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',MED BRÄNNANDE ÄxGSLAN,,.

Påve Pius XL

l\f .d vördnad och tacksamhet gå i dessa d.agar vära tankar mer än annars till
lYl ftqrn, där vår Helige Fader Pius XI den 6 februari börjar sitt sjuttonde
regeringsår, nära 8 r år gammal. För ett år sedan syntes hans livskraft hålla
pä att slockna och hans levnadsgärning att gå till ända, men efter ett tillfrisk-
nande, som nästan ter sig som ett under, står han alltjämt kvar på sin höga
vakt.

Det är en gripande syn, att se, hur kristenhetens åldrige Fader med siare-
biick skådar in i vårt århundrade och oavlåtligen höjer sin varnande, profetiska
röst. FIan ser med ögon, som redan äro upplysta av den andra världens glans,
och försöker med sina blickar vänga igenom vår tids mörker. Han ser den
hemska förstörelse, som bolsjevismen förorsakat icke blott i kyrkors utan även,
ja än mera i människohjärtans helgedomar.

"Med brännande ängslan" följer han också den fara, som alltmera hotar den
kristna kulturen i mellaneuropa. Med brännande ängslan iakttager han de and-
liga strömningar, som där dels medvetet, dels omedvetet - vilja sätta en ny,
avkristnad värld i kristendomens ställe. Varnande höjer han sin röst: Om
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"Med brännande ängslan."

sådana strävanden komma att segra, då betyder det icke blott änden av Europas
kristna epok, utan även änden för Europas kristliga folk.

- ,\4.r, var äro de kristna, vilka deltaga i denna brännande ängslan, som upp-
fyller kristenhetens Fader?

Visserligen yåxer antalet av dem, vilka så småningom alltmera begripa och
begynna att se, hur Kyrkans byggnad hotas av en stor eldsvåda. Vakni själar
hade redan länge iakttagit de små flammor som här och var fladdrade i bjälk-
Iaget, många kände brandlukten och alltflera varsebliva dcn hotande faran.

lvlen ännu är det för få, som verkligen deltaga i den åldrige Faderns "brän-
nande ängslan". Vi medge, att hos en legion av Kyrkans män ett visst efrer-
sinnande, en viss oro synes, men detta är ännu icke en "brännande ängslan".

- 9.h tyvärr Jinns det bredvid dem ännu många kristna, många tatoliker,
som intressera sig mera för sina jordiska bekymmer, för kursen av sina aktier
eller en god frukost, än för påvens brännande ängslan. Och ändå borde denna
uppfylla alla kristna, men först och främst Kyrkans män. Ty striden gäller
säkerligen icke frågor av andra rang. "Att vara eller icke vara", därom rör
sig frågan här!

Ät denna avgörande strid, som den kristna världen i Europa utkämpar
för sin existens, kunna blott män med brinnande hjärtan giva en lycklig vänd-
ning. Ty det kan icke förnekas: Även de män, som i dag kämpa mot Kristus
och Hans rike, äro män, med brinnande hjärtan. Också i deras hjärtan brinner
eld, förtärande eld! Det är nämligen icke så som om dessa män vore "uran
tro" i detta ords vanliga mening. Fronten går icke mera, likt i "upplysningens''
tid, mellan på ena sidan tron och på den andra sidan otron. Snarare måst:
man säga: I dag kämpa tro mot tro. Här tron på Kristus, på Guds nåd, på
himmelriket, evigheten; där tron på det egna "jaget", den -gna kraften, Cet
jordiska riket, på proletariatets rike. På så sätt stå de som tro på Kristus
emot dem som tro "på det nya". Med dem lönar det sig icke att diskutera
med logiska deduktioner. De låta sina läror icke omkullkastas genom atr vi
hänvisa på kristendomens stora förflutna. "Förfluten storhet kan icke mera
övertyga oss" (Jaspers), säga de. Dessa av mäktig livskänsla uppfyllda män,
i vilka en nästan fanatisk hängivenhet för sina idder brinner, äro av den sort
som man över huvud taget ej kan uträtta något emot kan blott över-
tråff a dem. Och blott troende kristna överträffa dessa, som tro "på det nya".
Endast sådana troende kristna, vilka taga varje ord ur Gudsmänniskans, den
eviga Sanningens mun pä allvar och låta det vinna form och gestalt i sitt
eget liv. Blott sådana troende, vilka försvara trcn med insats av hela sitr vara,
och vilka icke heller rygga tillbaka inför sin personliga undergång. Alltså tro-
ende, vilkas hjärtan och sinnen brinna för Kristus, Sanningen. Blott på sådana
lyssna "de på livet troende". Endast när de möta krisrna, i vilka kristendomen
består provet och ar levande, först då är det möjligt att vinna dem. Och ha
icke rnånga människor blivit besvikna på kristendomen, emedan de aldrig mötte
en sådan levande kristendom? Emedan ofta även Kyrkans ledande män icke
varit män med brinnande hjärtan? Rainer Maria Rillee fäller i en av sina
Elegier en hård dom över Kyrkan: "Liksom Kyrkan med sitt yttre står vid
torget, så hör hon även enligt sin betydelse på "marknadsplatsen", där folket
lever av billig tröst, av oäkta affekter, av förströelser och köpslående. Kyrkan
har blivit vardaglig, likt en färdigköpt vara, som äges utan någon egentlig
insats".

De människor, som på så sätt äro besvikna på kristendomen, kan man säkert
icke hjälpa mycket med att objektivt, i ord och böcker, framställa sanningen,
utan allenast genom en övertygande hängivenhet! "Den som i dag ännu menar,
att han kan bispringa de moderna människorna med hjälp av skarpsinniga för-
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"Med brännande ängslan."

klaringar, han lever i en illusion som är lika världsfrämmande som beklagans-
vard".

Paul Fecbter har skrivit en bok "Die Stunde des Cbristentums" (Berlin ry37),
där han säger, att kristendomen numera har till uppqift att gå till angrepp,
men att vår empiriska epok måste angripas med-empiriska medel (s. r72). -Detta angrepp, som kristendomen måste fullgöra i vår nuvarande tid, kan
blott bäras framåt av människor, vilka äro uppfyllda av en fullständig, obe-
tingad hängivenhet åt Gud och Gudsriket.

Redan Kierleegaard skriver, att många predikanter göra kristendomen till
kälkborgarnas tro, där folkec avspisas med billig tröst. "Kälkborgligheten
sänker ju nivån genom iddernas förflackande." Om sådana predikanter säger
Bernano i sin bok "En landpastors dagbok'l: "Guds ord! Det är glödande iärn!
Och då vill du som förkunnar det gripa det med tänger, av frukian att bränna
dig själv, och du tager det icke helt och hållet i dina ldnder...! En präst som
stiger ned från sanningens predikstol, med näbben ännu full av kåcklandet,
litet uppvärmd, men självbelåten, han har icke predikat!"

Nutiden behöver andra ordets förkunnare, män i vilkas bröst en flammande
eld brinner, likt den eld som upofyller Kristi ståthällare pä jorden. Gud ske
lov sprides denna i hans hjfuta brinnande eld, som är tänd av Kristi hjärtas
eld, i dag genom världen. Tysklands biskopar höja sin röst allt bestärndare
och modigare. Aven episkopatet i Osterrike har höjt sin röst. Amerikanska
biskopar ha talat. Den katolska världen börjar begripa!

Med glädjande mod och med brännande ängslan om det tyska folkets öde
ha även män av den tyska "bekännelsekyrkan" flera gånger talat. Och även
deras ord ha fått eko.

Det gäller att se, hur mycken iver för Gudsriket trots allt ännu lever bland
ungdomen. Många gudomliga stridsmän ha förvandlat den brännande ängslan
hos Kristi ståthållare på jorden i den ungdomliga hänförelsens eld. Från dag
till dag förökas antalet av dem som förstå lägets allvar. De klaga ei, de 1åmra
sig icke, de förtvivla icke. De bedia, de försvara rättvisan, de kämpa ädelt
och ridderligt, såsom det är tillbörliet, när det rör sig om Guds sak. De aisa
att de mena allvar med sin tro på Kristus!

Detta gäller lika mycket för den tyska ungdomen som för den franska. Just
denna äger en glänsande förebild i Löon Bloy. Om honom skriver en av hans
levnadstecknare: "Ffans väsen är kärleken, den absoluta kärleken till Gud. åt
Honom har han hängivit sig utan baktankar. Trots allt hot och all hätskhet,
som hans absoluta tro på Kristus frainkallat, förbliver han Jesus orubbligt
trogen. Han är en kristen i detta ords eminenta betydelse: en som älskar
Kristus, en som offrar sig själv för Mästaren, en som ingen hotelse, intet ont,
ja icke ens martyrdöden kan rubba".

Löon Bloy har redan för årtionde sedan insett, att för vår brualt hårda
tid, vars kännetecken just är brist på kärlek, hjärtlöshet, måste ingenting pre-
dikas högre, men ännu mera i det dagliga livet bevisas än iust kärleken, i fall
denna vår tid icke skall gå under av kärlekslöshet likt den antika världen.
Man kan vinna vår tids människor blott genom den största kärlek, genom
kärleken hos bekännare och, om det skulle behövas, med martyrskärlek.

Låt oss hoppas, att Gud skänker oss sådana kristna med brinnande hjärtan,
kristna som äro beredda att avlägga vittnesbörd inför världen, vittnesbörd om
kärleken intill döden, 

U. O.
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SöNDRADE KRISTNA.
DEN "KATOLSKA EKUMENISMENS" PRINCIP'I).

l! [ tt de må vara ett!" Detta år Kristi högsta önskan. Söndrade kristna -l-1' de1 är den smärtsamma verkligheten. Detta läge, i formell motsägelse mot
Mästarens vilja - ingen kristen, värdig detta namn, kan vara med därom.

Denna splittring, denna vrede, dessa bittra beskyllningar, dessa misstankar
och fördomar bland kristna, vilka brott äro de icke mot den kärlek, av vilken
en\eten är den tydligaste manifestation!

Dessa olika, ofta fientliga grupper, som icke lyckas frigöra sig från ett
instinktivt hat, från historiska missförstånd, frän skillnader i ras och politik,
vilken skandal för de svaga och tveksamma, som döma Jesu verk efter dess

resultat!
Och slutligen, i den stund, då materialismen ahfaller kristendomen, vilken

svaghet för de kristna att infinna sig till strid i spridd ordning! Deras enade
front skulle snabbt göra motstånd mot angreppet.

Allt mera medvetna om den oerhörda orätt kristenhetens sönderdelning har
tillfogat Kristi sak, ha dissenterkyrkorna gjort en ansträngning för att bota
skadan. Detta är, vad man kallar den ekumeniska rörelsen: Stockholm 1925
(Lit'e and lVorh); Lausanne r9z7 (Faitb and Order); nyligen också Edinburgh
(Faith and Order) och Oxford (Lile and Vork) markera för samtiden de för-
nämsta etapperna i denna rörelse, vars räckvidd och omfattning icke kunna
förnekas. Dät faktum, att Rom ända till nu har avhållit sig från att officiellt
deltaga i dessa religiösa möten betyder icke alls, att det icke intresserar sig
för dem. Dess vägran, om den också alltid har uttryckts i bestämda ord, har
dock alltid varit artig. Rom har till och med gått längre. Senast, i Edinburgh,
gav det tillåtelse åt några utvalda katolska teologer att officiöst följa den
ekumeniska kongressens arbete. Roms reserverade hållning är mycket lätt att
förklara. För den romerska Kyrkan är det icke fråga om ett problem rörande
kyrkornas enande, som om alla kyrkor kunde ställas på samma plan; nej, det
gäller ett enhemproblem, och detta problem berör för övrigt icke henne direkt.
Hon för sin de[ behöver icke återfinna enheten, av det goda skälet, att hon
alltid har haft den. Hon har ständigt ägt den sanna enheten, den katolska
enheten, det vill säga enheten i fullaste mått. Problemet är för henne att veta,
på vilket sätt återgången till detta enande av alla dissenterkyrkorna bör gyn-
nas. Rom har alltid sysselsatt sig med denna återkomst. Alldeles särskilt
Leo XIII, Benedikt XV och Pius XI ha på detta område givit icke blott nog-
granna direktiv, som ha upplyst sinnena, utan även kraftiga impulser, vilka
i;ll och med inom själva Kyrkan ha väckt en hel "ekumenisk" rörelse: böner,
predikningar, konferenser, historiska och teologiska studier. speciellt inriktade
på denna fråga. Såvitt vi veta, har hittills ingen katolsk teolog emellertid
närmat sig det ekumeniska problemet i dess helhet för att i den katolska
lärans ljus-studera möjliga uttägar i en rörelse, som vill återföra den splittrade
kristenheten till enheten. Boken "Cbrötiens dösunif' (Principes d'wn "Oecu-
mönisme catbolique") av Pater C o n g a r O. P. fyller på ett synnerligen lyck-
ligt sätt denna lucka och kommer säkert att beteckna en epok i den katolska
teologien rörande detta ämne.

{') P. Congar O. P.: "Chrdtiens ddsunis". Principes d'un Oecumdnisme catholique.
Editions du Cerf. Paris 1937.
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Söndrade kristna,

Boken omfa-ftar f yra delar. Den f örsta är ägnad åt en undersök-
ning av den närvarande splittringen och den teologiska tolkningerr härav.

Den a n d r a delen är en positiv framställning av den enda Kyrkans teologi,
då hon betraktas med avseende på sina två stora, utmärkande egenskaper:
enheten och allmänneligheten.

Den t r e d je delen innehåller framställning och kritik av de förnämsta
teorielna om kyrkan och hennes enhet, vilka äro till finnandes utanför den
katolska Kyrkan: den liberala ideologien (Stockholms-rörelsen) och den eku-
meniska ideologien samt den anglo-katolska uppfattningen och slutligen den
idd om Kyrkan, som nu är den mest företrädda i de ortodoxa kyrkorna och
som är inspirerad av den slaviska teologien.

S i s t a delen behandlar på ett omedelbart sätt och liksom i ett slags slut-
sats det konkreta problemet angående en katolsk ekumenism: "Vad kan man
göra? Vad måste man göra? Vad kan man hoppas? Först och främst, vad
äro dissenter för katolikerna? Vad äro dissenterkyrkorna för vår kyrka, för
Kyrkan?"

Huvudiinjerna av ett konkret program för katolsk ekumenism tjäna som
avslutning på hela arbetet.

Men ser av detta vilken omfattning och vilket intresse de frågor ha, som
behandlas av Pater Congar. Tre egenskaper tycka vi förlåna
denna bok ett värde av första rang: sympatiens gäva,
en mycket upplyst psykologi, dess vetenskapliga egen-
skaper.

Problemet rörande dissenterkyrkornas återinträde i den katolska enheten är
ett i högsta grad konkret problem. Det fordrar i främsta rummet s y m p a-
t i e n s gäv a hos den, som sysslar därmed. Förgäves skulle man uppställa
de mest bevisande texter och de mest lysande argument, om det icke samtidigt
på varenda sida funnes sympati för att åstadkomn'ra kontakten, väcka för-
troendet och framkalla önskningar om förtrolighet och enhet. Det är icke
överdrivet att säga, att Pater Congars bok är märklig på denna punkt. Det
är icke nog att såga, att sympatien däri ligger under det hela; man måste
säga, att boken andas, utstrålar sympati, och det icke en obestämd och senti-
mental sådan, utan den sannaste sympati, denna, som kommer av gåvan att
förstå och att göra andras känslor till sina. Ur denna synpunkt sett - för
att endast anföra ett exempel -, är hela kap. VIII om det konkreta program-
met för en katolsk ekumenism typiskt; däri uppenbarar sig helt igenom själen
hos en teolog och en apostel. Vilken kristen skulle kunn a Iåsa denna maning
utan atr bliva rörd! "O, mina frånskilda bröder, det är icke för att triumfera
över er, som vi kalla er till oss; det är, på det vi tillsammans må inträda i den
fulla gemenskapen med vår Kristus. Det är icke för att beröva er, vad det
än må vara, av edra stackars skatter, som vi för er önska en annan anslutning;
det är, för att vi tillsammans må leva av alla vär Faders skatter. Vi önska
icke se er övergiva, vad det vara månde, av dessa evangelier, som I dock haven
mottagit av vära gemensamma Fäder, utan att I mån känna fullheten, där alla
delar fullkomnas i enheten. Vi önska absolut icke att ha rätt mot eder, utan
att I mån ha rätt med oss, att vi må ha rätt tillsammans, att vi tillsammans,
sida vid sida, den ene stödd på och nödvändig för den andre, förverkliga
allmänneligheten i allt, som äi av Kristus. Vi be eder icke att offra något
av det, som redan finnes i eder av Honom, ucan vi be eder avstå från det,
som är endels, för att finna allt, på det att vi tillsammans må äga Hans arve-
dels överflöd. Vi vl|ja, att I tillsammans med oss mån äga gemenskap i hela
den katolska kristenheten i världen, försonad med Gud g€nom vår Flerres
blod". . . ctc.
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fr B. Thierry d'Argenlieu O. P.

Dylika ord talas icke endast med läpparna, de ha icke en ytlig sympati; de
äro uppriktiga och djupa liksom allt som kommer av hjärtats rörelse.

Till denna sympatiens gåva, som, redan den, är så dyrbar, kommer dess-
utom en mycket nyanserad psyleologi. En fransk protestantisk präst på genom-
resa i Stockholm förra året, medgav, att han för sin del icke kände till någon
katolsk teolog, som så bra hade trängt in i den protestantiska mentaliteten som
Pater Congar.

Pater Congar förstår att vålja de tankar och uttryck, som äro lämpliga för
att nä överensstämmelse mellan anden och hjärtat hos dem, till vilka han vän-
der sig. Hela första delen, som ägnas undersökningen av söndringen, bär prä-
geln av den mest upplysta psykologi. I all synnerhet har Patern pä ett mycket
originellt sätt understrukit, vilket hinder själva varaktigheten av delkyrkorna
utgör för enandet. Den har blivit liksom ett slags nytt motiv till skilsmässan.
De kristna ha blivit vana att leva den ena gruppen utan den andra, den ena
i opposition mot den andra. Blotta faktum, att man icke. längre talar med
varandra, har blivit ett nytt skäI, stundom det viktigaste, att förbliva skilda.
Han jämför på ett lyckat sätt denna varaktighet med en tung sten, som vält-
rats framför ingången till den grav, där de första, som lösgjort sig, ha in-
spärrat enheten.

Då skilsmässan blev varaktig, hava förebråelserna vunnit stadga, missför-
stånden ha mångdubblats och förgrenats, tvisterna, fördomarna, passionerna
ha hopats och liksom våra fäders fel blivit en historisk arvedel och kvarlåten-
skap. Katolikerna å sin sida ha fått för vana att förbigå sina frånskilda bröder,
och dessa ha haft intrycket att vara mer eller mindre föraktade.

Slutligen har varaktigheten på visst sätt arbetat för att ytterligare skilja;
varje grupp av kristna har under seklernas lopp vandrat sin. egen väg 'och
utvecklatJ 1 sin egen riktning utan att bekymra sig om de andra.

Patern vidrör här ytterligt ömtåliga frågor och speciellt denna, huruvida
heresien på samma gång kan vara pä den katolsLa kyrkan en möjlighct till
framsteg och en fara att framsteget blir ensidigt. Han gör det på ett i hög
grad nyänserat och oförvitligt sätt, synes det, med villkor att man, såsom han
ijälv enträget anbefaller i sitt företal - det gäller för hela arbetet -, icke
isolerar en fras, utan läser den i hela dess sammanhang.

Till sist är det de vetenskapliga f örtjänsterna hos denna
bok, som alldeles särskilt rekommendera den. Ur historisk synpunkt finnes det
väl här och där några brister. Sålunda är allt, som sammanhänger med prote-
sta.ntismens ursprung i Nordens kvrkor ganska kortfattat och om icke precis
oriktigt så dock mindre väl framställt.

De 
-skandinaviska kyrkorna spela i den protestantiska världen en mycket

mera betydande roll, än man faktiskt skulle kunna tro vid läsningen av de få
rader Pater Congar anslår för dem. Men å andra sidan synes det, att i det
stora hela de hiitoriska aspekterna, vilka nödvändigtvis föga utvecklats på
grund av de behandlade ämnenas omfattning, likväl berörts på ett säkert och
objektivt sätt.

Ur teologisk synpunkt konstaterar man, att Pater Congar, som skäligt är,
äger grundlig kännedom icke endast om Kyrkans katolska lära, utan att han
drien fu väl hemma i de andra religiösa grrlpperna, speciellt Frankrikes refor-
merta, de anglikanska och de ortodoxa kyrkornas åsikter.

Framställningen av Kyrkans enhet är en säker och djup, men kanske något
fö.r tung lära. Att icke-katolska teologer alltid lätt skola kunna följa Paterns
utläggningar hålla vi icke för troligt. Det tyckes, som om detta kapitel skulle
ha vunnii pä att lättas och rent av förenkias, även om man måste erkänna,
att denna undersökning med nödvändighet upptar en hel mängd teologiska
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begrepp. Men detta kapitel onl Enheten och kapitlet om Katoliciteten, som
följer därpå och kompletterar detsamma, äro hela arbetets förnämsta delar;
däri finnes gedigna sidor, rika på förslag och tunga av slutsatser. Att smälta
dem är att besitta principerna för lösningen av vad den "katolska ekumenismen"
bör vara.

Pater Cor-rgar har själv på följande fä rader sammanfattat dessa två kapitels
innehåll:

"Kyrkans enhet är i sitt innersta \'äsen helt gudomlig på grund av förbin-
delse med det liv, som är i Faderns sköte, i Kristus; men i själva verket försig-
går denna förbindelse genom mänskliga medel och på ett sätt, som är anpassat
efter vår mänsklighet, så att K)'rkan i sin synliga enhet på ett för vår mänsk-
lighet lämpat sätt endast är förverkligandet och uttrycket för hemligheten i
vår enhet i Kristus och i vårt gudomliggörande; på så sätt också, att Kyrkans
synliga enhet motsvarar hennes inre enhet, och att man varken kan skilja dem
åt eller uttrycka den synliga enheten på ett sätt, som skulle förråda den inre
enheten i Kristi mystiska kropp.

"Kyrkan är katolsk av samma skäl, i kraft av vilket hon är en. Det är,
emedan det gudomliga livet, som är oss givet i Kristus,' är i stånd att i sig
upptaga hela mänskligheten. allt mänskligt och allt som i mänskligheten har
något värde för att till Guds ära förvandla och helga den, det är därför sonr
Kyrkan är väsentligen Katolsk.

"Men medan'Kyrkan i sin yttre enhet anstränger sig att pä bästa sätt följa
sin mycket stränga inre enhet, anpassar hon sig från den sida, där hennes
katolicism vänder sig till den mänskliga mängfalden och olikheten såsom så-
dana, mycket smidigt efter alla de former och värden, som äro utmärkande
för mänskligheten, utbredd över hela världen.

Slutligen är det ekumeniska problemet väsenqligen ett katolicismens problem,
nämligen problemet om inträde eller återinträde i enheten av allt det, som
finnes av kristna värden, nu åtskilda och skingrade."

De sism kapitlen äro sanningen att säga endast en praktisk tillämpning på
konkreta fall av de teoretiska sa,tserna i de nyssnämnda kapitlen. I Sverige
kommer man att med särskilt intresse läsa sidorna med rubriken "L'idöologie
de Stockholm et le nlou'uernent oecumönique". Pater Congar gör här en sam-
manträngd och saklig kritik av de tvenne rörelserna "Lit'e and Work" och
"Faith and Order", på samma gång som han tydligt visar det för dem ut-
märkande och uppdrager deras utvecklingskurva.

Boken är i allmänhet väl skriven, även om det här och där synes en viss
vårdslöshet och en något oredig stil, vilket gör somliga ställen en srnula svåra
att begripa, i synnerhet för en utländsk läsare.

Denna bok, välkommen på grund av sin höga inspiration och vikten av det
behandlade ämnets aktualitet, förtjänar det varmaste mottagande och det har
den redan fått. - I synnerhet i vära nordiska länder fört1ånar den att alldeles
särskilt uppmärksammas av alla dem, katoliker eller icke, som hava gjort
Kristi "Sint unum" - "Må de vara ett" till sitt livs mål. De skola i den-
samma finna ett utmärkt verktyg för tanke och arbete.

Det är otvivelaktigt, att en dylik bok, som med så mycken redbarhet, säker-
het och takt framhåller den katolska Kyrkans och dissenterkyrkornas respektive
ställningar, skall bidraga till att upplysa många sinnen och närma dem till
varandra. Även om den icke skulle tjäna till mer än detta, vore dess roll
likväl betydande; men den kommer att göra mera, den kommer att för många
uppenbara hemligheten i Kyrkans sanna enhet och förmå dem att inträda
däii, och genom åetta skall den giva ett bidrag av främsta värde till förverk-
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DEN RELIGI ASE OPDRAGEL S E.

f-\et er ikke blot i Danmark, at man sparger sig, "hvordan finder vi ind til
r-lz Barnets Sjrl", at Prester,Larere og Foruldre draf ter den religioseOpdragelse
i Hjemmet og Skolen, men i hele Europa har der v€ret et sr€rkr Rore onl den
religiose Opdragelses Problemer, der i nogle Lande har fart til en sand kateke-
tisk Bevregelse. Allerede i rgoy lagde Pius X i sin Encyklika "Acerbo nimis"
Skylden for den hos mange udslukte Tro paa en mangelfuld eller svigrendc
Religionsundervisning. Siden den Tid har Kirken ikke hsrt op med at ind-
skerpe de Unges religiose Opdragelse. Benedikt XV.s energiske Bestrebelser
genspejler sig i den nye kirkelige Lovbog (c. r3z8 ss.). Men iser Pius XI har
ivrigt fortsat detrc vigtige Arbejde. Der er nrppe et Aar i hans Regeringstid,
hvor der ikke udkom nye Dekreter angaaende den religiose Opdragelse. Frem
for alt maa n&vnes, at Pius XI grundlagde et "Officium" for kateketiske
Sporgsmaal i Koncilskongregationen, at han sluttede mange Konkordater,
der blandt andet skulde sikre Religionsundervisningen i Skolen. Af storste
Betydning er hans store Encyklika om Opdragelsen "Dir.,ini illius Magistri"
t 1929.

Efterkrigstiden med dens Usikkerhed, dens Kamp om Arbejde og social Stil-
ling forte de Unge til at afvise enhver L.rre, der var abstrakt og livsfjern, som
ikke hjaip dem til at berige deres Liv. Vi ser jo parallelle Stromninger i Filo-
sofien, Eksistentialfilosofien og den livsbetonende Bergsonnisme. Da du paa
samme Tid sporedes en heldig Udvikling i Pedagogiken, er det ikke videre
forbavsende, at de forende Mrnd i Katekesen sagte at forbedre den religiose
Opdragelse ved at studere de nye Stromninger og de nye prdagogiske Metoder,
ved at finde nye Veje og Fremgangsmaader for at opdrage vor Tids Bsrn for
Kristus.

De angreb de rldre Generationers Katekese og bebrejdede dem en Over-
vurdering af det intellektuelle, eller de gik saa vidt, at de beskyldte dem for
Rationalisme. Derimod fremhevede de selv, at den religiose Opdragelse skulde
vxre liofwld, den skulde komme fra Livet, gives paa en leaende Maade og
fare til, at m^n lez;er sin Religion. At kende sin Religion var dem kun en For-
udsrtning dertil. Nu kom de mange Boger om den religiose Opdragelses Teori
og Praksis, Bager som isrr betonede Religionens Livsverdi: "Religion und
Leben", "Exercices pratiques du catdchisme", "Lebensvoller Religionsunterricht",
"Religione e vita", "Messe und Leben". Billedkatekismer o. s. v. Man vilde
vinde hele det unge Menneske, ikke blot belare trans Forstand, man vilde gribe
hans Vilje, hans Folelsesliv, hans Fantasi og bans Virkelyst. Man gik ud fra
Elevernes Interesser og Erfaringer, benyttede sig af alle moderne prdagogiske
Hjrlpemidl€r, - Filmsbaand, Episkop, Diaskop, Grammofonpiader, religiase
dramatiske Lege o. s. v. - for saa vidt de kunde hjrlpe med til at opdrage
de Unge til begejstrede Katolikker. Og da Bsrnene holder af at lege, synge
og arbejde med noget, saa blev Religionstimen til Livet for de Unge, hvor
man kunde snakke om sine smaa Erf aringer, hvor man horte Flistorier, hvor
man selv arbejdede sammen med Lereren for at naa Timens Maal; man fik
Lov til at tegne, synge, lege, holde smaa Festtimer, og i Religionstimens Slut-
ning stod det klart, hvorledes Timens Genstand skulde udvirke sig i Livet, kort
formuleret i et barnligt Forsat eller en lille Bon. Saaledes benyttede man sig
af Arbejdsskolens Principper. (Jfr. Bernbecks Katekeser.) Vist var der en Del
Vanskeligheder: Hvor bliver Religionstimens Maalbevidsthed og Enhed af?
Hvor bliver Religionens Alvor af i ah det adspredende og i al den Leg? De nye
Kateketer svarede, at det Centrale i al deres Opdragelse var Kristus, Kristus,
der levede her paa Jorden, og Kristus, der gaar gennem vor Tid i Kirkens
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Skikkelse. Og Bornenes hyppige Kommunion understregede denne Tanke yder-
ligere. Tillige fremmede man, i Modsetning til Individualismens Tid, det, der
er frlles: den apostoliske Aand, Tanken paa Kristi hemmelighedsfulde Legeme
og Liturgien. Nogle gik saa vidt, at de i Liturgien fandt alt, der behoves til
den religiose Opdragelse. Messeofret vandt mere Interesse; Firmelsen blev til
det apostoliske Sakramente, der indvier de Unge til den katolske Aktion; der-
for greb ogsaa Eksercitiebevrgelsen mere og mere de Unge, for Eksempel i
Frankrig. Jocismen opstaar i Belgien, Scoutismen, den katolske Form for
Spejderbevrgelsen, i Frankrig. Det Eukaristiske Korstog samler de yngste.
Religionsundervisningen for Gymnasiaster og Studenter gaar i Retning af at
uddanne en kristusbegejstret Elite; man behover kun at trnke paa Militrr-
skolerne og de polirtekniske Skoler i Paris, hvor der lever en agte katolsk og
apostolisk Ungdom. Man gaar endogsaa saa vidt ligefrem at lade de Unge
holde rigtige Betragtninger, og mange af dem holder daglig deres Betragtning.

Pavernes indtrengende Formaninger var faldet paa god Jordbund. Rom
blev ikke tret af at opildne og vejlede. Isrr det sidste Dekret "Provide sane"
af tz. Januar 1935 har bragt megen Frugt:

Tre Maaneder efter dette Dekret grundlagde en Kreds af nidkrre Prester
i Belgien en Central, for at samle Frugterne af denne Bevrgelse i de forskeliige
Lande: Centre Docwmentaire Catächötique (Louvain, rr Rue des Recollets) har
som Formaal at tjene Samarbejdet meilem alle dem, der tager sig af den reli-
giose Opdragelse i hvilken som helst Form, i hvilket som helst Land. Denne
Central vil ikke v€re en ny Organisation, men vil bare hjrlpe os til at lere
de bedste Boger og Hjepemidler at kende og de Metoder, der er mest formaals-
tjenlige i enhver enkelt Situation. Dette vil Centralen opnaa ved en permanent
Udstilling, ved Udgivelse af Boger etc. og ved et Oplysningsbureau, der svarer
paa alle praktiske og metodiske Sporgsmaal vedrsrende den religiose Opdragelse.

Den permanente Udstilling opviser allerede mere end Sooo Bind, flere Hun-
dreder af Billeder, Films, Lege etc., der kommer fra Belgien, Frankrig, England,
Holland, Tyskland, @strig, Italien, Spanien, Polen, lJngarn, Irland, Amerika etc.

Centralen har allerede udgivet en Del Boger og Brochurer, hvoraf de to vig-
tigste nrvnes: I September 1936 udgav den paa hollandsk: "Inleiding tot de
citecbetiscbe Literaiwur"'r-). Bogen behandler 4ooo Vrrker fra den kateketiske
Verden i Tyskland (84 Sider), Holland (rrr Sider), Frankrig (79),England (ro),
Italien (rZ) og Spanien (4).

Meget mere omfattende er det folgende Verk, der udkom Marts 19771
Oi en est I'enseignement religieux?"'t''t') Det c-,verordentlig righoldige Vark be-
handler den religiose Opdragelse efter de forskellige Sprog, ikke efter Landets
Granser, et Princip, dei goi Bogen mere brugelig. Den fransktalende Verden
er behandlet meget indgaaende paa za4 Sider, den tysktalende paa 67, den
engelsktalende med lrlind, Ausiralien, Amerika paa 6z Sider, den .spansk-
talinde paa 34, den italienske paa 4c., den hollandske paa 48. Dertil kommer
en fallei Del om Hjalpemidlerne, der er intematiqnale: Billeder, Filmsfirmaer,
Albums, Lege etc. I de enkelte Afsnit skifter sammenhrngende Artikler om
Metoder, nye Bestrrbelser, principielle Sporgsmaal med indgaaende Biblio-
grafier af Sooo Boger, som ef forsynet med en kort Karakteristik af de enkelte
Vr.ker. For Frankrigs Vedkommende lrrer vi de meget differentierecle reli-
giose Bestrrbclser ret grundigt at kende, begyndende med den religiose Op-
äragelse af de allermindste Born lige op til Studenternes religiose Dannelse;
ogsJa Jocismen, Scoutismen, det Eukaristiske Korstog og deres lMetoder og

':) Turnhout, Brepols Louvain. 344 Sider. 20 Belsas.
'r'r-) Castermln, Louvain. 512 Sider. 25 Frcs.
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Niels Hansen.

Maal hsrer vi om. Med Hensyn til Tyskland er jo, som bekendt, Forholdene
nu forandredede ved at Prasterne ikke mere maa give Religior:rsundervisning i
Skolerne,, et Forbtr4, som findes i Frankrig siden r9o3, i Spanien siden rglz
med Undtag.else af de af Franco erobrede Provinser. Men alligevel behoider
de tyske Bibliografier og Metoder deres Interesse og Verdi foi Lande, hvor
Religionsundervisning er Skolefag ligesom i Tyskland far x937.

Det er meget fristende at gaa ind paa de mange interessanre Enkeltheder i
de forskellige Lande, for Eksempel, at se, hvorledes man i Frankrig bekrmper
den store Ligegyldighed i Troen og erstatter den svigtende religiose Opdragälse
i Familien, men det vilde gaa ud over denne Artikels Ramme.

Naar man altsaa ser paa den religiose Opdragelse i vor Tid, hvor saa
mange vil vinde Barnet for sig, saa faar man det klare Indtryk, .at Kirken ikke
har svigtet overfor de nye Opgaver, som den nye Tid og de stadig skiftendehar svlgtet overlor de ny(
Forhold skaber: Der lever Dage mange nidkere Prrster og, Le.g-Iever ogsaa 1 vore r_/age mange nloKere ytx.ster og, Le.g-
folk, der er lydhore for vor Tid og for Kristi dybe Langsel efter de Unge, som
om nosle Aartier skal indlemme fremtidiee Generationer i Kristi hemmelieheds-om nogle Aartier skal indlemme fremtidige Generationer i Kristi hemmeligheds-
fulde Legeme.

Robert Groteclaes S. J.

VORE SOCIÄLE PLIGTER.
f-\cr er sikkert ikke så få katolikker, som er fuldstrndig klare over, at de har
u relg;e,se pligter at opfylde, men ikke forstår, at der også påhviler dem en
rakke sociale pligter. Disse sidste er ikkc mindre vigtige snd de farste, såsandt
budet om nrstekrrlighed er knyttet uadskilleligt sammen med befalingen om
at elske Gud af hjerie, sfel og sind.

Der holdtes sidste efterår en stor forsamling i London, hvor de sociale plig-
ter blev underkastet en indgaaende draftelse. Flere af de sandheder- som ved
den lejlighed blev fremdraget, fortjener også å hores og overvejes af nordiske
lrsere. For selv om de sporgsmål, der rejses i de forskellige lande, naturligvis
i regelen vil vrre sarpragede, er de dybere motiver, hvoraf de fremgår, alle
vegne de samme,

Ved omtalte lejlighed behandlede erkebiskoppen af Birmingham fortrinsvis
kornrnwnisrnen. Hvis der ikke var nogen Gud eller evigt liv, sa han, tror jeg, min
plads var blandt kommunisterne. De hader storkapitalismens forbrydelser, og

)eg gar ganske det samme. De ser radt, när de bliver vidne til de fattiges
undertrykkelse, deres redselsfulde boliger og deres mangel på beskrftigelie,
når de trnker pa den utilstrakkelige lon, mange er tvunget til å nojes med, og
hele deres usikre eksistens, når de ser store selskaber og sammenslutninger, dei
brutalt kontrollerer millioner af menneskers virksomhed, når de leser om sund,
kostbar fode, der uden videre destrueres, samtidig med at lrgerne klager over,
at halvdelen af vor befolkning er underern€ret o. s. v. I ailä disse håseender
faler jeg ganske det samme som de.

, Men for å bode på disse misforhold har kommunisrerne gjort sig skyldige i

den ene tåbelighed efter den anden. På grund af deres ringeagt for den per-
sonlige frihed har de gjort statsmagten absoh.rt og odelagt familielivet. Ingen
omstyrtnirrg af det kapitalistiske system, ingen politiske eller okonomiske lrge-
midler vil kunne helbrede samfundsonderne, hvis man går ud fra, at mennesket
kun er skabt og bestemt for denne synlige verden.

Hvis vi derfor vil lsse det sociale problem, må Guds love vrre det hojeste for
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os,' og vi må s€tte alt ind på å få dem alle vegne respekrerer. Men heller
ingen losning er mulig, bvis man ikke respekterer den menneskelige frihed og
hver enkelts personlige vrrdighed. Derfor er det enhver arbejdsgivers pligt å
betale deres arbejdere en lon, som også er tilstrakkelig til ä ernxre kone og
familie. Alle og enhver bsr ha lov til og skal opmuntres til å erhverve ejenl
dom, isrr et lille stykke jord. Staten har lov til å begrrnse storrelsen af den
ejendom, en mand besidder, eller brugen, han gor af den, såfremt hensynet til
det almene vel bestemt krrver det. Men ellers bör mennesker ikke vrre slet
og ret lontjenere, som intet ejer og ikke kender til den tryghed, det giver å eje
det lille stykke jord, hvorpå man bor, så man ikke er helt afhrngig af sin
arbejdsgivers eller statens forgodtbefindende.

Endvidere kan det ikke negtes, at ethvert menneske har ikke alene sociale
pligter, men også sociale rettigbeder. Således har de arbejdende klasser fuld
ret til å danne deres indbyrdes sammenslutninger til beskyttelse af deres inte-
resser. Arbejdsgiverne har samme ret, kirken kan her ingen forskel gare.

Men i sarlig grad anbefaler kirken sammensluiningen i foreninger af arbejds-
givere og arbejdere indenfor samme fag. Kapital og arbejde er lige nodvendige
for enhver virksomhed, og både herrer og tjenere har felles interesse i arbejdets
gode gang. Derfor vil de naevnte foreninger langt bedre vxre i stand til å
fremme denne og fremelske fred og fordragelighed end foreningerne af ensidig
natur, i hvilke spirerne til uenighed langt lettere slår rod. Dette synspunkt er
med stor kraft hevdet af de senere paver, ikke mindst af Leo XIII og Pius XI,
og enhver katolsk arbejdsgiver burde anse det for sin pligt mindst een gang om
äret ä lase rundskrivelser som Rerum novarurn og Quadragesinto anno. For
tor vi virkelig hrvde, at alle katolske arbejdsgivere betaler en lon, som giver
mulighed for en menneskeverdig eksistens, eller at alle katolske arbejdere pra-
sterer en erlig dags arbejde til gengrld for den Ion, de tar imod? Det ideelle
vilde sikkert v&re, om arbejderne var direkte interesserede i den virksomheds
trivsel, hvori de arbejder, ved at deres lon nogenlunde rettede sig efter det ud-
bytte, den i virksomheden engagerede kapital hvert år gav.

Nrste taler ved det store mode var F. J. Sheed, som s€rlig dvrlede ved
emnet:Gwds plads i det nenneskelige samt'und. Kommunismen og den mate-
rialistiske tankegang overhovedet har i vore dage arbejdet sig overmåde meget
frem. Hvis vi skal omvende kommunister, må vi forst og fremmest forstå, hvad
deres lrre er, og altid gi så loyal fremstilling heraf, at hvis Karl Marx's ånd
var til stede blandt tilhsrerne, kunde den rejse sig og gi sin uforbeholdne til-
slutning.

Mennesker, der har fået en ulykkelig plads under det nuverende okonomiske
system, opfatter kommunismen som en slags jordisk frelse, ikke så meget på
grund af dens fortjenester som på grund af det systems mangler, under hvilke
de lider. Ärhundreders ulmende hanne bliver pustet op til flammer af kom-
munismen. For hovedparten af de besiddelseslose må enhver forandring synes
bedre end den håbisse tilstand, hvori de lever.

Det er dog ikke alene de ulykkeligst stiilede, hvem kommunismen kommer
til som den store befrier. Også mange velstillede hilser den som en forlasning
fra et gudlost livs kedsommelighed og tomhed. Kommunismen forekommer
dem som et ideal, de kan krmpe for, som en bevrgelse, der har givet deres
liv et formål.

Men hvis vi optreder som modstandere af kommunismen, må vi gore os det
klart, hvad vore motiver dertil er. Hvis vi kun modsrtter os den, fordi vi
foler vort eget materielle velvrre truet, er det for lidt å gore et korstog for.
Hvis vi benytter Guds navn som et skalkeskjul, hvor det kun drejer sig orn
vort yelvrre og en betrygget eksistens, er vi ligefrem gudsbespottere. Vi bsr
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fremfor alt bekcmpe kommunismen på grund af dens hovedviidfarelse: for-
nregtelsen af Gud. Vi må gare det klart for aile og enhver, nren isrr for
kommunisterne, at ved å se bort fra Gud i deres samfundsopfattelse skader de
i roden de interesser, de hrvder å k:empc for.

Marxismen opstiller som en hovedgrundsrtning, at hvis menneskets ökono-
miske liv bliver ordnet efter dens anvisning, vil der aldrig mere opstå uenighed
eller strid på jorden. Men Marxismen har slet ingen forståelse af menneskets
virkelige natur. For vi ved jo alle godt, at uenighed også har sin oprindelse fra
andre årsager som forfang.'lighed, misundelse, lidenskab, skinsyge o. s v. Vi
kender det også af egen erfaring, at vi faler os ilde tilpas, uoplagte og i dårligt
humor, når der slet ikke mere er noget, vi onsker.

Kommunismen berover mennesket dets sjal. Den necisrtter os på dyrets
standpunkt og venter så, at vi skal opfore os sorn engle. Dette er en grov mis-
forståelse fra kommunismens side. Den gor den katolske kirke sig ikke skyldig
i, dertil har den hsrt for mange skrifterråI.

Vi må skaffe Gud plads i samfundet, hvis vi vil gore os håb om å bringe
orden i dette. Pius XI har sagt, at det var det nittende århundredes tragedie, at
vi da ikke formåede at vinde industriens proletariat. Vi skulde piske os selv
med denne bebrejdelse som lned en svobe, om ikke af anden grund så som en
behagelig forandring fra å piske kommunisterne (iser i deres ,;:r:;tl:I*

EN NY BOG OM LUTHER.
{lf/artburg og den lille By Eisenach i Thiiringen rummer for os Katolikker
W dy.ebare Minder om den blide ungarske Kongedatter St. Elisabeth, der bar

sit Livs tunge Skebne med heroisk Sindelag og gav sin Samtid og Efterverden
et lysende Eksempel paa Evangeliets store Bud om kristen Kcrlighed. For den
almindelige Bevidsthed er Vartburg dog blevet mere til et Mindested om den
Mand, hvis Opror mod Kirken af mange med Rette anses for at have veret
en stor Ulykke for hans Fadreland og i hvert Tilfelde har splittet den euro-
peiske Kristenheds Enhed indtil vore Dage. Det var under et Besog i den saa-
kaldte "Lutherstue" p^^ Luthers \fartburg, at den danske Sindssygehge Dr.
med. Paul Reiter folte sig tilskyndet til at skrive et stort historisk-psykologisk
Vrrk om den protestantiske Kristendoms Bannerforer"). Mrerkeligt nok har
man baade fra katolsk og protestantisk Side ofte vrret altfor tilbojelig til at
overvurdere Luthers Betydning indenfor den protestantiske Verden. Sammen-
ligningen viser nemlig, at der af Protestantismens ca. 2oo Mill. 'Iilhrngere,
som er organiseret i over 4oo storre og er-rdnu flere mindre Kirkesamfund og
Sekter, kun en Fjerdedel tilhsrer Lutherdommen, mens de 3 Fjerdedele er
prr,get af Calvinismens religiose Ideer. Foruden i Tyskland og de nordiske
Lande har den lutherske Kristendom aldrig haft storre Betydning. Men n€gtes
kan det ikke, at Luthers strrke Personlighed paa en ganske anden Maade har
formaaet at s€tte historisk Forskersind i Bevrgelse end f. E,. Zwingli eller
Calvin. Derom vidner tilstrrkkeligt de nlange, altfor mange Lutherbiografier
og Lutherromaner, som er fremkommet i Tidens Lob. Naar man saa sam-

") Dr. med. Paul Reiter, Martin Luthers Umwclt, Charakter und Pstchosc, sowie die
Bedeurung dieser Faktorer.r fiir seine L,ntwicklung und Lehrc. L Dic Umwelt. 402 Sider.
Levin 6c Munksgaard. Ejnar Munksgaard. Kopenhagen 1937.
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tidig tenker paa, at vi ved uhyre meget om Luthers Liv i alle dets Enkeltheder
og hans Teologi, men saare lidt om hans psykologiske eller patologiske Struktur,
lian man kun vere glad for at f 

^a 
en velfunderet Lutherbiografi a{ en Specialisr

i patologisk Psykologi. De fleste Historikere og Teologer vil sikkert vrre enige
nred Forfatteren af den foreliggende Lutherbiografi i hans Opfattelse, at netop
cien moderne Psykiatri kan give os overordentlig verdifulde Bidrag til bedre
Forstaaelse af historiske Tildragelsers irrationelle, biologiske Element, navnlig
naar det drejer sig om en genial og tillige neurotisk pr€get Personlighed, som
Luther utvivlsomt har vrret.

I det foreliggende fsrste Bind behandler Dr.. Reiter udforligt Luthers
"Umwelt". Han skelner da mellem det store Milieu: Senmiddelalderens og
Ii.enaissancetidens mangeartede Stromninger og Begivenheder, der danner den
aandelige og materielle Atmosfare, Luther levede i, og det lille Milieu: Luthers
Ilarndomshjem og Familie, hans nrrmeste Omgivelser i Skolen, i Klostret og
paa Universitetet, som paa en afgorende Maade har paavirket hans Ud-
vikling.

Det er en mesteriig og sprndende Fremstiliing af Senmiddelalderens kirke-
lige, kulturelle, politiske og religiose Tilstande og Stromninger, som Dr. Reiter
her giver i sin Skildring af det store Milieu, hvori Luther stod, en kort og klar
Sammenfatning af det bedste, katolske Historikere hidtil har skrevet om samm€
Emne. Mens man tidligere ved biografiske Undersogelser frem for alt betonede
det store Milieu som Hovedfaktor for en historisk Personligheds Udvikling,
hgges i denne nyeste Lutherbiografi i nrr Tilknytning til den moderne
Karakterioiogi og Psykopati overordentlig stor Yrgt paa det saakaldte in-
fantile, det fiile Milieu. Barndomshjemmet opfattes med Rette som den tid-
ligste og sterkeste Magt, der moder et Menneske og bestemmer hans videre
Udvikling.

i-utheri Barndomsaar var prr;get af Strenghed, Gkdesloshed, Overtro og de
trykkende Forhold i Hjemmät. Iler bidrog Fadererrs opbrusende og tyranniske
Vrsen til i Barnets folsomme Sjrl at skabe et lammende Mindrevrrdskompleks
af Utryghed og Frygt. Dr. Reiter gar her en lignende Opfattelse grldende,
som Jakäb Knudsen paa det litterere Omraade har udtalt i sin Lutherroman
"Angit". Denne utnttd. Overbetoning af Angst paavirkede Luthers forste reli-
giose- Forestillinger om Gud, Synd, Helvede, Kristus o. g. v. Hans religiose
U.o og sygelige Angsttilstande drev ham tilsidst til Klosterlivet, som ikke betod
t-rogetr n.fiielse for-ham, men snarere tilspidsede hans hergelde Sjrlekvaler., et
ry{.ligt Udslag af hans Barndoms Angsi. Forgrves sogte han i Begyndelsen
veä aiketiske 

-O-r"ra.trt.engelser og senere ved ivrige Studier at kompenserc
sine fra Barndommen nedirvede Mindrevrrdskomplekser. Efter en lang teo-
logisk Udviklingsprocess kastede Afladsstriden ham pludselig midt ind i Dagens
störe Begivenheäer. Den Tilslutning, han fra manfe Sider fik, forogede hans
Selvbeviästhed og {ennembrydendeKrafdalelse. Han blev med eetBegivenheder-
nes Midtpunkt. Lidt efter lidt afreagerede han ved en stigende Fslelse af Magt og
Selvsikkerhed Angsten og Fortvivlelsen i sit Indre. Kampen mod Kirken, som
han kun kendte fra de Vrangbilleder, hans neurotiske Fantasi havde tegnet ham,
frigjorde ham fra sin Ungdoms Angstneurose. I evig Uligevegt, uberegneligt
og hastigt svingende fra et Standpunkt til dets Modsrtning, faldt han efter
den dramatiske og revolutionrre Kampperiode. til relativ Ro. Hans Livs Vrrk,
den lutherske Kristendom, opfattes af Dr. Reiter med Rette ikke saa meget
som Reaktion eller Protest mod kirkelige og religiose Misforhold, men frem
for alt som levende Udtr,vk for en langvarig sjrlelig Krise hos Stifteren i Kam-
pen mod hans neurotiske Vrangbillede af Kirken. Den karakteriseres som en
falelsesbestemt, smaaborgerlig Indsn.rvring og Afkortning af den vidtfavnende
Katolicisme.
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I det foreliggende vrrk, som paa en objektiv og frngslende Maade fortrller
om den videre og sn€vrere Verden, den unge Luther levede i, er hans Udvik-
lingsgang kun skitseret i faa Linier. Med desto stsrre Interesse vil man imsdese
den analytiske _Underssgelse af I uthers Karakterprrg og Psvkose, Dr. Reiter
har lovet at ville give os i to folgende Bind.

Alfred Orro S. J.

ÄÄRETS GANG I SÄN FRANCESCO'S
BASILIKA, ASSISI.

I aret gaar pa,a Hrld -. I San Francesco lyder paany Hammerslagene fra/1 Prrsepiet, d.en store Julekrybbe, der fylder et helt Kapel. Bag Bradder og
Sakkelerred arbejder Sakristaneme iherdigt med at tömre det-store Bjrrg,
hvorpaa Bethlehem skal hvile. Brnke er trukket sprrrende tv€rs over Gulvät
foran - intet nysgerrigt Blik kan naa did.-

Hult lyder Hammerslagene hen gennem Kirken - Aarets Kredslöb er slut-
t('t - Julen staar atter for Dören,

I Erindringen springer det forlöbne Aars störste Oieblikke her i Kirken frem.
Og strax staar Marts der med sine Rrkker af knrlende Munke foran Kruci-
fixet, alle med oplöftede Haandfla<ier som Frans, da han modtog Saarmrrker-
ne. "Corda pia" kaldes denne Ihukommelse af Stigmatiseringen efter Om-
kvrdet paa den Hymne, Brödrene da synger:

"* 1. :,''1,1:i'lli"Tlli ii;
Stigmatunr insignia."

'De fromme Hjrrter opflammes, mens Minder om Frans' Saarmerker höi-
tideligholdes." - Hver enkelt af Brödrene indtager den Stigmatiseredes Stil-
ling paa sin Vis, og man sdr, at den kan varieres i det Uendelige. Nogle knrler
med höjt hevede Hrnder og Aasyn, andre holder Haandfladerne nasten af-
vargende hen foran sig og senker Hovedet. Den mindste ,iEndring i Hen-
dernes. Höjde eller i Hovedets Hrldning giver srrax Stillingen et helt nyt
Udtryk, og dog er alle disse Variationer over der samme Tema lige over-
bevisende og gribende. Her er en Guldgrube af Studiemuligheder Jor den
Kunstner, der skal fremstille Frans' Stigmatisering. Ceremonien foregaar i
Fasten, og Brödrenes Ansigter b:erer Spor deraf. Rebet om Kutten liar de
lösnet og kastet rundt om Halsen som Bodstegn.

Det var Marts. I umiddelbart Fölge kommer i Erindringen Langfredagen.
Midt ned ad Hovedskibet staar Processionen opstillet. Forrest de-helt sÄaa

Brödre, der viri<er ikke som Börn, men som diminutive Voxne i deres fodside,
sorte Kutter. Hver holder i Haanden et af Passionsinstrumenterne. De smaa
er _tause -og alvorlige -, alligevel giver deres korre, hurtige Bevrgelser en
Fölelse af Afspending, som virker befriende under det alt for store Tryk af
Smertensmoderens Billede bag Baaren, hvor Sönnens tilslörede Billede hviler.

I Bönlerres Fknder mildnes Passionsinstrumenterne som paa Barokkens Bil-
leder. 

_ 
Intet mangler: Söjlen for Hudflettelsen med Hanen paa Toppen, paa

en Bakke Terningerne, der kastedes om Kristi Kjortel, og 
-Naglernå, 

videre
Veronica_'s Svededug, Korstitlen "L N. R. L", endeiig Lansän, E,ddikesvampen
paa sin Stage, Stigen og Korset. Alt naturligvis proporrionerer efter de Sniaa,
der skal brre det.
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Aarets gang i San Francesco's Basilika.

Mcr-r hvor vi naar op til fuldtucl granvoxne Proportioner, cr ved de barfodede,
hvidhandskede Korsberere, Bodferdige, hvis Ansigter skjules baq en Kutte med
Ojenhuller, og som venter med det store, sv€rt-tömrede Kors lenet op til
Vrggen. Ikke uden -Ere|ry'gt ser rnan dem lcsse Korset paa sig og fölge Pro-
cessionen, srttende deres bare, röde Födder paa Gulvets iskolde Fliser, mens
de kun med behandskede Hrnder vo\rer at röre ved Korsets heiiige Trr.

En skön Fest er Kyndelmisse. (J.g gaar frem i Erindringens Rekkefölge,
ikke i Kronologiens.) I dei-r mörke Vintermorgen, hr.or Regnen suser udenfor,
og Morgenens Skrr knap anes bag de farvede Ruder, sv€ver Processionens
Flammer hen gennem Rummet.

A s s i s i. Sarr Francesco's Basilika. {Jnderkirhe.

Flamn-ier Kirken er illumineret. Det er den hellige Frans' Fest. Helc
Pladsen mecl Buegangene blafrer og blusser. Alle Gesimser, alle Tirrder cr truk-
ket op med Ild. Oppe i Kampanilen belyses Ansigter fra neden af Luerne, der
brender hen langs Lydhullerne. De svcre Klokker saetter sig langsornt i Be-
vrgelse. Nien Lydcn riz,es bort i Rummet af cien voldsomme Blest, mens alt
flammer og biafrer og syder rundt om i Nförket.

Som Natter-r gaar, dör alle Flammerne hen i Byen og paa Kirken. Kun een
eneste biiver tilbage, kempende for Livet paa Kanteir af et Hjörneiaarn -cne mod den vilde Storm. Hvert Ojeblik tror man, at den er död, men nel' -,en Rödmen af de nermeste Sten viser, at den tager fat igcn, og lidt efter ser
man Spidsen af den lille Ildtunge arbejde sig op paany, alene og ufortröden.
Det er umuligt at tage Cjnene fra den.

Flamn-ier! Det er Festen for L'trn:rmacolatc. Faa Höjaltret staar som et C)rgel
af \/oxi;'s med sitrende Guldsommerfugle. Giotto's Hvrlving iigger klart belyst,
stigende mod Cet enestc ene. ubevrgede, uendeligt fierne Punkc. Fortöjninger-
r.re n"red Jorden er yed at slippe.

Eiler Sankt Antonius' Fest. I{anrmen el hcr mindre -- Sankt Antonius'
Kapcl. Ddr staar Sankt Antonius badet i Liljers snehvide Kölighcd, mens det
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gotiske Vindues blaa og grönne og brune Farver fortrller hans lVlirakler. Jesus-
barnet tynger slet ikke paa hans Bog. Hans Betragtnings Henrykkelse e. uviden-
de om os, der ude fra Hovedskibets Mörke ser ind til ham bag Gitterets Kvadra-
ter, hvor Prrsternc knrler i Guldmor og Hvidt, og Rögelsen stiger gennem
Liljer og Lys.

Julenat. Det er den store Nadver. Ahertienerne
mellem sig hen foran Höjalterets överste Trin. Det
at modtage sin Frelser. I stadigt, tungtströmmende
Omkring Höjalteret er det lutter böjede Hoveder,
i Straa paa Alteret.

samme, men altid nye.
Hin "frater Innocentius de Colonia"

Dagligliv i San Francesco? Kan vrre meget anderledes. Om Vinteren er
der for det meste öde og tomt, men om Sommeren strömmer Turisternes og
Pilgrimstogenes Skarer te,ttere end i Roms Basilika'er. Te.ttere fordi alt her ei
koncentreret paa eet Sted. Forskellige Ydertyper kan frstnes. Der er den
nordjsk-germansk: eller angelsaksiske Kunststuderende. Han v6d nöjagtigt,
hvad det er, han er kommet for at se, og dets Plads i Kunsthistorien,'og nu
gaar ha fra Freske til Freske for at tage personlig Stilling til Frnomener. Ikke
blot af Ligegyldighed, men af total Uvide':hed om ders Tilstedeverelse, pas-
serer han uden at knele forbi Sakramentet. Messens Celebrering er for ham
kun en tom Ceremoni, der ikke kommer ham i fjrrneste Maade ved. Time-
bönnernes Recitation fra Koret kun ubegribelig Lyd.

Han har vigtigere Ting for end at standse ved dette. Og han forstaar ikke,
at for at forstaa det, han studerer, maatte han netop siandse ved Kirkens
Liv -, det sorn hin Kunst udtrykte, og uden hvilket den ikke vilde existere.
Hvor faa af de Studerende, som har Ydmyghed nok til at begribe dette! Som
forstaar, at den synlige, herlige Kirkebygning, og alt, hvad den rummer, kur.r
er Genspejlingen af det Liv, som er skjult i Alterets Sakramente og i Lithurgiens
Bönner. De allerfleste famler hen over Spejlets Overflade og tror at gribe en
Realitet, der i Virkeligheden bfinder sig bag ved dem - lige bag väd deml
Stands og vend dig! Omvend dig! Först da forstaar du i Sandhed dänne Kunst.

Den modsatte Ydertype: Den anonyme Kone i Pilgrimsskaren. Mere eller
mindre ublidt gennes Flokken gennem tsasilika'en. Skremte Blik op paa
Freskerne, som skal beundres - det v6d man - men som kun giver skrattende
Dissonanser fra sig. En Munk kommer til med sin Forklaring. Der begynder
at komme Liv i Stregerne og i Pletterne. Og pludseligt er Kontakten der. En
Kone ser op med en uendelig Medfölelse i sit Blik. Hun sraar foran Clara's
Graad over Frans' Baare. - I dette ene Blik var Giotto's Belöning. Det var
jo ikke Beundring for fint afvejede Kompositioner, han vilde fremkalde, men
Bevrgelse i Sjrlene. Her gik Bevrgelsen helt uden om barn lige til Sujettet.
Denne Kone naaede med sin Medlidenhed Clara's Sorg. Det var det, Giotto
vilde. Alle hans Fresker siger: "Beskrft Jer for Guds Skyld ikke med mig -til Emnet!" -Mellem disse to Yderpunkter af Mennesketyperne, der drager frem gennem
San Francesco's Basilika, ligger en Verden af Variationer, men den er fixeret
herimellem.

Og disse Skarer har Aarhlrndreder igennem draget gennenl Kirken. Der-r
Dag Jeanne d'Arc stod paa Baalet i Rouen -, mens Aarene sled sig hen for
Leonora Cristine i Blaataarn. Og det samme Menneskeliv finder dem i sin
Ungdom, Manddom og Alderdom lige tidlöse foran sig - bydende stadigt det

holder et udsprndt Kkdc
er her, Assisi kommer for
Tog af Kommunikanter.

som laa selve Jesusbarnet

, som ridsede sit Navn i 676 og igen
Kalvarie i Overkirken, han'entet med
som den "Grete Zimmermann aus Kölln

i 1683 paa Vaggen under Cimabues
samme Lrngsel efter at komme igen,
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Aarets gang.i San Frarrccsco's Basilika. 
i

1937", der nu sparer sammen til n,este Assisirejse, hvor neste Aarstal kan
srttes Daa Muren.

V*gi.n her i Blsilika'en taler lige saa ta:t med"grafitti" som nogen Flusmur
i Pompei. Men i Modsrtning til Pompei er disse "grafitti" aldrig blevet stu-
deret og udgivet. Deres Interesse for Middelalderens Liv svarer til de pom-
peianskäs for Antikkens. Her ligger en uhevet Skat. Maaske Giotto og _hals
Elerr.. har ridset d.eres Tegn i Muren, thi mange af dem gaar tilbage til det
r 3de Aarh.- 

Det kom mig for en Dag at höre Skridt i Tusindtal i Vinden, der tumlede
om Kirken og rykkede og raslede med löse Dele i Vinduer og paa Tag. Skridt
af atrle dem, der een Gang har valfartet hertil. Og pludseligt saa jeg, at Kirken
og alle dens Sakristier og Gange og Trapper stod fulde af Mennesker. Ud af
Kirkens Portal stod de - fyldende Pladsen udenfor - ned gennem Gaden -ud af Byporten. Alle Vejene, der förte til Assisi, var tetbepakkede med Skik-
kelser, der alle ufravendt stirrede op mod San Francesco. Men efterhaanden
slog ikke heller Vejene til mere. Da bredte Menneskeskaren sig langsomt ud
som et Vand over hele Sletten, indtil alt var drkket af Hoved ved Floved, saa
iangt Ojet rakte. Og alle, alle saa de ufravendt op mod Bjrrget, hvor den
lille Guds Fattige laa i sin Stenkiste.: Og da Tallet var fuldt, som fra Evig-
hed var bestemt, gik en Skelven hen over Skarerne som over Havet. Og med
dt löftedes de alle som Tidevandet, der stiger, og op af Stenkisten reiste sig
den hellige Frans i straalende Khdebon. Og med Rlikket rettet mod sin
Herre, förte han dcm alle hjem. frIogens Kai Nörregaard.,

"Mänsklighetens sedlighet oilar på den sanna Gudstron, där denna beparas
ren, Alla t'3rsök att t'lytta bort sedeläran ocb den sedliga ord'ningen lrån trons
blippgrwnd. och bygga u?p dern på de rnänskliga normernas bringttirvlande t'lyg-
sand löra lörr eller senare till n'roralisb wndergång sårtäl t'ör den ensbilde sonT

t'ör samt'wndet. Dåren, sorn i sitt bjärta säger, att det icke finnes någon Gwd',
skall aandra det sedliga t'ördärvets aäg (Ps. 13, r). Oräknelig är numera sbaran
ao sådana dårar, som t'örsöha skilja sedligbeten ocb religionen t'rån varandra.
De inse icke eller vilja icke inse, att otrT n'tan bannlyser kont'essionen, d. v. s.

en klar ocb bestämd wtt'ormning av den leristna läran wr wnderr.tisning ocb wpp-

fostran, wr det sociala och ot't'entliga lioet, beträdcs en oäg, sonc leder ttill and-
ligt utblottande ocb wndrcrgång. Ingen tvångsåtgärd lrån s,tatens sida, inga rent
jordiska ideal, även om de i sig sjäba äro ädla och böga, leunna i längden vara
i stånd att ersätta. de djupa ocb aagörande impwlser, son't. bärröra ur tron på
Gud och Kristus. Om någon människa, sorn är kallad att bringa det bögsta
ot'Jret, det egna lilla jagets olt'er t'ör det allmännas vä|, sleulle fråntagas det
moraliska stöd" som det eoiga och gudomliga, som den upprättande och tröstan-
de tanhen påGud, allt det godas ocb allt det ondas belönare och bestrat'fare kan
skänlea, dE skall i otaliga t'all slwtresuhatet icke bliva, att man bejakar plikten,
utan att man wndt'lyr den. Det sanruetsgrannd. uppt'yllandet av tio Guds bud
ocb ap Kyrkans bwd, oilha senare endast äro praktiska bestämmelser i anslwt-
ning till eaangeliets t'öreskrit'ter, är t'ör varje rnänniska en ofarliknelig skola, där
boi övas i själotwkt, sediig f;rbättring ocb haraktärsdaning, En skola, sorn

t'ordrar rnycket, men iclee t'ör mycket. Den gode Gwden, som i sin egenskap
av lagstiftare säger: "Dw skall",lörlänar i sin nåd även lörmågan att wtt'öra,
vad ban bet'allt'" 

(pius XI, "Mit brennender Sorge", 11/ j i7.)
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FRÅN CREDOS TORN.
Kyrkan triumferar icke - hon

överlever.

År 1844 innehöll den i Mijnchen
utkommande tidskriften "Historisch-
politische Blätter" ett bidrag med
titeln "Om den kamlska religionens
nuvarande tillstånd". Den behand-
lade framför allt den högljudda kla-
gän, som alltid framkommer från
dem, som stirra sig blinda på Kyr-
kans faror och trångmål i deras egen
tid, och som mena, att i sådan nöd
och i sådana svårigheter har Kyr-
kan aldrig förut varit. Gentemot
dessa framhålles i artikeln, att hela
kyrkohistorien varic fylld av faror
och svårigheter och kamp, och att
Kyrkan har stått fast under alla des-
sa tidsskeden, även de farligaste och,
rent mänskligt sett, mest hopplösa.

"Vilket århundrade har väl varit
utan sådana, i vilket århundrade syn-
tes icke segern tillfalla trons fiender?
Månne icke i Neros och Julianus' år-
hundrade? Eller i Konstantins, då
enligt en författares ord världen en
morgon vaknade och med förvåning
konstaterade, att den blivit ariansk?
Månne icke under de århundraden,
då Kyrkan stod emot Attilas hunner
eller Mohammeds efterföljare? Eller
i den tid, dä pävarna residerade i
Avignon, under de 70 är, som
Itaiien betecknar som babylonisk
fångenskap, då Kyrkans överhuvud
syntes överantvardad ät en världslig
furstes välde? Eller i den stora schis-
mens epok, då Kyrkan icke mera
visste vem som var dess huvud? Eller
man kan tänka på Luthers tid, då
furstarna grepo till svärden f(ir den
nya läran, då hela Europa syntes
vara berett till avfall, då de refor-
merta slogo upp Uppenbarelseboken
för att där söka efter den dag, då
påvedömet skulle gå i graven, och då
de funno, att är t689 vore sista året
för Antikrist och för den babyloniska
skökan. Ingen kan väl påstå, att
dessa år voro präglade av trygghet

och säkerhet eller att Kyrkan då,
mänskligt att döma, kunde räkna på
ett långt liv. Och varje Kyrkans fien-
de har vid sitt uppträdande alltid an-
sett sig som segrarc. Det finns intet
århundrade, dä icke enligt det
mänskliga förnuftets beräkninear
kristendomens slut vore nära före-
stående.

Hur hava nu alla dessa strider,
alla dessa stormar slutat? Vad har
väl resultatet blivit av alla dessa and-
liga uppror och angrepp, denna
myckna oenighet och förvirring inom
Kyrkan? Har Kyrkan segrat genom
vapenmakt? Har hon enligt mänsk-
ligt talesätt stått som segrare? Sällan
I)en materiella, påtagliga segern blev
mestadels beskärd hennes motstån-
dare. Men vad är det då som hänt
till Kyrkans förmån? Blott ett: hen-
nes motståndare hava dött och hon
har överlevt dem, emedan hon är
odödlig. Det blev slutet på all denna
kamp och strid. Arianismen, så an-
sedd och mäktig, försvann, man vet
icke när, man vet icke var, liksom
floden i havet. Juiianus' hellenism,
en gång så glansfull, försvann som
en skugga. Innocentius III övervann
icke hohenstauferna i öppet fältslag;
Pius VI störtade icke konventet,
Pius VII drev icke Bonaparte från
tronen. Men hohenstauferna och Fi-
lip den sköne och konstiiuanterna och
konventet och Bonaparte äro borta,
de och deras makt. Men Kyrkan för-
blev vid liv, hon och hennes sanning.
Hon triumferar icke, hon överlever.
Hon böjes under stormen, vågen gri-
per henne, natten sveper omkring
henne; den icke-troende jublar över
hennes undergång och stoltserar med
sin triumf; men den troende, som icke
mera ser henne, är bestört. Då upp-
hör stormen, himlen blir åter hög och
klar och fiskarens skepo, som man
trodde förlorat, seglar fram pä vä-
gorna, till synes alltjämt bräckligt
och mycket skadat på grund av den
genomgångna stormen, men det har
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lyckligt utstått den, och vågorna, på
vilka det glider fram, omspola det
med spillrorfla av de stora skepp,
som kort förut ville borra det i sank.

Genom tålamod, genom storm på
storm, genom lidande på lidande har
Kyrkan levat under r8oo år. Icke
ens de starkaste mänskliga inrättnin-
gar hava kunnat glådja sig åt så långt
bestånd. Rom, vars namn betyder
styrka, räknade från sitt sägenom-
spunna ursprung intill de tider, då
det icke längre fanns något romerskt
däri, blott r3 sekler.. . Varken den
alexandrinska hellenismen eller ari-
anismen hava levt längre ån tre är-
hundraden. Men Kyrkan allena,
skenbart så svag och vapenlös, har
levt intill nu, hennes ära och makt
bero icke på segrar eller maktspråk
utan på ståndaktighet. Då den icke-
troende påstår, att hennes tid utlupit,
när han framställer henne som slagen,
utmattad, trängd av allehanda före-
bud till en hotande undergång. vet
den kristne många gånger icke vad
han skall svara. Och likväl - efter
nägra är har fienden försvunnit.
Kyrkan består oförändrad och sva-
ret år givet."

"Katholisches Kirchenblatt" i Ber-
lin skriver efter detta citat ur "Hi-
storisch-politische Blätter"r Kyrkan
har sett och upplevt allt, som på den-
na jord finnes att se och uppleva:
det heligaste och oheligaste, det stör-
sta och minsta, nöd, kamp, förföl-
jelse, natt och storm, skeppsbrott och
landsförvisning, hungersnöd och väl-
levnad, ära och smälek, faror och
frestelser av alla slag - hon har
ö'verlevt allt detta, till och med en
Alexander VI. Kyrkan triumferar
icke - hon överlever, och just detta
är hennes triumf, livets, det gudom-
liga livets triumf.

Påven och religionsförföljelsen
i Tyskland.

På sedvanligt sätt framburo de
medlemmar av kardinalkolleget, som
uppehöllo sig i Rom, sina julönsk-

ningar till den Helige Fadern på en
högtidlig audiens i Vatikanen. Samt-
liga kuriakardinaler, inalles 29, voro
närvarande.

Dekanen, kardinal Granito di Bel-
monte, uppläste en adress, vari han
erinrade om den ångest, man i bör-
jan av året känt för påvens hälso-
tillstånd och gav uttryck åt hela värl-
dens beundran för den Helige Fa-
derns arbetsvilja, som icke lät sig
hämmas av något. Som ett utslag av
denna arbetskraft och arbetsvilja
framhöll han de stora rundskrivel-
serna, särskilt den, som fördömde
hedendomen i alla dess former. Och
han slutade med att framföra alla
de närvarandes bästa välgångsönsk-
ningar för den Helige Faderns hälsa
och för freden.

Den Helige Fadern höll därpå ett
svarstal, som han riktade till hela
världen, i det att han i de mest ener-
giska ordalag nedlade en högtidlig
protest mot den ställning, vari kato-
likerna i Tyskland nu befinna sig.
Påven yttade bl. a.:

"Vi vilja tillägga några ord, i det
vi fastslå vad som faktiskt inträffat
och principiellt protestera däremot.
Det är nödvändigt att fastslå detta,
ty man har redan länge förnekat och
förvanskat fakta. Vi tala om den
religiösa förföljelsen i Tyskland, ett
smärtsamt faktum - ty Vi vilja
nämna tingen vid deras rätta namn,
alldenstund Vi icke vilja, att det
skall sägas om Oss vad historien har
sagt i de stora förfallsperioderna:
Vera etiam rerum perdimus nomina.

Vi vilja därför rent ut säga som
det är: I T'yskland rasar nu en för-
följelse. Man säger och man har sagt
länge, att det icke är sant, men Vi
veta, att det tvärtom år fräga om en
förskrä.cklig och allvarlig förföljel-
se som aldrig tillförne, och den är
redan rik på olyckliga verkningar.

Det är en förföljelse, som, hur
sorgligt det än är att, säga det, var-
ken skyr brutalitet eller våld och
icke viker tillbaka för falskhet och
löen,
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Vi vilja emellertid icke längre
uppehålla Oss vid så smärtsamma
ting: Vi vilja blott tillägga, 

^tr.Kristi ståthäIlare är väl underrättad,
när han talar om dessa allvarliga
företeelser, inför vilka han känner
ett så starkt ansvar.

Tyskland är Oss synnerligen kärt,
och få länder äro för Oss så väl-
kånda som detta ifråga om andligt
och socialt liv. Det är därför dub-
belt sorgligt för Oss att konstatera,
att man där stadigt fortsätter att
synda mot sanningen - mot det ka-
tolska prästerskapet, mot den katol-
ska religionen, mot Guds heliga
Kyrka, som den gudomliga godheten
har anförtrott Oss.

Man säger, att den katolska reli-
gionen icke mera år vad den var -äen har blivit politisk, och det är
med denna beskyllning man söker
rättfärdiggöra f<;rfc;ljelserna, liksom
de biott vore ett försvarsmedel.

Vår Frälsare Jesus Kristus blev
föremål för samma beskyllning och
blev förd fram för Pilatus som en
uppviglare av folket, som kejsarens
fi;;dt- och Pilatus förstod väl den
andliga sidan i denna sak, fast han
låtsade, som om han icke giorde det.
"Är du clå en konung?" - varmed
han menade en politisk konung, som
skulle bringa Palestina i uppror. "Är
du en stoi politisk ledare, en poli-
tisk agitator?"

Vår Frälsare svarar honom lugnt
med sina enkla gudomliga ord, som
äro både en bekräftelse och en för-
nekelse: "Mitt rike är icke av denna
världen" - mitt rike är icke ett av
dem, du tänker på. "Om så vore,
skulle de mina skynda mig till
hjäIp."

Också Vi kunna säga detsamma:
om Vi dreve den politik, Vi beskYl-
las för, skulle det i en värld, som nu
står rustad till krig, behövas mycket
liten ansträngning för att man skulle
komma Oss till hjälp. Men Vi hava
icke bruk för sådant och Vi upPrePa
med Kristus: "Vårt rike är icke av
denna världen".

Vi tänka icke på politik, i det Vi
m.ed Kristus bekräfta, att Vi äro i
världen allenast för att vittna om
sanningen, som världen tänker så

litet på och bekymrar sig så litet om.

Pilatus spörjer själv: "Vad är san-
ning?" Men han bryr sig icke om
den. Vi vilja säga, upprepa och
hävda för hela världen: "Vi driva
icke politik". Tvärtom - och Vi
vilja äter framhäva: "Gjorde Vi det,
skulle alla, som äro med Oss, kom-
ma Oss till hjäIp".

I hela världen, där Vi hava män-
niskor, som tillhöra Oss, hava Vi
hängivna söner, trogna mot Gud och
tillbedjande Flonom. Alla kunna se

som vilja se, att Vi blott tjäna reli-
gionen och intet annat. Ar det reli-
gion eller politik, när Vi ålägga till
och med den minste samfundsmedlem
aft. dana också sitt borgerliga liv ef-
ter Kristi lag och i hans efterföljelse?

Vi vilja blott detta enda: att man
i det borgerliga livet, i samfunds-
livet skall respektera Guds rätt som
samtidigt är människans. Det är det,
som vi göra och som Vi alltid hava
gjort. Om någon påstår motsatsen,
är det icke sant.

Vad som särskilt vållar oss smärta
är att man beskyller Oss för att
missbruka religionen. Det är en av
de förfärligaste tankar, som kan ut-
tänkas. Det är bakdanteri en sådan
beskyllning för att missbruka reli-
gionen i politikens tjänst, riktad mot
Våra ärevördiga bröder bland bisko-
parna och kardinalerna - riktad
mot så många präster och uppriktiga
troende, alla redo att Tyda Guds bud
och leva sitt liv som goda kristna och
förträffliga samfundsmedlemmar,
därför att de känna sig borgerligt
och socialt ansvariga icke blott inför
människor utan också inför Gud.

Vi vilja icke ytterligare tillägga
något utan blott upprepa, att Vår
prötest inför hela världen icke kan
iata ^rta uttrycklig och högtidlig.
Vi tiäna religionen och icke politiken.
Alla, som vilja veta det och som höra
sanningens röst, veta detta. Vi vilja,
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att sanningens röst skall trösta alla
Våra bröder i episkopatet, alla vära
kära präster och ordensbröder, som
nu lida under förföljelserna och icke
minst under förtalet. Vi känna till
Edra offer och lidanden, och Vårt
lidande är mycket stort och mycket
djupt, därför att Vi veta, att för-
talet har sårat edra ddla sjdlar pä
smärtsammaste sätt.

Vi kunna nu blott bönfalla Gud
om att Han måtte komma Oss till
hjälp och i sin outsägliga barmhärtig-
het se i nåd till alla sina troende, som
lida icke blott i det land. Vi nämnt,
utan också i andra. Bedjen om dtt'
Han måtte komma och hejda det
onda och föra tillbaka till sanningens
väg alla dem, som nu blott tänka på
att kränka sanningen så för-
färlig sak, att Vi måsrc tänka på
Guds oändliga barmhärtighet, som
tål och bär allt, för att Vi icke skola
förlora tålamodet, varigenom Vi
själva skulle bliva villfarande."

Påven slutade sitt tal med en in-
trängande appell till alla om att
bedja för dem, som voro orsak till så

många lidanden och för dem, som
voro offren - och utdelade till sist
den apostoliska välsignelsen.

På index.
Index-kongregationen beslöt i slu-

tet av november att uppföra tre
skrifter av den italienske professorn
Martinetti på förteckningen över för-
bjudna böcker: "Tro och förnuft",
"Jesus Kristus och evangeliet" och
"Introduktion i evangeliet". Enligt
Martinetti hava varken det Gamla
eller Nya testamentet historiskt eller
vetenskapligt värde: De påstås vara
uppbyggda på persiska och helleni-
stiska källskrifter och innehålla blott
legender. I Kristus finnes intet över-
naturligt och gudomligt, och Kyrkan
har icke grundats av Kristus utan av
lärjungarna. I en artikel i "Osser-
vatore Romano" gjordes beträffande
dessa böcker den anmärkningen, att
man av en rationalis icke kunde be-

gära, att han skulle skriva som en
troende kristen, men man hade väl
rätt att vänta, att han rättade sig
efter den vetenskapliga kritikens la-
gar och att han icke missbrukade sin
lärostol för att kalla det goda ont
och det onda gott. Domen över Mar-
tinettis verk har avkunnats i trons
namn men också i en äkta filosofis
namn, som icke får förväxlas med an-
arkistiska intelligensers utsvävning-
ar. Vidare skriver "Osservatore":
"Det egendomliga är att många för
egen del vilja hava all möjlig frihet
att anklaga, angripa och förstöra,
men de f&vägra sanningen och rätt-
färdigheten att försvara sig. Kyrkan
påtvingar ingen tron. men varför
skulle hon icke få skydda den heliga
egendom, sorn är frälsningens föru1-
sättning, på samma sätt. som en na-
tion försvarar sitt land?"

Holländsk universitetsprof essor

blir katolik.
I Vår Fru-kyrkan i Groningen

upptogs nyligen i Katolska kyrkan
professorn vid statens universitet i
Groningen F. J. Buitendijh. B. (född
Å87 i Breda) är professor i fysiologi.
1936 kallades han av påven till den
nygrundade påvliga akademien. Se-
dan flera år tillbaka har han stått i
vänskapligt förhållande till katolska
vetenskapsmän såsom P. Gemelli,
Max Piccard, Ma.ritain o. s. v., vil-
ket varit en bidragande orsak till
hans återvändande till Moderkyrkan.

Ekumeniskt.
På det protestantiska prästerska-

pets i Ungern generalförsamling, som
nyligen ägde rum, begagnade kon-
gressens president, biskop Raffay
tillf ället att klargöra protestanternas
inställning till det katolska S:t Ste-
phansåret och katolikernas Eukari-
stiska världskongress. Han förkla-
rade: "Vi behöva icke sätta upp som
ett diskussionsämne, om vi skola
kalla nästa år Konung Stephans-året
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eller det Heliga året. Det förhållan-
det att katolikerna ära Ungerns för-
ste konung som helgon, behöver icke
på något sätt såra en ungersk prote-
stants patriotiska eller religiösa kärs-
lor. I alla händelser är St. Stephans-
äret lika mycket ett festår för
Ungerns protestantiska kyrka, enär
evangeliet på konung Stephans tid
var en levande sanning och vi prote-
stanter vuxit fram på evangeliums
gemensamma stam. Pfotestanterna
böra icke hålla sig borta från fest-
ligheterna, som om de betraktade det-
ta ärorika kapitel i Ungerns historia
såsom något främmande i deras eget
förflutna. Det är omöjligt för oss
protestanter att anse kristendomens

CRED O S

Inbördeskriget i Spani.en.
En rundskrivelse aY d e

Spanska biskopar-
n a Q/7 37)'t). Almqvist Ec

Viksell, Uppsala-Stockholm
(i distribution). Kr. o: zy.

"Aud.iatur et altera pArs." Denna
välkända förutsättelse för opartisk
och rättvis dom förbises tyvärr allt-
tör ofta i vår moderna, av olika parti-
intressen och syften inspirerade eller
t. o. m. dikterade världspress. Det-
samma gällde och gäller fortfarande
även angående det spanska inbördes-
kriget. "Okunnigheten om vad som
verkligen tilldrager sig i Spanien"
har därför föranlåtit de spanska bi-
skoparna att i rättvisans namn skic-
ka ur denna rundskrivelse i hela
världen, och i samma rättvisas namn
framlägges den här i svensk över-
sättning inför den svenska allmän-
heten, som ju just i fråga om händel-
serna i Spanien synes vara tämligen
ensidigt orienterad. Den svenska ut-

'l) Rundskrivelsen har även utkommit
på danska: "De spanske Biskoppers Felles
Brev om Krigen i Spanien. Ansgarius For-
eningens Forlag 1937.
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införande i Ungern som något slags
andra klass-händelse. Låtom oss

tacka Gud - om icke i offentliga
proklamationer, så dock åtminstone
i vära kyrkor - att Han ställde det
hedniska Ungern under Kristi herra-
välde! Och om de ungerska katoli-
kerna fira jubileet som ett eukari-
stiskt år, så kunna också vi betrakta
det som den näst största händelsen i
ungerska historien. Blir det också
icke någon protestantisk fest, kan
likväl ingen protestarlt förbliva lik-
giltig gentemot detta är, ty är ry38
kan mycket väl bidraga till ett för-
djupande och ett förinnerligande av
hans andliga liv.

BöCKER.
givarens Förord till rundskrivelsen
torde noga beaktas, dä det i väl av-
vägda ord sätter brevet i det rätta
sammanhanget och hjälper till den
rätta inställningen vid läsningen.

l. G.

Ori en est l'enseignement
religieux? Livres et m6tho-
des de divers pays. Caster-
man. Paris-Tournai. ry37.
XYI, 499 sidor. Frcs 2 ji -.

Det är vanligtvis svårt att giva
det råtta svaret, när man tillfrågas
om lämplig katolsk litteratur såsom
underlag för den religiösa undervis-
ningen eller för självstudium. Där-
för må det vara välkommet att veta,
att det finns en särskild central
(Centre docurnentaire catöcbötiqwe,
Service de consultation. rr, Rue des
Rdcollets, Louvain, Belgique), som
lämnar upplysning om sådan litte-
ratur på olika språk. Denna central
har även i fjol utgivit en mycket
värdefull bibliografi, som varje ka-
tolsk präst, varje katolskt bibliotek
samt alla andia, som måste stå till



tjänst i och för upplysning och goda
råd, torde skaffa sig. En närmare
anmälan av boken se i artikeln "Den
religiose Opdragelse", sidan jz aY
detta Credonummer.

I. G.

Essi Jerlov: De 7
Sakramenten. Samtal om det
kristna livets heliga källor.
Almqvist sr Viksell. Upp-
sala 1937. Kr. o: 5o.

"Må denna lilla bok, som upp-
bäres av kärlek till Kyrkan och bar-
nen, bliva till nytta. Den utfyller
utan tvivel ett tomrum. Måtte den
gärna och med glädje mottagas och
läsas av de unga!" Så skriver bi-
skop J. E. Miiller i Förordet till des-
sa samtal mellan två flickor om de

7 Sakramenten. Boken vill och kan
'{ara en god hjälp för vära katolska
uppfostrare i den stora uppgiften att
föra barnen till dessa "det kristna
livets heliga källor", och lära dem
att därur hela sitt liv dricka den
övernaturiiga nådens vatten. Ty en-
dast på så sätt kunna barnen vara
och förbliva goda katoliker. Boken
bör framför allt sättas i alla de ka-
tolska barns händer, som icke kunna
få regelbunden religionsundervisning
av prästen. - Kanske hade det varit
naturligare och lämpligare aft llta
en vuxen samtala med barnet om
dessa ämnen. Nu låter det då och då
tämligen konstlat. Men det finns säker-
ligen också katolska ungdomar, som
känna katekesen så bra, att de kun-
na undervisa okunniga, både barn
och vuxna. Och just för de vuxna -både födda katoliker och konver-
titer - vilja vi särskilt rekommen-
dera denna enkla framställning av
Kyrkans lära om de 7 Sakramenten.
De skola ha stor nytta dårav för sin
religiösa bildning och sitt kristna liv.

Kanske bör anmärkas, att vid
"Prästvigningens sakrament" fram-
ställningen av själva ritus (s. S6) ej
är fullt korrekt eller åtminstone ej

Credos böcker.

fullt klar. Det förekommer två hand-
påläggningar vid prästvigningen, vil-
ka i boken, som det kan tyckas, ei
riktigt klart särskiljas. Den första
och mest väsentliga handpåläggning-
en sker utan ord och efterföljes eller
bättre avslutas med den högtidliga
vigningspräfationen. Den andra där-
emot, vid vilken fullmakten till
biktens sakrament meddelas, sker
först vid slutet av mässan, då de ny-
vigda redan för första gången ha ut-
övat sitt nya ämbetes huvudfunktion
genom att såsom verkliga "Concele-
brantes" tillsammans med biskopen
frambära det Eukaristiska offret.

I. G.

Gustav Armfelt.
Min väg till Kyrkan. z:a
uppl. Norrköping 1937.
Kr. r: -.

"En synnerligen intressant själv-
biografi i sammandrag har baron
Armfelt skänkt oss med denna lilla
bok. En konvertitsbild - men av
ganska ovanligt slag." Till detta
omdöme, som anmälaren i Credo
fällt om första upplagan av Gustay
Armfelts "Min väg till Kyrkan", ha
sedan under årens lopp många i in-
och utlandet givit sitt bifall. Vi veta
ei, huruvida denna skrift i sin tur
för andra har blivit en vägvisare till
Moderkyrkan, men säkerligen har
den hos många förmått skingra fast-
rotade fördomar om hennes sanna
karaktär och liv. Den andra upo-
lagan vill formätta detta ekumeniska
verk och vi önska den därför en allt
större spridning samt be våra katol-
ska troJfränder att gärna bidraga
därtill.

I. G.

Alfons Erb Entscbeidung
liir Cbristus. Verlag Friedl
rich Pustet,Regensburg r93 7.

Mange av Credo's ksere kjen-
ner sikkert Alfons Erbs artikler i
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Berliner Kirchenblatt og den fortrin-
lige samling helgenbiograf ier som
han for etpar aar siden gav ut under
titlen Zeugen Gottes.

Hans nye'bok, Entscbeidung t'iir
Christws, er i formen en rakke be-
tragtninger. Men de brrer prcget av
at v&re skrevet i den kamptid som
vore trosfrller, og alle Kristustroen-
de, ikke bare i Tyskland men over-
alt paa jorden nu oplever. Saa de
har Taatt en klang av herrop - til
egging av de kristnes'paagangsmod,
opmuntring for de urolige og angst-
fulle sjeler, til vekkelse av de slove
eller lettsindige som ikke skjonner, at
nu kan ingen slippe unda valget: for
Kristus, eller mot Kristus. "Kristi
klare ja og nei til alt det v€sentligste
i livet kan ikke avsvrkkes, ikke om-
tolkes, uten at falgen blir forrederi
og ulykke. Og dette ja og nei svarer
saa nsie til menneskets sanne for-
nsdenhet og dets frelse, saa det er
synd ogsaa mot menneskene at svrk-
ke eller ophave det. Bare Kristus
visste bedst hvad vi tr€ngte - og
den som vil foreta revisioner av det
som Han har forkyndt, vet ikke hvad
han gior, - eller vet han hvad han
gjar, saa meget desto frygteligere!"

Paa sin srkenvandring mot et lyk-
keland, der menneskeheten skulde
leve sit liv helt jordisk, stolte av sig
selv, frigjort fra avhrngigheten av
et Allmigtig Ophav, har folkene
kjrmpet ustanselig, men seirherrerne
seirer sig ihjel. Hvad har hvert
"nederlag" for Gudsriket vaert, hver
"seir" over Kristus, annet end men-
neskeslegtens nederlag? Offer paa
offer, "hverken" lam eller okser'
men uhorte menneskeofre" deklier
valplassen hvor Kristi' fiende "'sei-
ret'r. Og de sisste ting vil bli verre
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end de farste. Hver "seir" for Anti-
krist skriker efter Kristi seir og for-
kynner "Haft' lever og regjerer!" For
Guds rike er her, og det er altid i sin
vorden - trods al "fiasko" paa jor-
den .er det her, som solen er her og-
saa ved midnattstid men forst blir
synlig naar dagen gryr.

Millioner mcnnesker er dopte krist-
ne, sier Erb - hvis de vilde leve der-
efter saa vilde Guds rikes lys skinne
frem i verden - saan som ogsaa
morket er kommet ved menneskenes,
og ogsaa ved kristne menneskers
skyld. Han maner til samhold mel-
lem alle kristne, uansett konfessioner,
men minner om, at hvor det gjelder
liyets hsieste vrrdier er sanddruhet
og kiarhet nodvendig. Den som vil
enhet i troen for enhver pris ved ikke
hvad han taler om. Ikke den falske
tolerance som forsoker at viske ut
grrnseskjel og snakke sig fra uenig-
heter om vrsentlige ting som om de
ikke skulde bety noe - der er ingen
hjelp i den: naar det gjelder Troen
kan kristne bare enes om sandhet.
Ingen kompromisser i trossaker, men
enende kjarlighet til Kristus, og i
Kristus til alle som tror at Han er
vor Gud og vor Frelser! Saa stor
som Kristustroskapen og Kristus-
kjerligheten er mellem de kristne
idag og imorgen, saa stort haab tor
vi nrre om alle kristnes gjenforening
i Troen i overmorgen. For - "1161

du paa Guds rike, da maa du bli uro-
lig!" Med disse St. Bernhards ord
slutter Alfons Erb sit mandige og
lidenskapelige oprop til alle som i
denne tid vrlger at kjempe med
Kristus for Gudsriket.

Sigrid Undset.
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PROGRAM FOR PILGR.IMSFARDEN

til Den XXXIV. Internationale Eucharistiske Kongres

i Budapest Maj r938.

Mandag den zj. Maj: Officiel Modtagelse af den pavelige Legat, der
skal presidere ved Kongressen.

Onsdag den 25. LIaj: Kongressens Aabning. Den pavelige Bulle op-
lases, og Kardinallegaten taler og erklrrer Kongressen aabnet.

Torsdag den 26. Maj: Ikisti Himmelfartsdag - afholdes om Mor-
genen Bornenes Kommunion. Om Eftermiddagen finder det forste offent-
lige Mode Sted. Om At'tenen at'boldes den stare Sbibsprocession paa

Donau: det allerhelligste Sakramente fares paa et srrligt dertil bygget
Skib i Procession ned ad Floden, ledsaget af Kardinaler, Biskopper och
Prrlater og udstilles derved til Tilbedelse af Folkeskarerne langs Flod-
bredden.

Fredag den 27. Maj: Om Formiddagen afhoides Sektionsmoder. Om
Eftermiddagen afholdes det andet offentlige Mode. Om Aftenen forskel-
lige religiost-kunstneriske Foranstaltninger.

Lardag den zB. Maj: Om Morgenen afholdes Missionsgudstjenester i
alle Byens Kirker. Om Formiddagen afholder de forskellige Nationer
sarlige, nationale Moder. Om Eftermiddagen finder det tredie offentlige
Made Sted. Om Aftenen indledes natlig Tilbedelse for Mand i Byens
Hovedkirker.

Sandag den 29. Maj: Om Morgenen afholdes Frlleskommunionen for
alle deltagende Nationer. Om Formiddagen finder det store, hojtidelige
Afslutningsmode Sted, der vil forme sig som en Verdens-Sonegudstjeneste.
Ved dets Afslutning vil Reprrsentanter for de forskellige deltagende Folk
tale i Radioen, hvorpaa Kardinallegaten afslutter Kongressen med en Tale,
der ligeledes rundsendes i Radio. Til Sut forenes Folkeslagene i et TeDeum.

I Anledning af den eucharistiske Kongres i Budapest vil der blive arran-
geret en Pilgrimsrejse, der udgaar fra Ksbenhavn den zz. Maj, og svenske

og norske Katolikker vil slutte sig til den danske Frrd, der saaledes vil
faa Karakter af en norclisk Pilgri.msfard.

Til Valfartsledere for Danmark er udset Pastor Bernhard Jensen,
Fredericia, og Pastor C. Jaworski, Haderslev. Hans Excellence, Bishop

Jos. Brenrs har gioet Tilsagn onl dt medfolge Rejsen. Ligeledes kommer
Flans Excellence, Biskop J. E. Miiller at overv&re Kongressen.

Ogsaa ikke-Katolikleer kan deltage.

Nerrnere Besternrnelser for Rejsen se den sidste Omslagsside.



BESTEMMELSER FOR PILGRIMSREJSEN TIL BUDAPEST
(zz mai-3 juni).

Pri.s for Rejsen: D. Kr. 39t: -: ca. Sa. Kr. j35: *.
Tilleg t'or II Kl. hele Vejen: D. Kr. 6tt- : Sv. Kr. 16: yo.

Prisen indbefatter: Jernbanebilletter III Kl., Hotelopbold: I Budapest
paa I Kl. Kostskoler, i Vien og Dresden paa gode, borgerlige Hoteller i
Dobbeltvrrelser. Nogle Enkeltvrrelser kan sikres mod en Ekstrabetaling
af Kr. r t: -. Fuld Forplejning paa hele Rejsen, begyndende med Diner
i Berlin Rejsens forste Dag og sluttende med Diner i Berlin Rejsens sidste
Dag. Forplejningen er borgerlig, men god og rigelig. Drikkepenge, Rejse-
legitimation, Vade-Mecum Hefter og Emblem. Alle Entrdes i Henhold til
Programmet, Befordring af Deltagerne og deres Flaandbagage fra Bane-
gaard til Hotel og omvendt. Rutinerede danske Rejseledere vil lede Rejsen
fra Kobenhavn tilbage til Ksbenhavn. Om fornsdent deles Deltagerne i
Grupper paa 4o-to Deltagere (hver med sin Gruppeforer). De i Pro-
grammet anfarte Rundture.

Ikke indbefattet er: Dragerpenge (Deltagerne maa selv brre deres
Bagage) - Drikkevarer og andre personlige Udgifter.

Bennets Rejsebureaw i Danmark og Norge vil iovrigt vrre til
Disposition med alle Oplysninger.

I Sverige må anmälningar och förfrågningar riktas till Nyman och
Scbultz, Re sebareau, Stockholrn.

Bredgade 64, Köben-

Kr. 3:5o. Aarligt.
Katholsk Ungdom. Gennem Postvasenet og Eksp. Vestervoldgade rr5,

Köbenhavn. Kr. 6: -. Aarligt.

FINLAND:
Usbon Sanoma. Edelfeltintie 14, Flelsingissä. Smk. zc: - vuodessa.

NORGE:
St. Olav. Ukeblad. Akersveien ;, Oslo. Kr. ro: -. Äret.

SVERIGE:
Hernrnet och Helgedornen, Bergsgatan rr, Stockholm. Kr. 3: - Äret.

Sveriges Katolska Ungdornsblad. Engelbrektsgatan 6 B, Stockholm O.
Kr. z: yo. Äret.

FOR HELA SKANDINAVIEN:
Credo. Genom postverket och Exped. N:a Smedjeg. 24, Stockholm C.

Kr. ro: -. Äret.

Prenumergra på S kandinauinns katolska tidskrifter
DANMARK:
Nordisb Ugeblad. Gennem Postvaesenet og Eksp.

havn K. Kr. 3: - Kvartalet.

Jesw Hjertes Budbringer. Ryesgade 26, Aarhus.
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