sanningens bevakare. Vad skall man sedan sdga om allt det otroliga och fantastiska, som lovas s&som resultat av entrigenroch flitig "eurythmetisk och psykisk andningsgymnastik", av "meditation, .koncentration, viljeakrobatik" med mera sidana mirkvdrdiga civningar? Ddrigenom skall man, om
mair en'ging blivit mlstare, kdnna komma dirhin, att man icke mera inskrinkes av rum och tid, att man oinskrdnkt kan behdrska materieh; art man
kan hilla sin kropp vid liv, si llnge det behagas, art man kan g6rb den osirbzrr och plcitsligt skall kunna bota andras sir. Man skall di'komma art se och
fcirnimma allt, som ir, som var och skall vara: kort och gotr man skall bli
allsmiktig och allvetande.
Vi vilja icke vidare ingn pi alla de andra li;j'liga och vidskepliga ting, -som prisas och liras i ockultistiska flygblad och
broschyrer.

Allt'detta pistis gi ut pi att vicka ockulta, fiirborgade, men fijr religionen
vdrdefulla krafter i virt inre. Men med den verkligt vetenskapliga psykologiens ijgon betraktat "betyder det ingenting annat an att utbilda och urveckla fantasien och den av den fria viljan oberoende mekaniska associationskedjan samt kdnslolivet pi bekostnad av fijrstindets och den fria viljans kontroll. Det betyder, modernt uttryckt, att utveckla undermedvetandet pZ det
vakna och rationella tdhkandets bekostnad, att odla en allt stijrre automatisk
sjilvstdadighet av sjilens llgre krafter, tills man hunnit till en mediumistisk
klyvhing av personligheten,
och ddr denna klyvning kommer att bli varaktig, fcir den till hospitalets- partar. Denna utbildning av den sjilsliga auto:
matismen har ockultismen att tacka fcir sina intuitioner och alla prestationer,
som kunna fijrklaras pl naturligt sltt, s8vida de icke hijra till dit medvetna
bedrdgeriets bmride. De finna sina motstycken i drcimlivets fenomen, i sijmnalaren och scimngnngaren, samt i en rad av ftjreteelser, som rillhijra de psykiska sjtrkdomarnas fdlt. Slutligen sillar sig till alla dessa sjilsliga'rubbningar
ihnu bemiidanddt att systematiskt vlcka, ja med viljans hela energi framkalla
illusioner och hallucinationer. Ty vad annat an detta kommer att framalstras
'genom att alltj'dmt och om och om igen uppvdcka lingta"n efter att
skida
astralvlrlden och att fcirst di upphcira ddrmed, nir man ser sin astralkropp
och'alla"astralvarelser lika bra som tingen i den oss fysiskt omgivande virlden?
Dessa illusioner och hallucinationer bilda sedan trappstegen till ockultiiternas
andliga skidande i samma min som de iro rrappsregen till de vansinnigas
systematiska vanefcirestdllningar.' Sjalslig ruin Ir den moderna ockulrismens
sista ord. Den uppnir pn nigot sitt det som der indiska yogasystemet eftersfrdvade: upphcirandet av det sanna mlnskliga medvetandets funktioner. Ocksi
ett Nirvana!"').
Till ddssa ord behijva vi blott tillfoga en lverisk fackmans ej mindre dripande omd<jme, for att iivertyga oss, hur litet sidana system ha med sund religion
att gora: "I verkligheten karakteriseras tyvdrr den teosofiska'forskninlen'mera
av kritiklcis littrogeniret och dvertro In av vetenskaplig metod bch vetenskapligt sanr'i4gsscikande. Den befinner sig p& avgcirande punkter i skarp konflikt
med bide historia"och psykologi. Religionshistorien kan icke godtaga de teosofiska fantasierna om den s. k. esoterismen (den hemliga laran) i de hiigne reli1) J. Bessmer, Der Okki:ltismui von heute. Siimmen der-Zeit, Bd roz, s. 44r.
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gionerna; och de autosuggestioner och sinnesvillor, som den ockulta triningsmetoden framkallar, fcirklarar den moderna psykologien pi helt annat sdtt dn
teosofien. Den cmstlndigheten, arr en eller annan sondeiling med vetenskaplig, vanligen naturvetenskaplig bildning hamnat i teosofernas led. . . kan pi
intet sitt jd'va detta omdcime"').
I denna- oklara och kvava atmosfir av pantheistiskt fantasteri kan en sund
religion icke blomstra, ja icke ens gro. Ty i denna allt sunt andligt och sjdls-

ligt liv dddande virld av reklam, av p3. sensationshunger ockrandi mysticism,
av i halvmijrker ritcivade trollerier och bedrlgerier kan Gud icke vara med,
Gud den odndligt helige och majestltiske Anden. Allt detta dr helt och hillet
en moislgelse mot. Guds virdighet. Materialismen kommer aldrig att dvervinnas
genom sidana religionssurrogat, utan endast genom Guds Helige Andes nid
och kraft och genom en gudstillbedjan "i ande och sanning" (Joh. 4: z3).
Man miste verkligen undra,'hur tjver huvud taget en tinkande, fiirnuftig
mdnniska ddr kan scjka tillfredsstdllelse fijr sin innersta llngtan efter religion,
dnnu mindre hur en kristen rrtinniska i sidana r6relser och tillstlllningar kan
sijka ersdttning fiir sin kristna tro. Sidana mitte vil aldrig ha blivir midvetna
om den odndliga skillnaden mellan Kristus samt hans

llra

och religiiisa

liv

och

dylika system och deras upphovsmln och fijrklmpar. Blott ert exempel: "En
besvirlig belastning fcir den moderna teosofien utgcir stiftarinnans . . . personlighet; hon var kanske sjilv ett medium, men dlrjlmte en htigst raffinerad
bedragerska, en fascinerande gestalt sisom endast en rysk hysterika av denna
typ kan vara det (Oesterreich). Hodgsons bekanta avslcijanden, stindigt pn
nytt 'vederlagda' av teosoferna sjilva, lro alltfort avgiirande fcir den vetenskapliga virlden. Tdnkande minniskor behdva f6r civrigt inga avslijjanden
fijr att fiirsti, att en person, som producerar brev, porslinsvaser o. d. i ett list
skip, ir antingen en bedragerska eller sjdlv bedragen"').
Aven denna sorts religions f rirhillande
till Kristus talar tydligt
nog. "Jesus fciddes enligt den ockulta laran 3.r ro; fcire v8r tiderdkning. Han

till det essenska klostret nd,ra
Serbal p& Sinai, dir han ej blott fick tillfille att sammantrd.ffa med ldrda
resande frin Persien oqh Indien utan aven hade tillfdlle att studera 'em utuppfostrades bland essderna och sindes nitton8rig

mirkt bibliotek av ockult litteratur, i synnerhet indisk frin trakterna norr om
Himalayb'. Pi grund av.hans enastaende frornhet vlrdigades en medlem av
den hiiga hierarki, som leder mdnsklighetens religicisa utveckling,

hans namn

var Medlidandets och Visdomens Herre
fcir tre 3.r taga sin -boning i Jesu
kropp. Evangelierna fortd'lja hdrom symboliskt i berdttelsen orn Andens nedstigande som en duva vid Jesu dop. . . Med kristendomen har denna religion
i verkligheten fciga mera gemensamt an namnet Kristus, ett namn, som fcir
teosofien betecknar ett yesen, vilket i grunden just intet har att skaffa vare
sig med evangeliernas Jesus eller trons Kristus"').
Det d,r al'ltsi helt och hillet ovlrdigt en kristen mlnniska, att llta sig imponeras eller fijrvillas arr dylika "religioner". Fcir att finna en s u n d o c h

sann religion och religiositet
g& vi till den mest religiiisa
minniska, som kan finnas: till v&r Flerre Jesus Kristus. Hans religion, hans
fiirhillande till Gud, i synnerhet hans <idmjuka vijrdnad fcjr Faderns majestlt
och helighet, hans helt och hillet sig sjllv hlngivande och uppoffrande kirlek
till Gud och fcjr Guds skull till andra mlnniskor, hans intill -dijden pi korset
trogna_ lydnad under Faderns heliga vilja och fcirsyn
detta dr det Larligaste
uttrycket frir religionens bkta och vdsentliga drag.- Jesu liv och lira JtE i
helighetens och sanningens klara ljus. Han stnr visserligen Sven i en levande
fcjrbindelse med den dverjordiska vlrlden och d'r uppfylld av iiverjordiska
1)

Tor Andrae,

s. o. sid.

r45. z; Ibid.

:1)

Ibid.
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krafter. Men allt det underbafa som sker i Jesu liv stlr, likt hans fld.rdfrla,
religiiisa girning, endast i gudsfOrhirligandets _ tjdnst. Det skall blott tjina
till -att vi-ddrigenom kommJ till tro pi .den ende sanne Guden o,ch pi hggo*,
som han.har iint: Jesus Kristus sjilv, vdgen, sanningen och livet. .Och si
iippnar sig iiver hon-om verkligen himmelen och kommer Faderns rijst ned:
"^betta a.imin ilskade Son, i honom har iag mitt vilbehag. Honom skolen
I nora .
Jesus vill genom ord och fijredijme l6ra o^ss, huru vi m&ste inritta v&rt liv,
durn ijve"r detta de ord skola kunna sti, som dnglarnas sing satte sisorn
^ti civer hans eget liv: "Ara Gud i hdjden", d. Y. t. Gud skall erkinnas och
motto
bekinnas i alla vlra ord, tankar och girningar slsom den han verklig-en ir:
nimligen v&r Skapare och Herre, vilken ensamt tillkommer all makt och hirliehet] "Och pi iorden frid it lndnniskor, som hava hans vilbehag", frid som
er" irrbegrepp ei av al| Guds, Faderns n&d, av allt stort och idelt, av allt heligt
och fulkomligt, som den sanna, den kristna religionen_ lr _bestimd till att
skinka oss ocL verka inom ossr I Jesu sanna efterfdljelse blir
s& sunt och friskt, som det ijver huvud taget kan vara.

liv

EN PRASTKYRKA?(Forts.

virt

l.

religiiisa

Gerlach.

fr. s. r83.)
.Fi;rknippad med ffi,gan om det berlttigade i en "sakramentskyrka" i1 giletvis
I frag"" om pristadtmets ber{ttigande. Professor Fleim dgnar dirfijr ocks&
"rak .tt iristiende kapitel s6m hatt fiirser med ijverskriften: "Slut pi
denna
prdstadtjmet". I friga om prdstadiimet, fijrklarar han, "ir innu i dag motsittnirrg"r, mellan de bnia beklnnelserna oftjrsonlig, oaktat all ijmsesidig fiirst&else
och all timsesidig respekt." (s. s5).
Det 6r slrskilt-tr.rin. otr"k.r som anfijras mot ett mlnskligt pristadiime inom
sijka i ld,ran om rd'ttf d'rdiggiirelkristendornen. Den fiirsta.ar att
'"NIr
trons under fcirslggir, denna Kristi nirsen genom tron allena.
lr".o f ett fijrtvivlat hiirta, s& tr sjilen helt allena medKristus..., alldeles s&
som synderskan i fariidens hus bland alla de d'ar ndrvarande var ensam, med
Kristus nlr denne sade till henne: Gi i frid" (84); "genom tron allena, detta
icke genom in pristerlig fcirmedlare,
betyder: icke genom mdnskligt itgiirande,
-hemlighetsfulla
gdrningir" (85).
icke genom .,i rak.a-etttskyrkas
limnat.
bevis fijr, att lira-n om
ha
vi
emellertid
artikel
I n-drmast fiiregiende
rrittfirdiggiirelse lenom tron allena stiider sig pi den alltigelom ^oriktiga fijrutofiirmigan-hos mlnsdttningeir"om minniskans absolura syndaktighet-, 4.
". q.betrdffande fr&gan.om
nu
Nlr
alltsi
niskan-till varje medverkan i det goda.
-detttta
felaktiga ld,,ra, s3" mlste vi bestimt
prdstadiimet ,futtatt.t dragas an
avvisa denna art bevisfijring.
Ett andra skel -oi-.ii- prart.rtind inom kristendomen tages ur sjllva
prlstadijmets
begrepp, si som nu Prof. Heim fat'tar detta. Enligt
-hans
mening har ndmligen virje slag av prlsterligt dmbete bland mdnniskorna
uppstatt ui mlnniskornas maktbegdr: "Det hiir till prdstens vdsen, att han
.riOf"at en makt ijver andra mdnniskors samveten och detta fijr att &t sig
bibehilla,herravildet 6ver sinnend' (88). Och vidare heter det: "Det finns en
makt. som har ett intresse i att h.nlla oss mdnniskor, . . fast i ett tillst&nd av
,"-V&roro, dir vi dro beroende av andra minniskor. Denna makt dr pristvlldet" (87). Pi mer ln tio sidor i detta.k_apitel behandlas si denna.fiiregivna
maktstrlvan hos presterskapet i den Katolska kyrkan, varvid slrskilt tvenne
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medel nimnas, varigenom den katolska hierarkien stjkt civa makt ijver samyetena, inqvisitionen och absolutionen.
I nq v is i ti onen skildras i de mcirkaste farger: "Ingen fanrasi kan ftjrestdlla det eldnde, som denna inrittning har bragt ijver minskligheten under
dessa 4oo ir. Ett hav av blod, de torterades smirtoskrin, de mcirdades dcidsrosslingar, allt detta ir niranog lnnu ftjrfdrligare in virldskrigets alla fasor
och den gruvligaste fcirfciljelse mot de kristna i forntiden" (93). Med en omittlig civerdrift heter det snlunda: Minga flera minniskor slaktades genom inqvisitionen 6n under forf6ljelserna mot de kristna genom hedningarnas itgir-

der"

(9o).

Som bevekelsegrunder till inqvisitionen angivas: "IJppenbart syftade inqvisitionen inte endast till att rcidja kittarna ur vigen och att rensa bort sekterism
och heresi ur Kyrkan, nej, den var ett sinnrikt uttenkt medel till att hilla mln-

niskorna... i oavbruten ingest... att fi dem in i en sidan skrlckstimning,
att deras samveten rikade in under Kyrkans maktsfir" (9r).
Ingalunda Smna vi taga inqvisitionen i ftjrsvar. Men vi f& vdl slga det, att
d.ven detta avsnitt ur kyrkohistoricn kan gcira ansprik pi att behandlas fullt
objektivt, och h:irutinnan brister det fullstdndigt hos Heim.
Framfeir allt kan intet bevisas mot pristadcimet sEsom sidant ur hlr berijrda
historiska fijreteelse. Man m&ste ju ocksi medgiva att "iven den ur reformationen framsprungna kyrkan ej hillit sig alldeles ren frin denna beflickelse"
(go). J^, v i fi tillochmed siga, att reformationskyrkan alls icke gitt mindre
strd.ngt och grymt fram mot annorledes troende, in vad Katolska kyrkan pi
sin tid gjorde mot heretikerna. Man tinke pl fOrf<;ljelserna i England och
Irland som nog i grymheter av alla slag vida ijvertrlffade allt, som ir kint
frin andra hall DA det nu dr si, kan man ur de statlig-kyrkliga domstolarnas existens.slkerligen inte bevisa nigot mot det berdttigade i prdstadijmet
eller framstllla hierarkien sEsom ett resultat av minskligt maktbegir, .- Och

for att hii'r i forbigiende berijra de protestantiska hixprocesserna, sisom man
vdl ffu kalla dem med hlnsyn till tids- och ortsbestfi.mningarna, si voro de ju

klnda protestantiska hixdo,mare
ncija oss med att nemna en enda, B. Carpzov f fi66, domhavande i
Dresden och Leipzig, som fdr sin del ensam under sin domaretjlnstgiiring medhann att avkunna cia 2o,eoo dijdsdomar i hdxprocesser! Betriffande den illa
utskrikne spanske storinqvisitorn Francisco Ximenes f ,jt7 d"r d* ur dom-

egentligen" religionsfcirfriljelser; och bland alla

kunna

vi

att han undertecknade z,;oo dcidsdornar.
Detta sdges ej sisom fijrsvar fiir inqvisitionen
men en smula olrjekivitet,
om vi fn be!
Om absolutionen
heter det, att den "torde ha varit ett dnnu farligare medel In inqvisitionen". "Den bestir dlri, att en mdnniska understir
sig att i Guds namn frikalla en annan mdnniskas samyete" (gf ). Men en fcirmitenhet f<irelige vdl"endast i den hlndelse, att Kristi uppdrag hdrom saknades.
Och likvisst lyder detta silunda: "Vilka I fcjrl&ten synderna, dem tab de fcirlitna" (Joh. zo: z3). Sker fcirl&telsen i Kristi uppdrag, och detta d"r 1v fallet,
si fiiretages den ocksi med rdtt "i Guds namn".
Slutligen framstdlles di hela pristadiimet sisom en stor f restelse
f ijr minniskan: "Prdsten dr den avgcirande frestelsen som hiller tillbaka
mdnniskan frin att ni den ensamhet, dir Kristus kan tala till honom" (91).
"Just ftir djupt religicisa naturer, som genomgitt svira sjilsstrider, ligger det
nigot lockande i att, vid ett anfall av trcitthet under striden innan de nltt
milet, taga ansvaret fcir sitt liv som legat i egen hand och llmna det i hdnderna pi utomstlende minskliga auktoriteter". S& p&st&s det dn ocksi,
att mlnniskan hirigenom mSste rlka in i en trdldom "som Ir likasi tung och
farlig som trlldomen under de kcittsliga begdren" (96).

stolshandlingarna statistiskt pivisat,
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HIr civerdrives nu igen utan all miltta, ty varken att absolutioneri skulle
avhilla, hindra minniskan fr&n att komma till ensamher med Gud, eller att
mdnniskan i bikten skulle tjverldmna ansvaret fcjr sin sjdl i pristens hand, och
dirfcir 6r det ocksi alltigenom orikti gt. att hlr komma mei tal om trlldom.
Si kan ocksi endast den tala, som inte klnner till bikten ur egen erfarenhet.
Professor Fleim miste visserligen med hinsyn till det sakfOih&llande "att
antalet sjilvmord i Katolska kyikan (Sic) 1r vida mindre in i de protestantiska ldnderna" (96) erklnna absolutionens vilsignelse, men icke desto mindre
avvisir han densamma, varvid han begagnar sig iv rdtt s& triviala jimfiirelser:
"Kristi gudomliga ftjrlltelsemakt litei sig icke-minskligen infinga-och monopoliser"a, si att man skulie kunna forfoga diriiver, liksom 6ver en vattenkraft
eller en elektrisk strcim'i (9y). "Det finns ingen minsklig formel, genom vilken
vi skulle.kunna'draga ner' Guds eld p?t vltia altaren. i d"g likisi litet som
den g,lngen, nir Baals prlster dansade kring altaret fijr att taga ned eld frEn
himmelen pi sina altaren" (gS).
har prof. Heim gliimt att Baals- Tydligen
pristerna visser[gen inte kunde genom
sitt skriande ropa ned elden fr&n himmelen, men att profeten Elias Ukvisst genom sin biin-lyckades dirmed. Det
gIller alltsi endast afi fe veta, huruvida Kristus verkligen har kallat mlnniskor till prdstlmbete och givit dem makt att fcjrlita synder och frarnbringa

offer.

Betriffande
det mlnskliga prlstadcimet i Den hel. skrift siges: "Intet nytt
pristdmbete och ingen ny offerkult har Kristus insatt i sin llrjungafiirsamling':
b6). Fcir detta pistiende anfijras si tvi grundorsaker: prdstadcimets fulldndning i Kristus och det allmdnna pristadcimet hos alla troende.
Angiende detta allminna pristadcime heter det med &beropande av det
kdnda stdllet i Petri fcirsta brev (z: fi: "I Nya Testamentets fcirsamling hirskar .grundsatsen om det allmlnna pristadcimet" (g7).
- Ocksi den Katolska kyrkan siger-ja till detta begrepp, om man tajer det
i positiv mening. Och Kyrkan giver it detsamma den djupa betydelsen, att
den kristne genom dopet blir glord lik Kristus, den sanne civerstep'rdsten, och
dlrfcire tager del i Kristi prlsterliga uppgift att alkldmt tjdna Gud och, sisom aposteln sdger, frambdra andliga offer (jfr r Petr. z: 1; Hebr. r]:.rt).
, Men man fir ej giva en exklusiv mening it begreppet om det allmdnna
prastaddmer, liksom om genom detta begrepp allena ett imbetspristadijme
skulle vara uteslutet. Ett sidant bevis vore endast di mcijligt, om ett prdsterligt imbete vore ofcirenligt med Kristi prlstadiime. Men ett sndant bevis kan
ej framtagas ur Den hel. skrift.
Visserligen Ir det sant att "Kristus har rfulldndat' hela den ftjrkristna tidens
offervisen med sitt offer" (96). Men den slutledning som prof. Heim drager
1r oriktig: "Alltsedan dess finns det ingen prdst mer". Man kan endast siga:
sedan dess finns det inte nigon prd.st mer, som skulle inneha sitt imbete
oberoende av civersteprasten Kristui, och det finns intet offer mer, som skulle
ha ett vdrde oberoende av Kristi offer. Endast denna slutledning d.r berd,"tOch.nu lir ocks8 Katolska kyrkan, att det rnlnskliga pristadcirnet
tigad.
inom Kyrkan
endast och allenast dr deltagande i och fortsittning av Kristi
prdstadcime, och att det offer som detta kristliga prdstadcime frambir, endast
betyder fortsdttning och fiirnyelse av Kristi offer. pi korset.
Qq- bevis fcir, att Kristus sjllv har velat en s&dan fortslttning pi prdstd,mbetet och en stindigt Eterkommande fcirnyelse av sitt korsoffer, kah icke
endast hela den kristni Kyrkans, vesterlandets och cisterlandets, tradition anfciras. Ocksl Den hel. skrift ldmnar iivertygande skil hirfijr:
a) Fcirst och frimst kan det icke fcirnekas, att aposteln Paulus kint till en
imbetsijverl&telse genom handpiliggning (Apg, r4i 13, r Tim. 4i r4, 5z zz).
Enligt samme apostel fcirmedlas genom handpnliggningen en sdrskild Guds
2j6
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nidefull utrustning ftir dmbetet, fiirbliver i sjilen: s&som en stlndig inre nidegnva, och allti6mt i-nyo kan vickas
till ny kiaft: "Jag fijrmanar dig att iteruppliva den Guds nidegiva, som ir
i dig genom mina hlnders piliggning" (z Tim. r:-6). Enligt Nya Testamentets
hela- teologi ha vi hls att gii'ra med elt sakramentalt iiverfijrande av en imbetsmyndighei. Och endast p? si sdtt kan samme apost-els maning fij-rstis: "L.agg
icke hlrstigt h{nderna pi nigon, och' giir dig ej delaktig i andras svnder"
(t
#tfi;rtin?']a-.a.h ijverl&tna imbetet ir icke endast liroimbetet, ej. heller
enbart herdelmh'etet, utan iven prdstdnbetet. Till detta Smbetes speciellt_ pristerliga funktioner hiira: fijrlitindet i Kristi namn av synder, sisom denna
tydlifen ir given i Kristi uppdrag "Vilken I fiirlnten synderna, - * (joh. zo: z3l och framfdr ilk fOiualtandet av det heliga nattvardsmysteriet:
-Giire.t detta till nrin iminnelse!" (Luk. zz; ry).
Men med fcirvaltningen av eukaristiens hemlighet gavs ocksi uppdraget att
begi det Nya fiirbundets offerkult. Hos Paulus finnas tydliga hlnvisningar
till- denna kulthandling. I hans fijrsta brev till korintierna (ro: ra fl stllles
cieiaktigheten i Kristi'iekamen och blod, sisom den meddelas i nattvarden, i
tydligt-motsatsfijrh8llande till de judiska och hedniska offren. De kristnas
offeriltare sdlles gentemot hedningarn4s offeraltare, och den parallellen fram.
stdlles, att liksom de hedniska frambdrarna av avgudaoffren ingi i en gemenskap med de onda andarna, sn trdda de Krist-troende genom njutandet av Herr..tr lekamen i gemenskap med Gud och ing& i en gemenskap sins emellan. Men apostelns bivisfcirinf dr endast under din l:cjrutilttningen klar och_genomskinlig och fijrstielig, om eukaristien ir en offerspis, och akaret, pn vilket och
vid vilket den firas, ett offeraltare.
Hebrderbrevet (r3: ro) visar samma uppfattning: "Vi hava ett offeraltare,
av vilket de, som tjina stiftshyddan, icke hava rd'tt att ita". Men till begrepaltare hiir ju offer och offerspis.
-petBlott
under fijrutslttningen, att det i det Nya fiirbundet finnes ett oavlitligt
offer, fLr ocksi Malachias lijfte en mening: "Frin solens uppging till dess nedging skall mitt namn vara stort bland folken, och p3" varje ort skall man offra
och-framblra it mitt namn ett rent offer" (i\{al. r: rr). Redan den fcirsta
Kyrkan har i dessa ord sett fiirkunnelsen om den hel. eukaristiens offer, emedan
detta verkligen dr det enda "rena" offer som framblres pZ varie ort pi jordkretsen,,alltifrin solens uppging intifl dess nedging. Didachen (r:sta &rh.)
har redan denna fcirklaring, likasi Irends (z:dra irh.) och Justinus Martyren
(zzdra irh.). Gentemot sndana tolkare av Den hel. skrift, vilka i eukaristiens
offerhandling se Kristi blodiga offer pi korset oblodigt fortsatt och fcirnyat,
fir nog prof. Heim komma med mera vdgande skdl fcjr beviset pi sin isikt
om prdstadcimets 6nde.
AIla'bevis ur Skriften och traditionen tala fastmera far, att Kyrkan i Osterlandet liksom i Visterlandet under r5oo Ar fcire Luthers framtridande riktigt
fattat Kristi mening, ndr man trott och ldrt, att vi i den hel. eukaristien verkligen hade ett offer-, och nir Kyrkan ansett prestadijmet s8,som en Jesu Kristi
anordning till minniskornas frdlsnitg").
Fciljaktligen 1r ocksi den rika offerkulten, den hirliga liturgien, som si
tilltalar ocksi den moderna minniskan, uttryck fijr en kristlig tankeging, ett
yttre strllande hiilje kring ett djupt kristligt mysterium.
n&d (cbarism6), saffi m&ste anses s&som en

f Ed. Profittlich, Arbebiskop,
A.

Estland.

liturgiens medelpunkt, Kyrkans llra om mdssoffret.
") Jft J. Gerlach, Den katolskaAltarets
sakrament i Skrift och Tradition. AnsgariusRademacher, Trons hemlighet,

fcirlaget, N:a Smedjegat. r4, Stockholm.
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,De

tvi ktigen i Spanien.

Det ena av de spanska krig, som
alla uppleva, biirjade, skriver Pater Jakob OYerman'ns'S. J. i
Stimmen der Zeit (sept. 1938), som
bekant general Franco i juli ry36.
i sitt herdabrev Las Dos Ciudades
irppvisade biskop E n ri q ue P I a y
Diniel av Salamanca i september
mlnad samma fu det sedligt berlttigade i denna bevlpnade aktion mot
Madridregeringen, varvid han stiidde sig pn den'katolska statsl5rans
principer, som ocksi utvecklats av
P&ve Pius XI i rundskrivelsen angiende det religiiisa liget i Mexiko.
Huvudlinjerna i biskopens framstdllning itergivos i den gemensamma

vi

skrivelse, som de spinska biskoparna
i juli ry37 riksde till hela vdrldens

I samma tankebanor rtjr
Louis Le Fur i sin bok La

biskopar.

sig den parisiske folkrdttsllraren

et le droit (Paris
Mingenstldes variera emellertid innu isikterna om sambandet
mellan kyrkofiirstiirarna och pristmorden samt den ci'vriga krigfiiringen.
Ar dei vdl nEgot aniat di en upprepning i jdtteformat av de ogirningar, varigenom de spanska revolutionlrerna under r8oo-talets fiirsta
hiilft pi ett fruktansva'rt sltt g&vo
uttryck it den hlnsynsliisa lidelse'fullhet, varav detta folk kan gripas?
Eller dro de blott en fdljd 'av det
'allminna raseri, som bemlktigade
sig de republikanskt sinnade massorna, dE rykten spredos, att kyrkor och
kloster voro vapendepier fijr Franco
och att pristerna skulle hava skjutit
pS dem, som fcirsvarade Madridrege-'
ringen? Den fcirsta uppfattningen bi'drager utan tvivel till att i viss mEn
kasta ett fiirklarande ljus civer situationen, men den g<ir dock icke ohyggIigheterna under de senaste iren fullt
bigripliga. Mot den andra uppfattningen opponerar sig med tungl vdgande rnotiveringar en spansk katolsk
gwerre d'Espagne

iSl8).

prlstman
2*38

Luis Carreras i

sin

,

l

'.;

bpk Grandeza cristiana de Ep4ffa
(Toulousg r9j8), vars fijrord leder. i
bevis, ptt jii-te och fcire bbrglrkrige,t
ptt annat 64nu grym4are krig fiirts
med det uttryckligen tillklnnagivna
syftet att fcirinta den Katolska ,kyrkan i Spanien och att Kyr\a.q i decta
krig av egen kraft .segr?t.

Den pristerlige forf attaren 'ir
i Spanien kiind som ledaren

civerallt

fcir en krets nitiska prlster, som seir tillbaka arbeta pi iteruppvlckandet och befordrandet; aY
katalanernas katolska kulturtradftioner. Trots mcijligen fcirekommande misstag betriffande enskildheter,
variivel fcirst en .senare tids forskning kan sprida full klarhet, 5r likvdl grundlinjen i hans bevisfciring
orubblig. Detta glller ocksi tillbakavisandet av anklagelserna mot Kyrkan, att hon sjdlv genom vipnat
understiid it Franco var skulden till
sin egen olycka. Frinsett att det saknas tillrdckliga bevis fcir att dessa
dan minga

anklagelser lro nied pannin$en civerensstemmande och frinsett att an-

klagarna i.nig.ra fall,' Som Qareras

nirmare gdr ln pL, uppenbarligen
misstytt det faktiska 'fiirleppet, ir
det omcijligt att med utg$ngspunht
fr&n verkliga eller fcirmenta hdndelser, som tala for ett vipnat deltagCnde fr&n Kyrkans sida i Francos fiirdtag, forklara de si raskt och allmir'^t
iscensatta morden och eldsanliggningarna, vilka cj'verallt planlagts pi lik-

sitt. Dlrtill

kommer, att f6rmot Kyrkan begynte
redan i maj ry3r och att under de
fem iren fiire borgarkrigets 'utbrott

artat

sttjrelseverket

antalet nedbrdnda tempel och kloster

steg

till omkring 7oo. L&ngt

fcire

Francos resning hdrskade inorn vissa

kretsar ett gl<;dande hat mot Kyrkan.
Kornmunismens ateistiska Tdtot -genomsyrade snabbt arbetarmassorna;

i

synnerhet fick Kommunismens ABC
av Buchariin, i som frarnstillde

kommunismen oih 'religionen ,som
teoretiskt och prakt.iskt ofcirenligd,

Frin'Grddos: tgrn

dri, kolbsial 'utbredning.' :Vidaie Ir
attr mlrka, att alltsedan' r87o.talet.
hade anarkisrrien mbd.stor framging

urmihnesr

politiska motslttningarna mellan anj
arkister oqh kommunister dn voro och
dro; i ett .avseende iro de eniga: i
sitt ofiirsonliga hat mot religionen,
speciellt katolicismen, I"tidningar och
flygblad och pi 'nl6ten underblistes
oavlitligen frin blda partiernas sida
hatdt mot 'prdsterna,. som beskylldes
for att vara den huvudsakliga skulden tiltr arbetarvdrldens tryckta ldge,
och med tanki ,pn det spanska'tem-'
perame"nter dr det l2itt begripligr, att
spinningen i detta ddt fcirskrickligaste av halvcins alla,borgarkrig urlad;
dat sig pi ett mera fruktansvdrt sitt
iln tidigare. Men dlrmed dr icke den
ofrlnkomliga frl,gah' besVarad huruvida icke landets minga vdrlds- och
ordenspristerhade kunnat gdra mera
tijr att fiirebygga, att inflytandet
frin anarkisiiskt och kommunistiskt
hill Srtionde efter Srtionde fick sldan utbredning bland den katolska
befolkningen. 'Carreras vet med vilket allvar de katolska prlsterna och
lekmdnnen just i hans katalanska
hembygd gjorde sig denna frilga redan under- kungad6mets dagar, och
det Xr kanske att beklaga, att han
icke i sin bok itminstone i korthet
bercirt denna sak, iven med risk att
stijta sig med en eller annan.
:.Det bcir ihlgkommas, att anarkisternas och komm.trnisternas fiendskap mot religionor vdsentligen riktar sig mor dess fiirliggande ay
tyngdpunkten i de mlnskliga strlvandena frin "diesseits" till "jenseits': :och att ,f6rblindade katoliker
trots ivriga anstrdngningar frin deras pristers sida fciredraga "diesseits"
framfcir "jelseits". Si systematiskt
ville man i detalj fcirinta religionen,
att',r,Ran till och med Strlngeligen fiirbjdd den vanliga hdlsnihgen'iAdios"
och i stdlleq p&bji;d.'iSin.Dios'1 (utan
Gud). Gator och platser, som sedan

till

arbeiai pi"uppbyggandet av ,sina
rniktiga organisationer och fijr' sina
anhlngare predikdt krig mot stat och
kyrka. Huru skarpa de sociala och

tider buro helgonarirn, ble.

vo officiellt'omdiipta. Di trupper
drogo in i'en stqd med bensin och

sprdngimnen,, blevo sarntJiga kyrkor;
bch klojter i tut och ordFrdstgnrdar
-spolier
tring
ade, dirref ,terl hemsijkte$
alla byar pch kapell i grannskapet,
dess

pi; stqra.slrlckor,blott kyrk'

tornen, som voro svlra att nedbryt4"
stodo kvar. Med slrskilt raseri vinde man sig mot.hostian i..ta'bernaklen;
mot kors och helgonbilder. Dir man

pitriffada priste4 dcidade 1nan dem;
och .hade de.flytt till"skogs eller upp

i

bergen, :satte ,rnan.:eftet dem med
jakthundar. i Nunhorna tbl'evo lingt
ifrin alltid skonade, men-liksom fal.
let var under asturiska reVolutioneh
ry34 blevo de mestadels llmriade i
fred -- icke blott de, som sysslade
med sjuk- och fattigvlrd uian iven
skolsystrarna. Eriligt den rundskri;
velge; som de spanska biskoparna, ut.
sdnde efter' det fcirsta borgarkrigsiieg,' lrtgjorde antalet fcirstcirda kyr]
kor och kapell ciVer zo,ooo och miirdade'pristei 6ver 5,ooo. En senare
statistik angav antalet diidade or-.r
densmedlemmar

till ri79. I biskops-

stiftet Malaga blevo 5o 0/o av vdrldsprdsterna och 6y 0/o av ordensprdsterna mcirdade. Vidare gingo tio biskopar en vildsam ditd till mtjtes och
I antalet lekmdn, som dogo eller fij,rIorade frihet och. egendom.fcir sin tro,
kan icke civerblickas.
Men lika fruktansvirt som d.tia
spanska utrotningskrig mot den Kar
tolska kyrkan rasade, lika hirligt
uppenbarade sig den katolska trons
civernaturliga kraft i spanska hjirtan.
Unga klaretiner, som studerade vid
Cerverauniversitetet, marterade man
fcir att fcirmi dem till avfall frin
Kyrkan ._ de llto sig diidas. Pi en
gruppledare fijr katolsk ungdom i
Katalonieh avbrdnde man benen, di
han icke ville fdrneka sin troi han
fcjrblev stindaktig och fann sin dad
i ligorna. Tjugo katoliker fr8n Val.
les m&ste &se hur deras kyrkoherde
levande brindes;.och. ddrefter skdt
man ned dem; En fabriksarbetare
blev mcjrdad, emedan-hari varjb''siiii*
239

FrEn Credos toirl,

dag gick i mlssan, ty en s&dan fanaeiker ansigs g6ra mera skada in hun.

dra "svartrockar". Detta ir blott
nlgra f3" av de minga exempel pi
hjziltemodig Kristusklrlek, varom
Carreras berdttar i sin bok. Bland
de <iverlevande hava dessa martyrers
fiiredcime ofta kommit ett katolskt
offermod utan grens att flarnma upp.
Kvinnor, unga och gamla, tdvla om
d,ran at(. i hemlighet anskaffa allt,

som fordras f<ir firandet av den heliga mlssan pi undangcimda stlllen,
dd.r en flyktande prlst pi bestdmda
tider hiller gudstjdnst. Talrika katoliker arbeta rned all kraft p& att
avvinda de virsta anslagen rnot religionen, i kommunalfiirvaltning och i
skolo'r i trakter, som behlrskas av
Francos motstindare.'Nationalistiska
soldater hava berlttat fcjr mig', skri*
ver Carreras, 'att de mer in en g&ng
med tirar i iigonen efter stridens slut
funno lik av kamrater frin det fientliga ligret, som icke avfyrat ett enda
skott, emedan de voro medvetna om
att de med sina ideal och sin kirlek
till brriderna hcirde till den andra

sidan'.

I

Montjuich, citadellet vid
dir si minga avrittningar
av standaktiga katoliker iigt ruft,
bido de tillfingatagna orn'kvillarna
gemensamt Rosenkransen och litanian
p& ett si gripande satt, att deras vaktare icke kommo sig fiir att ingripa.
FrEn det i Tarragonas hamn liggande fingskeppet kunde rnan pl ett avstind av 2j meter se alla, som ned=
skiitos pi stranden. En dag var det
en skara unga m5ns tur, tillhti'rande
katolska arbetarfiirbundet. , Vid avmarschen ropade de pi katalanska:
"Kristus segrar, Krisars hdrskar,
Kristus triumferar!" Ddrefter sjiingo
de sin fcirbundsslng och Credo, tills
kulorna indade deras liv.
Carreras sdger till slut, att. i avgiirandets stund ha i Spanien den
gamla trons slumrande krafter.p& ett
irorikt sltt lteruppvickts, M& dessa
krafter visa sig vara tillrickligt starka att utan itskilhaad pi partier f,iirena dem, som hava en god vilja; i arbetet pi uppbyglandet av en sant
nationell och katolsk framtid i det
Barcelona,

sanna broderskapets anda!

MEDDELELSE.
Eanmarks Katholske Kvinde-Forbund har udgivet en leatholsh Lontmekalender for 1939, som turde afhjrlpe et stort Savn. Sksnt enkelte Dele"af
Teksten selvfolgelig kun grlder Danmark, vil Kalenderen med sine mange
Oplysninger af almen katholsk Interesse dog ogsaa have Betydning for alle
Nordens Katholiker. Kalenderen, der er paa 288 Sider, koster smukt iqdbundet r,7y Kroner og begtilles hos Forbundets Serkretr,r Frk. Ulla Andersen,
Vesterbrogade 18, Kobenhavn V. En udmrrket lille Julegave!

Pi Ansgariusfiirlaget, N:a Smedjegatan 24, Stockholm, har i dagarna utkbrn'
mit tredje bandet av kyrkoherde Wehners skrit't "I Gudornens ljus",Tankay och
betraktelser iiver Johannes-prologens ,Gudsidd och dess utgestaltning hos oss. De
bida fcirsta banden, "I fiirgirden" och "I helgedomen", ha utkommit 1935
(l kr. r: 1o). Det.nu utkomna tredje bandet bir titeln "Kristus i Treenighetenl'
(kr. r: 75). Framstlllningen, som icke vill vara systematisk och uttcimma$de,
tiir .sig helt i Ordets, Logos', vdrld ocli visar, vilken Treenighet som uBpgn'
*
barar sig i och genom Kristi sjdlvmedvetande och
- tillf6ljd ddrav dven i
tillbedjans historia.
Hiilsingborg 1938. .A.ktiebolaget Boktryck.
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Lexikon fiir Theotogie und Kirche

l0 band.
Alla ro band lro numera utkomna.
.t.
' :1:

'

Pris utanfii.r Tyskland:

Band
Band

I och II:
III-X:

Klot

iRMzo

2t.

Halvfransl<t

9t.

Klot

i RM,zz
iRMzz

Halvfranskt

a!

RM

z5

to.
to.

t'Det tillftirlitligaste uppslagsverk fiir den kyrkliga vercnskapen, som vlrldslimeraturen givit
oss.t'

Ver lag Herder. Freiburg im Breisgsu, Tyskland
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Band III,
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A'r. r: 7t.
J. G e r I a ch: Den katolsha liturgi.ens rnedelpunbt,

Kyrkans liira om missoffret.
Kr. o: 5o.

A. Rademacher: Trons

bern-

lighet,

Eukaristien'i Skrift och Tradition.

Leo XIII: Rundskrivelse om
frigan. Kr. o: yo.

arbetar-

Karl Adam: Tro och &irlek. Kr. r:-.
Nils Beskow: Livstecken eller diidstecken. z:a uppl, Kr, o:5o.
Gustaf Armfelt: Min v?ig

z:a uppl.

Kr.

r:

till

-.

Armfelt: Biskop Nils
son. Kr. o: 5o.
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FRANZ \trERFEL, roman: "Flijiet die St-immd'.

"Die Stimme Gottes und der Prophet der sie hiirt und in einer

verwirrten

Velt fiir

sie streitet und leidet."
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RICHARD GRAF: Guds Viljes Vej.
KI/ERULFF: St. Thomas av Aquino.
CH. DA\[SON: Religion and the Modern State, recenserad av A I f

*,.l,'.ffi ;t:"p,1?:,"i.ild3".i:1::T"*I?,,u,*,krich6_
dinkande med reaktion eller fascism, okunnighet, vidskepelse och
efterblivenhet i alla avseenden. Redan det faktum att katolicismen fiirfogar iiver icke st fi av den moderna virldens skar'
paste huvuden torde r?icka till att inse det naiva i de sistnlmnda

'i:iT::H,*"o,
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Eiilsingborg 1938. Aktlebolaget 8oktryct.

