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OM GUDS SKRIVNA ORD.
initiativ av Sveriges kyrkliga bildningsfcirbund htjlls den r5-zz jan.
1;i
I en bibelvecka med fciredrag i fcirsarnlingarna, artiklar rl dagspressen
och i tidskrifter, radiotal, skyltning av hithrirande litteratur m. m. En
ny bibelupplaga utgavs samtidigt, vilken i enlighet med vad som redan
en ilngre tid var fallet i utlandet, erbjuder en text i sammanhlngande
stycken med sakliga mellanrubriker. Det gamla sdttet att trycka texten
i z. spalter, indelade i verser, betecknas riktigt nog som onamrligt och
storande, i synnerhet nir det d'r frl'ga om historiska ber2ittelser. Bibelveckan har fyllt ett faktiskt behov. "Vi kdnna pn oss att folk inte har
nigot begrepp om vad bibeln 1r... Bibelkunskapen gnr ner katastrofalt", skriver Ake V. Str6m, sekreteraren i Bibeltjdnst i N. D. A. (t3/r 39)'
Att bibelkunskapen frimjas och att intresset fcir Guds skrivna ord tilltager, ar onekligen ett gott, glldjande tecken. Skriften ir iu nu som fordom omltligt rik pX dolda skatter, och den har det goda med sig, att
den Ir ett yttre enande band, egentligen det enda yttre band, som enar
alla kristna konfessioner. Ju mer de med fcjrdomsfritt upplyst sinne forska
i Skriften, desto mer komma de att upPtecka, vad Jesus Kristus ville
med kristendomen.
I detta sammanhang mi hir i korthet hinvisas till tvn fakta, som rcira
bibelkunskapen och b&da gott fcir framtiden. Ingen vetenskapligt, kritiskt lagd mlnniska behcjver ldngre vara orolig eller tveksam betriffande
skrif ttextens ursprunglig a f or m, som om vi nu, efter att
rgoo ir hava gitt, icke mera riktigt kunde varl slkra pi, vilken text
som apostlarna och evangelisterna nedskrivit. Ett zoo-irigt stringt vetenskapligt arbete kan nu anses vara avslutat; jag syftar hir n;irmast p&

Nya testamentets originaltext. Varje vers, varje ord, ja varje bokstav
har kritiskt granskats, fcir att tillbakagiende ni fram tiil den text som
ursprungligen skrivits. Vid detta arbete har den protestantiska bibelforskningen fijrvdrvat sig stora fiirtjdnster. Forskningen har framskridit
s& lingt, att vi i dag ha fullt vetenskaplig sdkerhet betrlffande de heliga
b6ckernas urtext. Det som stlr i Novum testamentunt graece av Eb. Nestle
(prot.) eller Aug. Merk (kat.), 6r den fcirsta grundtexten, den :ir varken
"katolsk" eller "protestantisk", utan den tir i ordets historiska innebcird
Credo. zc:e irg. Febr. r939.
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apostolisk. Var och en som dr initierad i dessa dmnen, vet, att de talrika
fcirekommande varianterna icke kunna Indra detta sakfc;rhillande. Det
slger sig sjdlvt, att ett sidant forskningsresultat miste under de kommande &rtiondena och flrhundradena ha sin djupa verkan i kristendomen och
mlnskligheten.
Lika glndjande dr ett annat faktum, som betrdffar bibeltextens
tolkning. Alltmera vlxer insikten - det som skrevs och sades under
Bibelveckan var ett nytt bevis fdr detta
-, att Skriften miste fijrst&s och
tolkas enligt n8gra normer. En viss teologisk skolning eller I e d n i n g
behcivs, fcir att man rdtt skall kunna tillgodogtira sig Bibelns ofta fcirborgade, sv&rttolkade innehill. Icke fir envar efter sitt ofta vdxlande
godtycke utllgga Guds ord. Evangelium dr i sitt vlsen ett trosord i
vittnenas mun. "Evangelium 1r for oss i fcirsta rummet det levande
ordet i Kristi kyrka idag. Det ir ett muntligt budskap . . . som icke kan
ersdttas av ett tryckt eller skrivet meddelande . . . Evangeliet dr ett andefyllt trosord i vittnenas munnar", skriver prof. A. Fridrichsen ("Evangeliet och evangelierna", Sv. Teol. Kvartalskrift I938, 3o3). S&iedes medges att vittnenas levande forkunnelse stir civer det skrivna ordet.
Dessa vittnen enas i vira tider, iven utanfcjr Katolska kyrkan, iter kring
Blott nlgra
fcir bibeltolkning.en.
flera grundfakta
sedan
ansigs
exempel: Fcir nigra &rtionden
Johannesevangeliet vara en
senare alexandrinsk gnostisk spekulation, nu har man iterkommit till insikten, att aven det fjirde evangeliet ir en historisk skrift, ett evangelium
ur det r:a &rhundradet. Mot den rationalistiska teologiens plstienden,
att en vdsensskillnad skulle finnas mellan Jesu och Pauii evangelium, gcira
sig nufrirtiden starka, vdlunderrdttade r6ster glllande; ansatser till en
grundlig revision dyka upp. Det levande, odelbara Evangeliet som Ir
detsamma i alla nytestamentliga skrifter, har &ter blivit synligt fiir m&nga,
som hade fcirlorat det ur sikte. Och med Evangelium menas Jesu' Guds
Sons egna fcirkunnelse om sig sjdlv och apostlarnas fcirkunnelse om honom,
hans frllsningsverk genom doden och uppstindelsen. Ju mera enhedig
den kristna fcjrkunnelsen blir och ju mera den enligt fasta, bepriivade
normer sllr vakt om de heliga bcickernas frilsningsinnehill, desto
kan menige man iter med andlig behiilning ldsa Bibeln,
och blott di
hjilpa de kristna att komma nlrmare den enhet,
Skriften
desto mer skall
som Kristus har velat for de sina.
R,'Vebner.
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GAMLA TESTAMENTET OCH
KRISTENDOMEN.
(Forts.

fr.

sid. 25.)

s jnlv har aldrig
f cjrkastat GT, s&som petitiopist&r. Han har aldrig sagt, varken ordagrant eller i andemeningen,
att han har kommit f or att fcirneka och avllgsna detsamma. Sldant vore

Kristus

nen

rent av ot;inkbart

i

Jesu mun och avsikt.
mitten av de L,&da Testamenten och sammanfattar och

Kristus st&r i
fcirenar dem till oupplcisiig enhet. Han Sberopar jdmt GT:s vittnesbcird
om honom: "I rannsaken skrifterna, dlrfor att I menen eder i dem hava
evigt liv; och det ir dessa som vittna om mig. . . Ivlenen icke att det dr
jag som anklagar eder hos Fadern. Den som anklagar eder zir Moses, han
till vilken I sltten edert hopp. Trodden I Moses, s& skullen I ju tro mig,
ty om mig har han skrivit" (Joh. I : i9, ff .). Och i synagogan i Kapernaum
f<jrklarade han hcigtidligen efter den messianska llsningen ur profeten
Jesaja: "I c{ag har detta skriftens orcl gitt i fullbordan" (Luk. 4: zt).
Jesus har visserligen L'ekimpat den judendom, som biott ville erkinna
en jordisk och politisi< ldcssias, och dlrfcjr fcjrkastade honom. Han var
en skarp kritiker, icke "av de mosaiska fcireskrifterna i GT" som sidana,
utan av den fariseiska anda, varmed en del av judarna uppfyllde dem
och hade utcjkat dem med, p& rent m:insklig auktoritet beroende, kringgArdande fcireskrifter, som voro omcijliga att uppfylia. Fcir att kunna
riktigt fatta och forsti de ord i Jesu mun, som taga stlllning till GT,
mlste man lzisa cch fcirsti dem i sammanhang. t\tt plocka ut ett eller
annat ord och begagna det, isolerat som det Ir, sisom argument mot GT,
liksom petitionen gtjr, mlste leda till missuppfattningar. Kristus betonar,
i synnerhet i bergspredikan, att Gudsriket visentligen och djupast :ir rlttfrirdighet av Gud och infrir Gud. Och han tager stellning mot den av
de skriftldrda och fariseerna fcjretrldda lagtolkningen och laguppfyllelsen.
Men han framh8lier iiven programmatiskt, att han icke kommit fdr att
upphlva lagen eller profeterna utan fcir att fullborda dem. "Vad betyder
det att fullborda GT? Atr fullborda betyder att avsiuta och fullkomna
nigot, som Innu icke ir flrdigt, att inda till randen fylla nigot, som
endast zir till halften fyllt (iiknelsen hlnfor sig till ett mett eller en blgare),
att fullkomna n&got, som iir ofullkomligt. Att fullborda, det :ir, bildligt
talat, att taga kdrnan ur skaiet, att flytta 6ver fr&n GT:s fcjrberedande
skola till evangeliets hogskola, att civergi frin frjrebilderna till urbilden.
GT var i och fcjr sig gott, men i jdrnfcirelse med evangeliet rir det blott
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styckverk, halvhet, ofullkomlighet. NT har fuli5ndat Guds uppenbarelse
och givit oss en hel och fullkomlig" lFaulhaber s. r9).
Kristus hade som uppgift att bygga vidare pn det fundament Gud lagt
i GT. Han framhlver lagens djupare mening och uppfyller profeternas
utsagor intill punkt och pricka. "sannerligen sdger jag eder: Intill dess
himmel och jord forgis, skall icke en enda prick av lagen forgis fcirrin

det allt har fulibordats" (Matt. 5: r8). Med den gammaltestamentliga

offertjainsten upphtirde naturligtvis alla de mnnga liturgiska fcireskrifterna;

n1r Israels folk upphorde att vara det utvalda foiket, upphcirde dven
den politiska lag Gud givit dem. Lagens vdsentliga del, sedelag€n. som
ju icke ails Ir Mose lag utan Guds lag, galler genom alia tider och for
alla minniskor. Men denna lag skall icke fullbordas genom att rikna,
vlga och mdta, sisom de skriftlirda och fariseerna trodde, utan genon-l
hjdrtats inre hingivenhet &t Gud. Hjlrtats inre sinnelag skall giva utslaget i bed6mandet av en mdnniskas gdrning. I stdllet ftir blott yttre
korrekthet fordrar den rdtta laguppfyllelsen inre samvetsgrannhet och
uppriktighet. Det fir icke finnas en klyfta mellan vetande och gcirande,
mellan lcifte och uppfyllelse.
I motsats till varandra sti alltsi icke alls Jesus och Guds lag, sont
givits genom Moses, utan blott Jesus och Guds lag i de skriftlSrdas formulering och tolkning. Jesus protesterar nlot den judiska uppfattning
som anser religionen vara lydnad mot staten, Gudsbarnaskapet ett rdttsforh&11anc{e, uppfyllandet av Guds vilja en blott yttre, juridisk glrning.
Kristus stlller hela iagen och hela sediigheten i solskenet av Guds klrlek,
som icke blott ftirgyller den yttre vlrlden, utan l&ter sina strilar fcjrst
och frlmst genomtrlnga och uppfylla hjdrtats fcjrdolda djrp').
S& dr Kristus "GT:s Omega. . . Det sorn i det Gamla fcjrbundet hade
evigt vdrde byggde han in i det Nya och eviga fort'undet men priglade
dHrvid uppfyllelsens omegastampel p3 byggnadsstellarna. Flebreerbrevet
ger beviset: Kristus :ir mer dn anglarna, mer zin Moses, mer In ijversteprasterna och deras offer i gingna tider. I(ristus behc;ll den mosaiska
lagens tio bud fcjr den kristna vdrlds- och levnadsorciningen, men visade
ddrvid genom de evangeliska riden vdgen uppit mot en hogre fullkomlighet. Kristus gav ett gott betyg it den gamla lagens sedliga v1rde, i
det han bibehcjll ordalydelsen fran Mosebijckerna i sina huvudbud om
kdrleken till Gud och klrleken till ndstan (5 Mos' roi 12; tli 3; 3 Mos'
r9r rr; Matt. 22; j7), men han iniade ddrvid i ordet Gud en mycket
hrigre mening och menade, enligt iiknelsen om den barmhirtige samariten,
5)
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Jfr Dausch, Die drei ilteren Evangelien,4:e uppl. Hanstein, Bonn r932, s. roo, ff'
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vir n;ista varje minniska, icke ldngre endast den egna landsman. Likas& har det Nya fcirbundets stiftare upptagit de ododligt
skona bonerna ur den fcirkristr,a judendomens heliga bocker i sin liturgi.

med

nen . .

Dirfcjr klinga de gammaltestamentliga psalmerna och profeternas texter
vidare i Kyrkans gudstjdnst, dven pn de stcirsta kyrkliga festdagarna . . .
I sitt Fader vir har Mdnniskosonen satt bcinen 'helgat varde ditt namn,
tillkomme ditt rike, ske din vilja' f6rst och frdmst, dlrefter bcinerna om
det dagliga brcjdet och om frllsning fr&n det onda. Dec GT:s mdn skulle
pi hebreiskt sdtt ha biirjat ldsa Fader vir bakldnges" (Faulhaber s. 79).

till GT och dlrfor lven hans
Detta dr Kristi instellning
K y r k a s. Med vcjrdnad har hon tagit emot GT ur Jesu hand, fcjr att
Iven i sin sida fuilborda det och for att ldra oss att alltmera mogna till
den religiiisa fullkomlighet, som uppstr&lar i Kristi person och vlsen pi
GT:s bakgrund. Och Kyrkan har hillit fast vid GT trots att hon av
synagogan pi det bittersta bektmpades och fcirfciljdes! Ty hon vet, att
den fdrkristna judendomen icke har frambragt alla dessa religiosa vdrden
av sig sjdlv. "Icke av minsklig vilja ha nigonsin en profetia kommit till,
utan heliga guds mln hava talat, drivna av den Helige Ande" (z Petr.
r: er). Densamme Helige Ande scm har inspirerat NT:s heiiga skrifter,
har iven upplyst GT:s fijrfattare. Deras tungor voro enligt psalmistens
ord Guds verktyg, och sn blev deras tal Guds ord, och deras bcicker
hava, snsom allminna kyrkomcitet i Trient fciklarade, "Gud till fcjrfattare". Guds fcirsyn har bevarat dessa heliga skrifter it oss i avskrifter
och ijversittningar, och Kyrkan civerriicker dem nt oss pi uppdrag av
Gud sisom en del av "Livets bok".
Vi kunde nu innu skriva om m&nga de t.aljer, mnnga
"Det ar sjdlvklart", skriver G. E.
enskilda svnrigheter.
Closen i sin ovannlmnda artikel, "att hos en religicis litteratur, vars uroch vi kunna tillsprungstid rymmer runt ett och ett halvt irtusende"
si
avligsen
tid
fcjrst ocir frdmst
foga: och vilken ir fcjrfattad i en for oss
"tusende
fcir mlnniskor som i mycket avseende voro helt andra dn vi
-

sinom tusende frigor kunna stdllas. Ja, vid m&nget samtal, s& allvarligt
det dn mi fciras, plminnes man ovillkorligen om det bercimda ordspriket
om de hundra dirar vilka stilla flera frngor ln en vis man kan besvara.
Men helt frinsett dirifrin att detallfr&gorna dro legio, s& stannar i bdsta
fall, efter att. ha f8tt fcirnuftigt svar pi hundrade av enskilda frigor,
nodvdndigtvis en tomhet kvar som icke kunde utfyllas genom detaljvetande, om vi [n tillfogade goda svar pi n).a hundra frigor tiil. Lugn
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full sikerhet i virt vetande om Guds lldsta mciten med mlnniskorna
uppfyller oss fcirst di, nlr vi ha llrt css att med sror vidsynthet och
frihet omfatta och civerblicka GT:s h e t h e t, nlr vi veta ett svar pi
frigan: vad vill GT, vad betyder GT fcjr v&r samtids liv, vilken hjdlp
bjuder GT sisom h e I h e t fcir att bilda och forma den nutida mdnsk-

och

ligheten"?

GT:s centralid€ om Guds mciter-i och fcirbund med md,nnisiiorna "inbegriper liksom i grodden aila svirigheternas lcisning. Det rcir sig om
en utveckiing och snledes om nlgot som gradvis framskrider, som icke
frnn begynnelsen redan ir till. Det rijr sig om &teruppbyggandet av ruiner,
om ldkandet av s&r. Det m & s t e alitsi i GT vara ral om mycken
nedrighet ochc skrdplighet, liksom varle ldl<are talar om sjukdomar, varje
reformator om sin tids missforhSllanden. Dirmed fcirhnller det sig p3.
samma sett som med frdisningens hemlighet i NT: 'Uppenbarad i kcjttet
- rlttfdrdiggjord i Anden' (r Tim. 3: r5). Det berlttas i GT om mycken
smuts, men den civervinnes ocks8, den godkdnnes elier berijmmes icke.
Det dr ett sdndigt &teruppbyggande. Varje teophania (Gudsuppenbarelse)
S.terstlller: ett stycke av det fcirtroliga fcjrh&llande till Gud, som lyckliggjort mlnniskorna i begynnelsen. Alla de enskilda fcjrbund med patriarkerna dro ingenting annat In ett stdndigt restaurationsarbete p3" &terstdllandet av det ursprungliga fcirbundet med Gud. Ur fcirvirrade ocir
okiara forestdllningar ijver skuld och fdrsoning stiga GT:s mdnniskor upp
tiil en sndan hcijd av sedliga uppfattningar som vi fcjrglves scika hos
andra folk i antiken. Ur tringa, folkligt och nationellt begrdnsade id€er
nn de fram till virldsomfamnande tankar om en hela mdnsklighetens
gudstjdnst."

NT m&ste naturligtvis hos oss kristna intaga hedersplatsen och
vara den skola i vilken vi bilda oss. Aven vi personligen miste vdxa
ut ijver allt det som i GT Ir forkristet och ofullkomligare in det kristna.
"Si miste var och en genom Kristus och med honom och i honom fullborda GT i sig. Vi trdda ut ur GT:s skuggrike in i evangeliets fulla ljus,
ur hrija oss frin bokstavstrlldomens gudsdyrkan till barna.skapets ande,
frin jr-rdendom till kristendom, i den mnn vi utbyta lipparnas bcin mot
bcin i Jesu namn, fariseisk fasta och allmosa mot ddmjuhhet och kdrlek,
yttre renhet mot hjertats renhet, dc blodiga heindernas offer mot vnra
altarens rena offer. Vi vdxa ut ur GT:s judendom och in i kristendomen,
i c{en min vi hava Kristi anda och Kristi klrlek i oss" (Fauihaber s. zr).
Det ar sjdlvklart att "icke hela Bibeln bcjr slttas i
hinderna p& den omogna skolungdomen. Den heliga
l8
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skrift lr skriven fcir sedligt mogna minniskor. Redan Synagogan i

det
Hesekiels
bok,
Visan
och
F{ciga
Gamla forbundet undanhcjii ungdomen
emedan de glodande fargerna i en del texter kunde sltta llttantlndliga

sjliar i brand. Det ricker, om man i stdilet for hela Bibeln med sina
i33y kapitel bjuder skolungdomen ett urval av de skcinaste bibliska ber5ttelserna. Den som helt och hnllet toge den bibliska historien bort ur
skolan, skulle slicka m&nga stjdrnor pn barnahimlen. . . Dessa bibliska
berdtteiser hava hcigt uppfostrande v:irde i skolan, om de utvdljas vd.l
och ntergivas i vackert sprik samt om l:iraren fcirstlr att ingjuta liv i
dem" (Faulhaber s. J7, 16).

Pn mycket uttrycksfuilt sd.tt tog vir Helige Fader P i u s X I fcjr
nigon tid sedan stallning i denna vir frl.ga, di han vid en audiens
fcir ledarna av den katolska radioutsdndningen i Belgien, vilka civerrickte
&t honom ett missale som gnva, bl. a. sade: "Man finner i rnissale mycket
ljus lven ijver de aktuella hdndelserna". Och piven kommenterade i
synnerhet den bcin i missans Canon, som s?itter det eukaristiska offret i
innerligt samband med GT:s offer, en bon som "vi llsa i rndssans htigtidligaste cigonblick, efter fcirvandlingen, ndr det gudomliga offerlammet
verkligen har offrats ...; Suprd. quae pro'pitio ac :ereno vwLtu respicere
digneris et accepta babere sicuti accepta habere dignatus es mwnera pueri
tui ju.sti AbeL, et sacrit'iciurn patriarchae nostri Abrabae, et oruod tibi
obtuLit shmrnus sacerdos tuus Melchisedecb , . . Abels offer, Abrahams
offer, Melkisedeks offer. I tre drag, i tre linjer, i tre steg mlnsklighetens
hela religiosa historia. Abels offer: den adamitiska epoken. Abrahams
offer: epoken av Israels religion och underbara histcria. Melkisedeks offer:
den kristna religionens och epokens fcirebndande. En grandios text. Varjc
ging Vi ldsa den, gripas Vi av en oemotstendlig riirelse. V8r patriark
Abrahams offer: mdrk vll att Abraham kallas vir patriark, v&r stamfader. Antisemitismen 1r icke fcirenlig med den hoga tanke och den upphcijda verklighet som komma till uttryck i denna text. Den lr en rcirelse
vari vi, vi kristna, icke kunna hava n8gon del". Och i det pnven hdnvisade till S:t Pauli ord om vir andliga hlrstamning frin Abraham (jfr
Rom. 4: 9, ff ; 9:4, ff; Gal. 3: t6, {[.), fortsatte han: "Lcjftet har givits
lt Abraham och hans sld. Texten siger icke, anmlrker der-r hel. Pauius,
'it dem som komma av din sld, snsom ndr det talas om mnnga', utan 'it
din sdd, s8som ndr det talas om en enda, viiken dr Kristus'(Gal' 3: 16).
Lciftet uppfylles i Kristus och genom Kristus i oss som lro lemmar i
39
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hans mystiska kropp. Genom Kristus och i Kristus ero vi Abrahams
andliga avkomma. Nej, det ir icke mcijligt fcir kristna att deltaga i
antisemitismen. Vi tillerkzinna var och en rltten atr fdrsvara sig, att
gripa till medlen fcir att skydda sina rdtrmltiga inressen. Men antisemitismen 1r otill8tlig. Vi dga ett andligt arv efter semirerna" (La Croix

17/9

38).
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DEVOTICNS-SKRIFTEMAALET.
p'aa Ting i Verden er saa forskeliige

som l(arholikers Skriftemaal. Der
Prasten og beder under Taarer om Absolution for sin tunge Byrde, og Presren giver han den med Glede i
Hjertet over, at den fortabte Ssn er kornmet hjem, og det forvildede
Faar er blevet funciet. Saa er der "en fram Sjrl", der ikke har andet
at fortrlle end de samme smaa Fejl, sorn hun skrifrer hver 14. Dug
med en Grammofonplades Uforanderlighed. Skriftefaderens Formaning
er maaske iigesaa steieotyp og Boden minin.ral, saa det hele gaar ganske
af sig selv. Det er den sidste Slags Skriftemaal, man er blevet betenkelig ved. Der er Fare for, cle bliver tankelose, uden dybere Anger, uden

r

kommer en "Storsynder"

til

alvorligt Forsat. Er saadanne Skriftemaal ikke uverdig Leg med

c{et

heilige? Betrnl.-elighed-erne er blever til principielle Angreb paa det saakaldte Devotions- eilcr Anclagts-Skriftemaal. Man n€grer, at de tilgivelige Synder overhovedet skal skriftes; de er slet ikke Genstand for sal<ramental Syndsforladelse, Ai:solutionen grlder kun de svcre Synder.
Udgangspunktet for denne Kririk af Andagtsskriftemaaiet er en ny Opfattelse af den tilgivelige Synd, scm den f. Eks. kommer til Orde i
D r. F r anz Zimme r m a nn "Liissliche Silnde wncl Andacbtsbeicltte"
(Innsbruck, Tyrolia 19)S).
Den tilgivelige Synd, paastaas der, er ikke imod Loven, men preter
legem, udenfor Loven. Den er ikke uden videre forbudt, men kun for
saa vidt som den staar i Vejen for Fuldkommenheden. I)en betyder ikke
noget Brud med vort E,ndemaal, ingen Ringeagt for Guci, ingen Fornermeise af den guddommeiige Nlajestrt. Malitia pecca.ti aenialis
den tilgivelige Synds Forkastelighed
bestaar kun i, ar der mangler
bonwm rneliws
det hajere Gode, Fuldi<ommenheden. N4an drager Falgeslutningerne af denne Opfattelse. Der gives intet Sakramente, der har
til Formaal at efterlade tilgivelige Synder. Heller ikke Boclens Sakramente er indstiftet i dette frjened. De tilgiveiige Synder bliver ikke
eftergivet umiddelbart, men kun middelbart ved Ntreddeleisen eller Forogelsen af den heliiggorende Naade. Deraf slutter man, ar Andagtsskriftemaalet ikke kan have Absoiutionen som Formaal, men kun Sjaleledelsen. Det hyppige Skriftemaal i dets nuvaerende Form er en },{isforstaaelse og et Misbrug.
Det skal indrommes, at de rldste Spor af tilgivelige Synders Skrifte
ikke fincles lar det. y. Aarhundrede. Deraf falger naturligvis ikke, at
Skriftemaal af tilgivelige Synder var ukendt tidligere. Thi dels lader
der sig ikke drage nogen skarp Grense mcllem s\r€re og mindre Synder,
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dels vilde det: kun at skrifte Dodssynder have gjort Skriftemaalet forhadt. Men det synes altsaa, at man hjalp sig med de mindre Synder mest
paa anden Maade, nemlig ved gode Gerninger: Bon, Faste og Aimisse og
navnlig ved det saakaldte Lrgmands-Skriftemaal, d. v. s. en Bekendelse,
aflagt ikke til Praesten, men t;l en leg Kristen, der paa Grund af sin
Fromhed nod ens Tillid. Serlig i de gamle Munkeklostre efter den hl.
Basilius' Regel synes dette "Andagtsskriftemaal" at have vrret i Brug
og fortrinsvis at have tjent Sjrleledelsen. Det havde selvfolgelig ikke
Sakramentets Virkning, men maatte n€rmest opfattes som et Sakramentale. Af dette Lagmandsskriftemaal udviklede sig saa det hyppige
Skriftemaal hos en Prest, forst indenfor alle Klostre, ogsaa af den hl.
Dominikus og den hl. Franciskus'Orden, og i det r3. Aarhundrede ogsaa hos Lagfolk. Andagtsskriftemaalet blev mere og mere Middelalderens egentlige Sakramente, hvorigennem fromme Kristne str€bte efter at
fuldkommengore sig selv. I Sammenligning hermed taadte Kommunionen

langt i Baggrunden.
Flvordan det end er med Skriftemaalet af tilgivelige Synder i Oldkirken, den nuvrrende kirkelige Lare og Praksis kan der ikke vrre Tvivl
om. Det gaar ikke an at paaberaabe sig Oldkirken, som om den alene
sad inde med den Helligaand. Ogsaa i den rniddelalderlige og eftertridentinske Fromhed er den Helligaand virksom, og den enkelte Troende finder
sikrest Guds Aand i sin egen Tids Kirke.
Hvad er Kirkens Lrre og Praksis m. H. t. den tilgivelige Synd? Ikke
blot i asketiske Skrifter og i Prrdikener, men ogsaa af Moralister og
Theologer hrvdes der enstemmigt, at den tilgivelige Synd er en virkelig
Synd. Saaledes siger Catecbismws Romanus (Spargsmaal 565): "Den tilgivelige Synd er en Overtrrdelse af den guddommelige Lov med klar
Erkendelse og fri Vilje, dog med Bevidsthed om kun let Forpligtelse".
Gud forbyder ogsaa ubetydelige Ting, dog ikke saaledes, at vi derfor
gaar Glip af hans Venskab. Gud gor ikke hele sin Autoritet galdende
overfor f. Eks. en lille Usandhed, som ikke skader nogen. Alligevel er
en saadan Lagn en Fornermelse af Guds Majestat.
Den tilgivelige Synd er ikke blot en Ufuldkommenhed, den er ikke blot
imod et asketisk Raad, men er imod Budet. Den er ikke blot Udeladelsen
af noget bedre, men den forbryder sig mod en Pligt. Den er Uiydighed
mod Guds Vilje. Den adskiller sig saavel fra Dodssynden som fra Ufuldkommenheden. Den tilgivelige Synds Forkastelighed bestaar i, at Mennesket gor sin Vilje geldende overfor Guds Vilje. Kun Sagens Ubetydelighed undskylder ham for den svrre Synd. "Svaghedssynder" foreligger,
naar Erkendelsen eller Viljens Tilslutning er mangelfuld, selv om der foreta
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iigger en vigtig Sag. Forkasteligheden af den tilgivelige Synd har vel
faaet sit sterkeste Udtryk i den hl. Ignatius' Exercitiebog. F{vor han
taler om "den anden Art af Ydmygheden", siger han, at jeg skal gore
mig saa lille overfor Guds Majest&t, "at jeg hverken for den hele skabte
Verdens Skyid eller for at redde mit Liv, vil saa meget sora tage under
Overvejelse at begaa en tilgivelig Synd" (Exercitiebog n' 166).
I Samklang med denne kirkelige Lere staar ogsaa den nu gaeldende
kirkelige Praksis. Kirkerettens Canon 595 taler om Ordensfolks ugentlige
Skriftemaal. C. r357 har den samme Bestemmelse orn biskopeiige Seminariers Alumner. C. r2t gor det hyppige Skriftemaal til Pligt for
Klerus. C. g jt fastslaar, at Skriftemaal to Gange om Maaneden selv for
Legfolk ikke vil vecre at betragte som Undtagelse. Pius VI har forkastet
Pistoja-Syncdens 39. Srtning: "Med Hensyn til de tilgivelige Synders
Skriftemaal onslier Synoden, at det ikke bliver for hyppigt, for at den
som "formastelig, skadelig
Slags Skriftemaal ikke kommer i Vanry"
og i Modstrid med Helgeners og fromme Folks Sadvane, som Tridentinerkonciliet har billiget".
Som bekendt kan vi faa Tilgivelse for de mindre Synder ogsaa ved den
hl. Kommunion og gode Gerninger; hvorfor skal vi da skrifte dem?
Det er ikke l-'lot for Sjeleledelsens Skyld. Hvor onskeligt det end er, at
Sjaeleledelse knyttes til Skriftemaalet for at bevare det for Udvorteslied,
saa er dog Sjeieledelsen ikke nogen sakramental Handling, og den kan
lige saa godt gives udenfor Skriftemaalet. Den indre Begrundelse for det
hyppige Skriftemaal maa soges i, at det er den sakramentale Udslettelse af cie tilgivelige Synder. Det virker ikke blot middelbart ved
Forogelsen af den helliggorende Naade, men umiddelbart og derfor mere
effektivt i Kraft af Absolutionen. Jesus selv foretager denne Syndsudsiettelse. Frelseren har i sit Jordeliv ikke blot opvakt dode, men ogsaa helbredet utaliige syge. Disse Mirakler gentager han i et hojere Plan
paa vore Sjrle, ikke blot Opvekkelser fra de dode, men ogsaa Helbredelsesmirakler. Det er i Jesu Blod vi faar Tilgiveise, ogsaa i Andagtsskriftemaalet. Foran Praesten i Skriftestolen holder en Engel ligesom en Skaal
meget, som
menneskeligt talt
med Jesu Blod. Deraf sser Prrsten
- saa
Draabe af
men
dog
en
lille
Draabe,
kun
en
Sjaien traenger til, maaske
Jesu kostbare Blod. Det er denne sakramentaie Renselse i Jesu Blod, vi
soger ved Andagtsskriftemaalet.
Man har sagt, at vore daglige Fejl er altfor ubetydeiige tii at paakalde Skriftefaderens sakramentale Mellemkon-rst. De kan sammenlignes
med Sandskorn, der kommer ind i Skoen paa en Vandring i Strandkanten.
For deres Skyld tager man ilcke hvert Qjeblik Skoen af og renser den'
4.3
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Det gor man kun, naar en generende Sten har forvildet sig ind i Skoen.
Denne Sammenligning tager kun ensidigt Sigte paa, hvorledes Mennesket
betragter Synden, og da kan det vel v&rq at vi fsler de daglige Fejl som
Sanciskorn, som vi kan gaa med i lang Tid. Vi lever i en lykkelig Uvidenhed om vore Synder og Fejl. F{vis vi erkendte dern, som Gud ser dem,
vilde vi forferdes og faa travlt med at komme til Skrifte. Luften i en
Strie synes os at v€re ren. Men iad en. Solstrale falde ind i et msrkt
Vrrelse, da ligefrem rrdcies vi ved ar se alle de Stovfnug, vi inclaander.
Saaledes ser Gud vore Fejl.
Opnaaelsen af sjrlelig Renhed var vel Drivfjederen i tidligere Tiders
hyppige Andagtssirriftemaal. I Forbindelse med vor Tids Kommunionspraksis har det hyppige Skriftemaal faaet en ny Betydning og Begrundelse. I-{ver L4aanecl, hver Uge, hver Dag er vi F{errens Bordfriler.
Ligcsaa lidt vi lian tenke os at ir-rdfinde os mindre soigneret ved en Festmiddag, ligesaa lidt og endnu mindre skulde vi vove at gaa til l-Ierrens
Bcrd uCen, indenfor Rimelighedens Grenser, at have sorget for Sjeelens
Renhecl. Ved clen sid.ste Nadver vaskede Jesus sine Disciples Fodder.
Saaiedes renser han os ved Bodens Sakramente for det Stov, c{er hrngcr
ved os fra den daglige Vandring gennem Livet.
Ganske vist sltal de tiigivelige Synder, naar vi blot har angret dem,
ikke hindre os i at gaa til F{errens Bord. Den hl. Kommunion cr jo endog en "Legedom" mod cle tilgivelige Synder. Men det er nrppe clen
egentlig{r Mening med den hl. I(ommunion. Den er de ievendes Sakramente, ikke de dodes og heller ikke i forste Linie de syges. Medens Bodens
Sakrarnente forudsatter Synd for at kunne meddeles gyldigt, svarer det
ikke til Eukaristiens Vrsen at forefinde Synder og Fejl. Frelseren vilde
helst se Sjelen som en herligt smykket Brud, uden Feji og I{;rnker eller
andet, cler vansirer. l-{an er jo den trefold l-Iellige, der hader Synden,
ogsaa den tilgivelige. At modtage ham i et Fljerte, der er piettet med
frivillige tilgivelige Synder, er en Ydmygelse, som vi kunde spare Jesus
for. En Kunstner onsker at forefinde det Instrumeni, han skal spillc
paa, i upaakiagelig Stand. Man forlanger ikke af iram, at han farst skal
reparere Instrumentet.
Ikke faa Helgener har skriftet daglig, saaledes den hi. Katharina af
Siena, den hl. Katharina af Sverige, de hh. Bonaventura, Ignatius, Frans
Xavero Peter Claver, Karl Borromrus, Alfons af Liguori o. a. Kolumbans Bodsbog og Chrodegangs Regler fra det 8. Aarhundrede anbefaler
deres Munke i Fleng det daglige Skriftemaal. Den hi. Frans Borgias og
Leonhard af Porto Mauritio skriftede endog to Gange dagiig og den hl.
Johannes a St. Facundo endnu oftere. Det var ikke Skrupulositet, der
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til at gore cn saa udstrakt

Brug al Skriftcmaalet. I)e
havde blot en mere fintmarkende Sarnvittighed, og vi kommer vist Sandheden narmest, naar vi s€tter disse usrdva.nlig hyppige Skriftemaal i
Forbindelse med deres mystiske Benaadning. Den mystiske Forening rned
Gud er en Slags Forudtagelse af den himmelske Salighed. Disse l{elgener
forstod, at den mystiske Forening forudsrtter en sjrleiig Lutring. Den
bestaar dels i Lidelsernes Skrersild, dels i frivillig Bod for begaaede Fejl.
Da nu dcn sakramentale Tilgivelse i Skriftemaalet er den mest virksomme
Bod, benyttede de sig i rigeligt Maal af detre Sakran-rente. Kttn saaledes
lutret turdc de gaa ind til den mystiske Gudsnrrhed. Guds Heliighed var
den Ilcl, der forterede alt i dem, der var urent. De erkendte deres FejI
saaledes, som Gud ser dem, og da syntes dem mangt og meget, som vi
andre ikke €nser, at v&re Utroskab og Svigten overfor den store Naade,
som var blevet dem til Del. Hvilken Erkendelse naerm€r sig mest Virkevort Ajes, der kun ser det grove, eller Mikroskopets, der opligheden
dager de fineste Enkeltheder? Saaledes turde Helgenernes Selverkendelse,
der ligger til Grund for deres hyppige Skriften, ikke vcre Overdrivelse,
men den simple Sandhed. Som de Ting, Mikroskopet viser, er af en anden
Stsrrelsesorden end den, vi til d.aglig har at gare med, er ogsaa de Fejl
cg Ufuldkommenheder, som Fleigenerne opdager hos sig selv, Fejl og
Ufuldkommenheder af anden Orden, som vort slave frje slet ikke kan se.
Den alhellige Guds Nerhed fremkalder imidlertid ikke blot denne Erkendelse, men tillige Lrngslen efter den muligst fuldkomne Renselse.
Saaledes skriver den mystisk begavede Soster Emilie Schneider, der dade
r819 i Diisseldorf i Hellighedens Ry, til sin Skriftefader fire Aar for sin
Dsd: "Endnu aldrig har jeg fsk en saadan Lengsel efter at bevare min
Sjrl i fuldkommen Renhed, som nu. Og har jeg plettet den ved Synd,
saa onsker jeg overmaade meget at to den ren i Bodssakramentets Bad.
Om jeg dog fik Lov til at skrifte oftere. Jeg tar ikke bede om denne
Begunstigelse. Jeg beder Dem endnu engang, skaan mig ikke, hjelp mig
at lutre min Sjri og gore den mere verdig til Foreningen med min himmelske Brudgom".
Omkring Reformationstiden var Middelatrderens Iver for at modtage
Bodens Sakramente kalnet. Man ansaa Skriftemaalet for en Bodsovelse
som man underkastede sig 6n Gang om Aaret i Fastetiden. Det var den
stille Trosfornyelse i den farste Halvdel af det r6. Aalhundrede i Italiens
og Spaniens Byer, der hidforte en ny og bedre Tid. I Spidsen for alle
gik den hl. Ignatius af Loyola. Breviaret sammenfatter hans Reformvirksomhed i den korte Satning: "Katekismusundervisningen, Udavelsen
af Prrdikeembedet og Sakramenternes Modtagelse tog ved ham et nyt
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Opsving". Da paa Ignatius' Foranledning den hl. Frans Borgias, dengang endnu Vicekonge af Catalonien, begyndte at gaa til Sakramenterne
hver ottende Dag, protesteredes der imod denne nye Skik fra Prcdikestole, saa vi forstaar det revolutionerende i den ander-r af lgnatius'
"r8 Regler for det katholske Sindelag": "Man skal anbefale at afiegge
Skriftemaal for Prrsten og at modtage det allerhelligste Sakramente een
Gang om Aaret, hellere dog hver Maaned og endnu hellere hver Uge
i Fald de forskrevne og nodvendige Betingelser er til Stede" (E,xercitiebog n. 354). Den ignatianske Praksis hevdede sig sejrrigt overfor Jansenisternes underfundige Angreb. Men Ignatius kunde ikke ane, ar hans
Opfattelse vilde faa den Stadfestelse og Anerkendelse, som ligger i Pius Xs
Kommunionreform, der jo ogsaa blev til Fremme for Modtagelsen af
Skriftemaalet.

A. Menzinger S. J.
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VILKEN An KRISTI SANNA KYRKA?
anslutning till den fiiregivna "ny^" uppfattningen av den dagliga yrkesplikten s&som ett "tjlnande av Gud ute i vlrlden" framstd,ller Professor Heim i sista kapitlet i sin skrift l)as tX/esen des evangeliscben Cbristentumsl) denna frlgat "Vad fcjr en betydelse har p& denna grundval

1
r

Kyrkan?"

Vid besvarandet av denna friga

f<irsciker Heim ndrmast att framskaffa
och dirmed fijrstnr han det katolska
kyrkoidealet har blivit omdjligt att forverkliga. Sisom de tre visenselementen i den Katolska kyrkan betecknas dess ldromyndighet, dess
prdstadcime och dess sakramentsuppfattning. Alla dessa tre element pistns nu hava civerlevt sig sjllva.
Kyrkans I I ro my ndi gh e t, ansprlket "aft. dga en bestimd lcisning
pi frigorna om sanningen", "att vara avgorande instans i alla frigor om
sanningen" lr enligt prof. Heim endast tlnkbar, si llnge som kyrka och
stat bilda en enhet. Men sedan iddn om den frin kyrkan lcisgjorda staten
fcirverkligats, har ocksi kulturen lcist sig frnn kyrkan. "Dirmed har ett
nytt statsbegrepp och en ny vlrldskultur vdckts tiil liv, vilka lcisgjort
sig frin kyrkans herravllde." (ttl).
Emellertid, den Katolska kyrkans llrornyndigliet strlcker sig cnligt katolsk lira i c k e till "aIla frlgor om sanningen", utan ndrmast cndast till
de religicisa sanningarna. Ddrfcir omojliggcir skillsmlssan mellan kyrka
och stat, ja till och med mellar-r kyrka och kultur, inte alls Kyrkans liroauktoritet. Vll r:orde det inte alitid vara ldtt fcir Kyrkan att fcirskaffa sin
lira erkdnnande frnn staten i fr&gor som angi sivdl religionen som staten
och kulturen. Men dir staten icke stiller sig direkt fientlig mot religior,
och mot kristendomen, si skall med en nigotsinlr god vilja i'indock ett
fredligt och vilsignelsebringande samarbete mellan kyrka och stat vara
miijligt. De senaste irhundradenas historia har givit exempel nog pi detta.
I varje fall fcireligger alls ingen anledning till att Kyrkan i vnr tid skulle
avsti frin sin liromyndighet i trosfrlgor.
Betrlffande det andra vlsenselementet, prlstadcjrne t, ha vi redan
i en slrskild artikel'z) framlagt bevis fcir, att tron pl prdstadcimet pi intet
vis rubbades genom Luthers lira hdrom, utan att prdstadcimet stiider sig
pi Kristi uttryckliga viija och for den skull i vir tid varken beh6ver
uppgivas eller tjverhuvud kan uppgivas.

bevis fcir, att det medeltida

1)
Jfr Credo r9)8, 49, 74t
2) Credo r9j8: 234.

)) rzz, t47, t8r,

234, 265.
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Detsanma glller fciljdriktigher om s a kr a m e n r I a r a n civerhuvud,
viiken stir och faller med pristadcimet. ocksi denna har i ntrvarande tid
sitt fulla forna berdttigande.
)i

Den lutherska kyrkan har avskaffat den Katoiska k1.1Lntrr trenne vi-

senselement, auktoriteten i trosfr&gor, prd.staddmet, och till vlsendet iikaiedes sakramentlaran. Den har avst&tt fr&n "den vigda personen och den

vigda saken, den vigde prister-r och dcn vigda hostian". "Kyrkan har
drrrnecl uppgivit anspr&ket p3 atr lga nigot som minniska' s8.som sxdan
icke skuile kunna besitta" (rr5). "Den protesrantiska kyrkan frigiver

principiellt alla religidsa h5lsobrunnar, den gcjr sig likson-r
s

j:ilv

civerf lddig" gr).

Icke desto mindre sciker prof essor l-Ieim att fcirklara den f aktiskt
existerande kyrkoorganisationen, ja, ar.t bevisa dess ncjdvlndigher.
Han utglr ddrvid fr8.n der faktum, att de i tron av Kristus gripna
minniskorna "med trons uppvaknande finna sig snsom medlemmar av
en genenskap". De "upptdcka till sin fcirvSning, atr de dro brcjder".
"Detta underbara brcidrafcirbund slir en bro civer avgrunden som itskiljer raserna" (rr7).
Denna gemenskap irarakteriseras neirmare snsorn familj, sisom Guds
familj. Betrdffande uppkomsten av denna Gudsfamilj heter det: "Vi
kunna ej fcidas in i denna Gudsfamilj sisom i en jordisk familj . . . Endast
Gud kan taga upp en rrdnniska i denna familj pn ett szirr, som han har
"De relationer, i r.ilka medlemmarna av
fiirbeh5.ilit sin makt
denna underbara familj st& till varandra . . ., Iro inga relationer, som,
liirsom i staten, bero av ett tv&ng, vilket frjrmin utcjva dver underordnade, . . . Men det 1r heller inte det fcirh&llande, som bestir mellan
likaberdttigade medlemmar i en fri fcirening. Det fin.s tvdrtorn i kyrkan utpr;iglade rangskillnacler. Det finns inte endast brcider och systrar,
utan ocksi 'Fider i I(risro'."
"Det existerar a11ts3 en andlig avlelse, genom viiker-r en mlnniska blir
det verktyg, genom viiket den andre 'blir fcjdd av Gud'."
"S& gives
- en mingdet alltsi mitr i vdrlden en gemenskapsbildning av sdrskild art,
iemmad familj med mingahanda inbordes fcjrhillanden av 6ver- och
r"rnderordnad natur. en organisn-r, r-ars vlsen cch organiska uppbyggnad
irr oiika alla jordiska fcireningsslllskap" (rr8).
Denna ege'artade kyrkogemenskap kan ocks8. "inte fcirbli fcjrdold.
Ddrtiil uq& fcir starka verkningar frin densarnma". s3 uppsrar ncjdvdndigt fr&gan om en kyrkofcirfattning.
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"I)enna fr3ga synes vid fijrsta pnseende likgiltig och obetycllig . . '
Luther... var dlrfor nirmast likgiltig gentemot forfattningsfrlgan" (iiB)'
Likvisst visade sig snart ncidvdndigheten a\r cn yttre kyrkoledning. "Det
miste h&llas kyrkovisitationer, sivida inte i de lzinder som antagit evangelium, allt skulie gi pi sin hals."
Uppgiften att hilla rrisitationer, som enligt gammal hlvd varit biskopens &liggande, iiverilt Luther p& den enda auktoritet som efter kyrkorevolutionen fanns kvar, r-rdmligen den regerande fursten. "S5 blevo
furstarna ncjdfallsbiskopar'eller stlllfciretrtidande biskopar" (I r9).
Huru olycksdigert detta steg vai, skulle snart visa sig. "Dirmed att
Luther givit furstarna s&dana 'ncidhriskopars' befogenheter, 1"rade cle beFursttrdffande iandsfurstarnas intressepolitik riktats p:i kyrkan
Iiga kyrkoordningar skcito, kan man slga, upp ur jorden. Redan ett hali't
Srhundrade efter Luthers framtrldande hade kyrkan i de fcirutvarande
katolska linderna blivit till ett departement i den furstliga stafff6rvaltningen och gitt fcirlustig sitt oberoende av den vlrldsliga makten. . . (rzr)'
Detta tillst&nd hos statskyrkoddrnet, som prof. Heim klart och tydligt
fcirklarar vara en felaktig utveckling, har i de flesta lutherska llnder
faktiskt varat enda in i senaste tid. Ur denna beklagliga erfarenhet frln
de gingna Srhundradena trot nu Heirn sig kunna draga nigra riktiga

grundsatser

f ctr kyrkof

cjrf attningen.

Sisom sndana borde alltsn exempelvis foljande punkter uppstellas:

r. Sjdivsdndighet gentemot staten.
z. Inom fcjrsamlingen m&ste det finnas civerordnade
3.

och underordnade. Det enda maktmedlet likvisst, sorn ledarna hava, fcir att
&stadkomma detta ijver- resp. underordnande, kan vara Guds ord.
I kyrkan kan icke finnas nXgot bekdnnelsetving ej heller nigot
skattetving.

P& bokens sista sidor kommer fiirf. sn med bevis for, att "en s&dan
sjllvstdndig kyrka 1r folkets och statens samvete . . . en hjllpande kraft
vid statens uppbyggande" (rz4). Med statistiskt material llmnas si bellgg fcir kyrkans "prestationer" till vdlsignelse fcjr folk och stat.
"AIla dessa den kyrkliga organisationens 'prestationer', si vlrdefulla de
an aro, Iro icke kyrkans vdsen. De iro endast olika uttryck fcir kyrkans
verkande, vilka ju allt efter tidsfcjrhillandena kunna in trida fram i full
dager, ln helt och hillet trdda tillbaka i skugga och obemdrkthet. Kristusndr iinnu
kyrkan') fcirefanns redan pn den fcirsta fcirsamlingens tid

-

") Fcirl. skriver: "Die Kirchc

des Christus"
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alls intet rnflytande ddrifr&n utcjvades pn staten och det offentliga iivet
i hela sin osynliga kraft, och den skulle iven di vara fcirhanden i
-denna
samma kraft, om en kommande fcirfciljelsens tid skulle ha sopat
bort ail yttre organisation och allt offentligt inflytande. Ty kyrkan 1r
till sitt vdsende en fr&n alla verkningar pi vlrlden oberoende, i sig sjdlv
vilande bildning, den kropp som Kristi ande har L-'yggt &t sig, den underbara mingskiftande organism, pi vilken ievande Gud szitter sin pr;igel
alitigenom lnda till de yttre formerna. Kyrkan lever endast i Kristi fullmakt, till att fcirl8ta synder och att kalla mdnniskor in i hans rike" (rz6).

Till det lutherska kyrkobegrepp, sidant som prof. Heim hdr har utvecklat det, m& i detta sammanhang goras nigra anmlrkningar.
a) Uppfattningen av kyrkan sisom Guds familj 5r en alltigenom biblisk
tanke. Och man skall ocksi gdrna medgiva, att det i denna Gudsfamilj
fcirefintliga "faderskap av hcigre ordning" (rr8) kan bero av en "avleise genom Guds ord". Men uppfattat man vidare denna kyrka ocksi
sisom "Kristi mystiska kropp", si uppbygges denna icke sn mycket genom
Guds ords fcirkunnelse som fastmera genom utdelandet av det hel. dopet,
senom vilket infcjrlivandet i denna "Kristi kropp" fcirsiggir. Men just
sakramentsuppfattningen i Kristi Kyrka 1r det ocksi som djupast motiverat "dverordningen och underordningen" som rnder i Kyrkan. Genom
den sakramentala ordningen blir just detta andliga "faderskap av hcigre
ordning" utomordentligt fcirdjupat.
Nir nu prof. Heim antager och ftjrordar en sidan andlig rangordning,
som har sitt stcid i detta "faderskap av hiigre ordning", sl kan man inte
framinse, varfdr han ej vill erkdnna en verklig auktoritet,
sprungen ur detta faderskap och stcidjande sig p& detsamma. Aven det
jordiska faderskapet ir ju grundval fcjr en verklig auktoritet, en verklig
befdlsritt. Ddrmed skall visserligen ingalunda sdgas, att denna auktoritet
skulle bero pi tvnng. Nir i den naturliga familjen ocks& 1r till finnandes
en verklig auktoritet, en verklig befallningsrett, sA skall likvisst icke tving
men vdl kdrlek vara besuimmande fdr resp. cjver- och underordnad st[l]ning dlr. Kdrleken skall giva befallningar som sedan ocks& ntlydas av
kirlek. Och p& si sltt skall det iven vara i Kristi Kyrka.
b) Vad sedan betr5ffar kyrkofrirfattningen, den yttre organisationen,
sn ir det anmlrkningsvlrt, att Heim fcirst teoretiskt framstdller den sisorn obehcjvlig, fcir att sedan dndi bevisa den sisom praktiskt ncidvdndig
fcir det andliga livet. Men om genom livet sjdlvt denna yttre organisation
har visat sig vara ncidvlndig, varfcir finner man d& den tanken si sdrskilt motbjudande, att redan Kristus sjllv forutsett denna ncidvindighet,
to

Vilken

ir

Kristi

sanna kyrka?

och ddrfcir sjdlv givit sin Kyrka en yttre organisation, som pi det inneriigaste 1r fcirknippad med ett "faderskap av hiigrc ordning". Tanken,
att Kristus skulle ha ordnat denna andliga ncidvandighet, Ir clock frin
fiirsta brirjan nlraliggande.
Sisom vi tidigare redan hava gjort dct, kan det crnellerticl positivt pivisas, att Kristus it aposteln Petrus gav en verklig auktoritet inom Kyrkan.
Och en liknande auktoritet, om rin ej av samrna grad, erhcjllo de andrrr
apostlarna och deras efterfciljare efter dem. S&lunda har Kristus fcirbundit

auktoriteten inon-r i(yrkan med prdstlmbetet, med andra ord: han har
stiftat en hierarkisk ordning i sin Kyrka.
Kyrkohistorien bevisar, att denna hierarkiska ordning ocks| de lacto
fanns i fornkyrkan, Iven om det nuinera factas oss urkunder, som kunde
styrka detta fcir varje enskilt biskopssite. Om det in funnits €n tid, da
man trodde sig kunna fcirneka fcirefintligheten av en hierarkisk ordning
inom den fijrsta kristna Kyrkan, sl har likvisst t. ex. professor A d o I f
H a r n a c k, som sj;ilv tidigare fcirsvarade denna negativa instillning,
senare under inflytande av mer ingiende studier av fr&gan mnst medgiva,
att den Katolska kyrhan fanns till i sina grundlinjer redan i fornkyrkan

-

varvid han huvudsakligen hade just den hierarkiska ordningen i iigon-

sikte.

Nir man liser prof. Heims yttranden betriffande utvecklingen av
kyrkoordningen i det lutherska kyrkosamfundet, hurusom denna efter en
kortare tids frihet och oberoende rikade i fullstindigt beroende av de
vlrldsliga furstarna, di fcjrst inser man, huru vil Kristus gjorde i att
sjllv framskapa en fast auktoritet inom Kyrkan och stilla den i intim
fcir de vdrldsirga maktinnehavarnas ingripanden, si l3ngt detta nu lr miijligt bland
mlnniskorna. Ddrmed uppniddes det, som F{eim uppstlllt s&som det
fcirsta ijnskvirda kravet till fcirmin fcir en kyrkoordning, nimligen dess
fulla oberoende av staten.
Furstarna slsom "ncjdbiskopar" hava i varje fall inte varit till vllsamhcirighet med prlstdmbetet och snmedels bevara den

fijr den lutherska kyrkan.
Att Katolska kyrkan i dess av Kristus instiftade hierarkiska ordning
ocksi uppfyllt prof. Heims andra tinskan, att vara "folkets och statens
samvete", kan en objektiv historiebetraktelse inte gd.rna fcirneka. I alla
{all har Kyrkan fijrmitt detta i vida hogre grad In det av de skilda
signelse

landsherrarna beroende lutherska kyrkosamfundet.

Overallt, dlr man limnat Kyrkan frihet, har den ocks& insatt de i
densamma nedlagda viisignelsebringande krafterna "sisom en hjllpande
makt

till

uppbyggandet av staten". Statistiken river befolkningens

till-

tr
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t. ex. just Katolska kyrkans inflytande
folkstyrkans upprltthillande.
Andra resultat av Katolska kyrkans insatser pi skilda kulturomr&den
ocksi under tiden efter den stora kyrkosdndringcn ml hir inte fiiras pi
tal. I varje fall kan det nog anses obestridligt, att Katolska kyrkan alldeles icke har: civerlerrat sig sjllv, och att der-i Sven i det avseendet veii
kan utir;irda att jamforas med den efter nya grundsatser biidade lutherska kyrkoorganisationen.
Aven vi medgiva emellertid att inre ensanrr pnvisandet av alla slags
"prestationer!' ger nt Kyrkan ett existensberlttigande, ty detta ligger i
Kyrkans innersta visen sisom den fortlevande Kristus. Det ligger slutligen i den positiva viljan hos vir F{erre Jesus Kristus, som grundade sin
Ilyrka pl klippan Petrus och dl avgav den forsikran, arr irelvetets portar aldrig skola civervlldiga hans verk (jfr Matt. 16; zo).
v5.xt i de katolsk"a ldnderr,a bevisar
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O ynes det inte vara fijrm;itet och ogcirligt, ait redan nu vilja avgiva ett
D omdcime om en ticl, som ligge. oss ,i ner", som det {ciregiende &rhundradet? Annu svirare 1r det, att vinna cn inblick i p&varnas stlllning inom
samma tidrymd, ty pivedcimets hciga institution har ju icke sina rdtter
enbart i det jordiska. I detsamma iiro hcigre krafter verksamma, som vi
enciast kunna ana oss tiil, och fcirst lingsamt och sn smnningom kunna
vi farta huru underbart l{erren Kristus uncler tidernas lopp har f<lrverkligat och uppfyllt det lc;fte som han gav Petrus.
Historieforskningen behciver vanligen l8ng tid, hela &rhundraden, innan
den kan komma till en lugn och objektiv dorn dver en fcirgingen epok.
Det Ir inte si l;itt att skilja det viktiga fran det mindre viktiga, det
karakteristiska frin det tiilfllliga, det som har fcjrblivande vdrde frXn
der som :ir fcirgingiigt. Och till det senast ftjrflutna irhundradet sti vi
lnnu i ett nira och levancle ftirhillande. Vi ha <,rvertagit ett arv frin
det, tiro barn av dess tankar och verkstdllare av cless cinsliningar och
planer, och dven v&ra mcjdor och svnrigfieter herstamma ddrifrln. Kunna
vi vdl redan rzitt bedcima nigonting, som ligger oss s& nlra?
Hdrtill kommer nu Snnu en slrskild sv&righet. Enhercn inom clet kristna vdsrerlandet, som genom den olyckliga kyrkoscindringen pi I5oo-talct
hade f&tt en fcirsta stor reva, blev un'ier ftjrra &rhundradet dnnu pi ett
helt annat sitt siindersprdngd och scjnderslagen. NIr vi betrakta Europas
tiden alitifrin medeltidens bcirjan, sn mzirka vi vissa enhetliga drag, som
iro egendomliga fcir varje stadium av utvecklingen och 5't den ge en
bestimd prlgel. I bcirjan st5r tiden fcir den romanska konsten. Man behciver bara en ging st& i Lunds domkyrka och lnta dess tjuskraft p&verka sig ftjr att erfara, vilken anda av lugn slkerhet och manlig fasthet det var, som reste dessa vllciga domer, ocks& vilken vdrdnad infor
de heliga hemligheterna som firades under deras mcjrka valv' Si kommer gotiken med sina himlastormande bigar och spetsar, djd,rva liksom
de vlldiga tankekonstruktionerna hos tidens spekulativa tlnkare. NIrmare en mera jordisk saklighet stir ren;issansen med sin glldje &t hatmonisk form, &t humanistisk bildning, it det sunda mlnskliga. Liksom
en motpol foljer s& barocken s&som uttryck icke endast fcir ett obdndigt
1) Artikeln iterger etr fciredrag, som hillits f6r katolska ungdomar i Stockholm
den
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dynamiskt krafcmedvetande utan tiilika fcir en transcendental religiris
inneriighet utan like. Och sisom sista gemensamma europeiska kulturepok
fciljer cien sprcida och luftiga rokokon niistan som en den visterllndska
kulturens fcjrsta kvdlisskymning, liksom ett frigetectrren, vad fcir en framtid vil m8nde vara bestdmd fcir detta Europa.
Alla dessa kulturepoker: romantiken och gotiken, ren5.ssansen och barocken hava nigot enhetligt och karakteristiskt som di omspd.nner hela
Europa, utover de politiska och i viss mening ocksn utcjver cle konfessionella grdnserna. Det r9:e S.rhundradet har inte i sig kraft att skapa
en enhetlig kultur. I stzillet fcjr de fciregnende irhundradenas ordnade fcjrhillande se vi ett sjudande kaos av olika varandra rnotstridande krafter
och strtjmningar, varvid ett frjrr aldrig bevittnat tempo i utvecklingen
motsvarade m&ngfalden i skeendet. Filosofisk idealism och materialistisk
naturalism, nationellt medvetande och internationeli fcirbr<jdring, rnatematisk-tekniskt tdnkande i hcigsta fuil;indning och psykologisk insikt i
dd irrationella vlrdena hos individen och hos historien, ateistiskt fritdnkeri och civertygelsetrogen klistendom, allt detta ar bara nigra av de
tusende motsatser som vi uncier det fcirra Srhundradet mcjta vid varje steg.
L&tom oss nu fcjrsrjka att bringa en smula ordning i detta kaos och
helt kort framhiva nigra synpunkter, som iiro av betydelse frjr fijrst&endet av pivedomets stillning.
Om vi ndrmast betrakta skeendets geografiska omfattning, sn k'-rnna
vi fastsli att under rSoo-talet fcirsiggnr civerg&ngen frin den sniva
europeiska historien till vlrldshistorien. Det iilia Europa stir dnnu i
medelpunkten, men dess gr;inser vidgas, och blicken blir fri ut over hela
jordkretsen. Genom samflrdsmedlens fullkomnande komma kolonierna i
llttare fcjrbindelse med resp. moderland. I norra Amerika vlxer fram
en ny stormakt, jzimbordig om ej riverligsen de europeiska stormakterna.
De sydamerikanska statsbildningarna rycka sig loss frin Spaniens och
Portugals cjverherravilde och b<irja en sjdlvstindig, betydelsefuil utveckling. Brasilien med sina 45 millioner invinare ir i dag den stcirsta katoiska staten i vdrlden. De gamla kulturfolken i Indien, Kina och Japan
vakna upp ur sin scimn, l;imna den ofruktbara sjlivisoleringen och dvertaga s& sminingom den europeiska civilisationens framsteg, tyvlrr ocksn
dess mcirka sidor. Men ocksi i det gamia Europa fcjrbliva de gamla kraftfcjrh&llandena ej bestindande. Bredvid Frankrike och Osterrike framtrlda de icke-katolska stormakterna Preussen-Tyskland och England,
under det att det en gnng ledande Spanien sjunker ner nlstan till betydelselcishet. AIlt detta stlller Kyrkan och isynnerhet Kyrkans civerste
herde infcir nya och stora uppgifter, som det gdller att bem;istra.
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Om vi s& se pi den sociala och den dlrmed fcirknippade kuiturella
strukturen i det forra irhundradet, si kunna vi iakttaga tverlne srora
utvecklingsskeden eller snarare omvllvningar. Den stora franska revolutionen hade gjort slut pi det feodalsystem, som under rusen ir belrlrskat Europa. N{ed feodalsystem menar jag har en verrikal sanhrillelig
uppdelning efter stnnd, av vilka varje innehar mer eller mindre stor,r
privilegier och fijretridesrittigheter. I vir tid niir grundsatsen, att alla
lro iika r'nfcir lagen, blivir n&got i sig sjllvklart kunna vi knappasr mer
fcjrestdlla oss, vilken dj;irv omvllvning det behcjvdes, o.:h vilken frirvining
det framkalladc, att envar kuncle tilltala varje annan med den fcjr alla
gemensamma titeln "medborgare".
Si stir pi trciskeln till r8oo-talet borgardcimet sisom segrare, och borgardcimet kommer sedan ocks& att bestimma dess karahtir. Begrepp sidana som parlamentarism, allmln valrltt, politiska parrier, demokrati
och liknande erhiller fcirst nu sin moderna betydelse. Borgardcinret bestemmer tidevarvets hela kultur. Dirfcjr ligger ciet civer denna kultur
nigot s& fridfullt, behagligt, solitt, i k;inslan av en sdkersrdlld tillvaro.
IV{en samtidigt har denna kultur ocksi <jver sig nigot tringt, kdlkborgerligt, trikigt sm3stadsaktigt. Vi erinra oss rlog alla dessa rysliga hus i
"Jugendstil", dessa salonger som allrahcigst fingo tas i bruk nigon ging
vid brcillop eller dop, dessa nog si smaklijsa prydnadssaker, damernas si
opraktiska toalettmoder, denna civerdrivna prydhet och Ingsliga riddhiga
fcjr att nlmna tingen vid deras ritta namr-r. Det Ir inte si underligt att
mera framstiende andar redan di inlade proresr mGt denna kult av medelmittigheten. Som ingen annan har Nietzsche slungat sin fcirbannelse civer
sin tid: den lgde ingen substans, hcjll sig i bakre ledet, var "kommun",
simpel. Nir Nietzsche ocksi beklmpar kristendomen, si Ir detta endast
frSn hans sic{a en olycksalig fcirvlxling. Han kinde nlmligen endast till
den provinsiella tringheten
- eller skall vi slga begrdnsningen - hos det
lutherska borgardcimet, varesr det ju i sjllva verket va-rken fick finnas
hjiltar eller helgon. Visserligen: Nietzsche kan heller inte anvisa nigon
vig ut ur tidens tringsynthet. Och "civermlnniskan" slutar som vansinnig.
Vr klnna till den fruktansvdrda scenen vicl civergnngen frin hllsan til!
andens mcjrker: gr8tande kastar sig titanen om halsen pft
- - en heist!
Det iir, som om den av honom si djupt fcjraktade mlnskligheten
inte
llngre vill veta av honom, som ville rciva frin den cless st6rsta kraft,
den segrande makten hos sann kristlig kdrlek.
Om bcirjan av detta 19:de irhundrade kdnnerecknas genom borgardcimets seger, si fir den senare hdlften bevittna det nu uppkomna fjirde
st&ndets kamp fcir att vinna sin plats i solen. Aterigen en social omveilvt5
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ning av betydelsefuil rlckvidd. Den ijverraskande hastiga industrialiseringen och andra orsaker, som fcirde fram arbetarfrl.gan, kapitaiismens
ekonomiska driftsystem och socialism, klasshat och stidens hetta jlmte
ocksi fcirscjken tili att ernn en rdttvis kisning: alit detta ar fLir bekant,
fcir att vi hlr skulle behcjva nlrmare gi in dlrp&. Men det Ir tydligt,
infcjr vilka svira uppgifter den kyrkliga auktoriteten blev stdild ocks& hdr.
Fcjr fcjrsta g&ngen upptrida stora massor slsom massor, inre bara i si<uggan
av rokbolmande skcrstenar, utan ocksn i den moderna storstadens labyrint.
Om vi si civergi till Srhundradets h&llning till c1e andliga och filosofiska
riktningarna, si st8' vi ocks& hlr infcjr en ocjversk8dbar rikedorn av \rarandra motsigande system. Jag skulle vilja taga fram endast f6ljande tv&
andliga rcirelser, som komma att bliva sirskilt farliga frir i{yrkan.
Naturvetenskapernas raska framitskriclande visade sig inte endast inom
fysikens matematiska fulllndning och i de dlrur framgiende teliniska
r.inningarna utan ocksi inom den organiska naturen, i botanik, zoologi
och biologi. Just frin detta h31i satte striden mot kristendomen in rned
stor hdftighet, di man i glaldjen civer de gjorda uppteckterna utan vidare
cjverfdrde den biologiska utvecklingsllran pi alla andra omrnden av
mdnniskans andliga verksamhet och hdri troclcle sig ha funnit ett szikerr
d<jdande vapen mot Kyrkan. Cch Sndi var det er-r pr".ist och munk,
augustinpatern Gregor Mendel, som vi ha att tacka fcjr den mest epokgcirande uppteckten, nrimligen hans grundliiggancie biologiska lrvtlighetsldra. Men betydelsen av hans verk erklndes fcirst efter hans dcid, och
dagens mode ;ilskade att spela ut Darwins utvecklingsleira mot dcn liristna
trosllran. Nigot som man numera fbr ld.nge sedan har insetr och erklnt
vara ett misstag. Nu inskrlnker sig na"turvetenskapen genom sina skickliga representanter tiil det egna omrndet, til1 fcirklarandet av naturfcireteelsernas yttre uppenbarelseformer. Fysikern och biologen hava ur och i

sjilva ingalunda fciruts;ittningarna och medlen till en egentlig naturfilosofi, for att nu inte tala om ctt ingripande p& omr&det fcjr teologiska
frigor. Men d3, ock det ir typiskt rSoo-tal
- trodde man civerallt
p& vetenskapens a1lt fcjrklara"nde makt. Om man bara kunde gripa fatt i,
genomtrlnga, den i naturen iiggande lagbundenheten, ja di skuile ddrsig

med makten dver sj:iiva tingens vara bliva given. Det dr p&tagligt, vilken

fara en clyiik instdllning utgcir fijr ett cidmjuht hlpet undrande infcjr
fcir den religicisa unclerkastelsen

skapelsens hemligheter och under och
under Skaparens heliga vilja.

J;imte framstegen inom naturvetensliaperna ste framstcgen inom den
iristoriska forskningen. klen under det att de fcirra strlva efter allmlnna
matematiska formulerL,ara lagar, stjlier historien att fcjrst& det a,lltjzimt
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vidarestrijmmande livet i mlngfalden av det slrskilda och individuella.
Det visar sig, att systematiska konstruktior-rer alldeles icke rlcka till att
f<irklara det fcirgingna. Ailt som skett, synes fastmera sisom tillfllligt,
tidsbetingat, relativt, liksorn overkligt och sig sjrilvfcirlorande i utvecklingens aldrig stillastiende flod. S3 nyttigt denna insikt var fcir historieforskningen, si betinklig mnste den emellertid bli till sin verkan, si
snart den civerskred den naturliga grlnsen och blev till en historismens
vdrldsiskidning. Ur insikten om hismrieftirloppets relativitet drog rnan
slutsatsen om den minskliga uppfattningens relativitet cjverhuvud. Minniskan kan ej komma till sanningen, hette det, och fcirmnr icke fatta
tingens vdsen, mycket mindre di trdnga inda fram till den absolute Guds

majestdt. "Vi veta icke, och vi skola icke veta det!" utropar man. I
stlllet fcjr den ytliga skepticismen under det filosofiska rToo-talet har nu
trltt den finare, men inte mindre iidesdigra och trtjtta relativismen.
Om vi slutligen scika en bendmning, som har tilllmpning pi hela det
r9:e irhundradet, si kalla vi det vdl bist fijr den fcjrhzirskande individualismens tidevarv. Man kan tala om en kristlig individualism, om man
dlrmed fcirstir betonandet av den enskilda personlighetens egenvlrde.
Varje minniska har oantastliga frihetsrlttigheter gentemot sainhillet.
lngen statens makt fir cjva vild pi den enskildes samvete. Men rSootalet g&r lingt uttiver denna berittigade individualism. Mar uraktliter
de naturiiga, sociala, religiosa och sedliga banden och predikar den enskildes fulla oberoende. Den egna personligheten skall utan hinder och
inskrlnkning fi utveckla sig, utan att behciva taga hlnsyn till andra.
Det Ir begripligt att just konstnlrer, fcjr vilka redan i och fijr sig ett
starkt frihetsbehov 1r utmdrkande, skulle omfatta den nya tidsstrijmningen med utomordentlig hdnfcjrelse. Men med allt erkdnnande av det
geniala hos en Strindberg, en Nietsche och andra berijmda samtida och av
det berdttigade i en reaktion mot den ridande fariseiska samhdllsmoralen,
dro vi dock nu till dags mingen ging fdrskrlckta cjver den hinsynslcisa
egoism, sndan den t. ex. trlder oss tillmotes i en Strindbergs kvinnohat.
Eller om vi ldsa ungdomsminnena hos en Johannes Jorgensen, fiirekomma
oss

di inte ideerna inom kretsen kring

Georg Brandes eller den tidens

hela konstndrsbohem som en enda stor villovlg? Desto mer olycksbringande som samtidigt nciden bland tusenden eller millioner av industriarbetare

kunde fordra en annan, mer socialt fcirbittrande insats frin de ledande
andarnas sida.
Henrik Ibsen flyttar individualismen in i lktenskapet.
Han kriver full frihet och likstllldhet f6r bida parterna i iktenskapet
och springer dlrmed sijnder visendet hos denna gemenskap, som dock
skall helt vara uppbyggd pi hingivenhet och underordnande. En flod av
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Haag.

lkastindsromaner fciljde efter Ibsen utan att erna n8.got annat just. in
att vi idag sti infcjr en sannskyidig dktenskaps- och familjekris, s&som
aldrig tillftirne.
Tilldmpningen av individualismen pn det offentiiga livet kalla vi liberalisrn. Betydelsen och det relativa berlttigander av den politiska och
nationalekonomiska liberalismen dr fcir tydlig fcjr att jag heir skulle behciva gi in dlrpi. Hdr intresserar framfcir allt den reiigicisa liberalismen.
Enligt densamma dro individerna sjdlvdndamnl, sig sjilva nog och endast
ansvariga infcir sig sjdlva. Varje auktoritet avvisas, som st&r ernot den
s. k. egna, personliga meningen, i fcirsta linje di den kyrkliga-religicisa.
En dylik uppfattning miste redan i sig sjdlv leda till etr spdnr fdrhnllande mot Kyrkan. Alldeles sirskilt bidrog dlrtill den cjvermittan hltska
formen i den kamp som man fcirde mot Kyrkan i frihetens si ofta missbrukade namn. Det r9:e nrhundradet 1r ndmligen tillika ett Srhundrade
av sekularisering, avkristnande, som ofta fcirsiggick i brutala former.
(Forts.)

Th.

t8

r.,an Haas.

FRAI{ CRE,DOS TORN.
katolska professorernas fcirening

Katolskt kulturarbete

i

Japan.
rlknar 97 millioner
invinare, finnes fcir nirvarande blott
I

Stor-Japan, som

omkring 29o,ooo katoliker. "Trots dctta ringa antal", skriver The Tablet,

"[r Kyrkans kulturella inflytande

l--e-

tydande. Landets fem stdrsta f6rlaggare kunna med stolthet peka p3 att an-

talet av deras per ir utgivna

bcicker

redan riverskridit det fcirsta hundratalet.
Originalarbeten av japanska fcirfattare
iro visserligen innu slllsynta; den katolska fcirlagsverksamheten bestir framfcjr allt i utgivande av apologetiska och
religicisa bcicker samt civersdttningar av
utlandets bdsta katolska litteratur. Till

och med icke-katolska fdrllggare hava
under de senaste iren utgivit katolska
skrifter pi japanska spriket, t. ex. verk
av den helige Augustinus och hardinal

och

Katolska konstnlrsfcirbundet, men framfcir ailt det katolska universitetet, som
r9t8 firat sitt z;-irs jubileum, s6ka att
bidraga hirtill. Sedan universitetet, sotl
f<;rfogar 6ver ny*a imponerande byggnader och en utmlrkt stab av professorer,
f6r nigra ir sedan erhcill statlig koncession, hava dess stcirsta svirigheter

civervunnits. Dess inflytande framgir
tydligt ddrav, att under minga ir Io 0/o
av studenterna anmllt sig till dopundervisning. IJniversitetets stcirsta uppgift 1r

emellertid av kulturell art: det vill

ge-

nom sina f<irel?isningar och avhandlingar
bevisa, att katolicismen 1r v'dl fcirenlig
med nutida kultur och vetenskap. 1938
utkommo de tvenne fcirsta banden av
halvirsskriften "Monumenta Nipponica",
innehillande unders<ikningar om japansk

kultur ftirr och

nu.

De sju katolska "mellanskolorna" fcir
gossar rdknar omkring 3,8oo elever'
Annu betydelsefullare dro de 4r "mel-

Newman, Det fcirsta bandet av en
"Katolsk encyklopedi" i fem bar-rd utkommer med det snaraste. Av 17 ka-

lanskolorna" fcir flickor med civer rr,ooo

tolska tidskrifter utkomma 3 som veckotidskrifter och r4 som minadsblad. Sdrskilt stora f<irhoppningar knyter man

skolor, som katolicismen itnjuter stort
anseende bland Japans bildade kvinnor.

till den av katolska lekmin grundade
vetenskapliga kvartalstidskriften "'Sozo",
som har den betecknande undertiteln
"Ordo". Den rlknar bland sina medarbetare ledarna inom den katolska intelligensen, t. ex. de bida professorerna
vid kejserliga universitetet i Tokio Yoshimitsu och Tanaha. Det iir tack vare
deras initiativ, som vdsterlandets mest
betydande katolska skriftstlllare, sisom
Adam, Maurice, Claudei, Le Fort, Undset, Belloc o. s. v. i stor omfattning blivit kdnda inom Japans bildade kretsar.
Di landets andliga kultur {6r de ndrmaste hundra iren utformas i Tokio, rir
det av den strirsta betydelse, att katolikerna fcirskaffa sig en stark stdllning
der. De vetenskapliga tidskrifterna, de

elever. Det Ir tack vare

dessa senare

"spenningens Land."
Den lutherske biskopen Eivind
Bergravs bok "spenningens Land",
som pi svenska utgivits under titeln
"Biskopen ovan polcirkeln", har utkommit ilven i tysk <iversdttning: "Land
der Spannungen. Das unbekannte Nor-

wegen". I en recension i "Stimmen
t" (ian. 1939, sid. 276) skri-

der Z ei

ver'V'. A. Kohlen S. J.:
"Ett sinnrikt minnesmlrke civcr sin
hjord reste den avgiende biskopen av
Haalogaland med denna bok, di han
genom sin konungs och det norska fol-

kets f6rtroende kallades f rin Tromsci
till Oslo. Boken innehiller tankar om

t9
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och erinringar frir.r de otaliga

visita-

tionsresor, han fciretog under zo lrs
verksamhet som biskop

i Nordnorge.

Ingen annan kunde nred avseende pi
inre fcjrutslttningar varit mera lgnad
art skriva en sidan resebok. Fcjrfattasig vara en vidsynr kyrkoman
moderna problemstrillningar, en
med'isar

ren

praktisk organisatcir under sv&ra fcirhillanden, en religions- och folkpsvkolog pi grund av bc;jelse o.h g.r1o"rfarenhet, intresserad
h.rrd for der ursprunsligt religiosa hos
rrdn^iskan. Fcirfattaren ir cn skickli"
iaktraqarc och tolkarc .rv folkliv och
folkseder. cenom l.oken gir sonr en
rod trid en orubbrig
na och kristendomens allt civervinna'dc
makt. Fcirfattarens person, si intresserad
.rv ellt derr dn utifrin kn,., svnar. tred".
6verallt tillL.aka fcir hzindclscrna och ut-

n.,;:"::; ;;-

Jatuitordens fcirfatcning.
Oin Paul de Chastonay's bok
"Die Satzungen des Jesuitenordens'
Verden, Inhalt, Geistesart" (Benzinger
8c Co., Einsiedeln-Kciln, r938) skriver
J. Zeiger S. J. i "Stimmen der
Zeit" (jan' t939, sid' z7):
.n"s'a '?L
nctst
Jesultnemllgnetcr' som ett gunstlgt
'.:::.:i.i::"'':'^.t:t:^T

:*

,:T,l: l":: ,f i*'-'.1'1

t

1,,"'-"

::.' i::::":l:,::::":."-t-:'::,-t:::",^:i.
uut"...:1-"g"tt
g.lt
Jor a,tr t:.t(c
,svart'

l1::-:.T::"j..
t"o"]t nu i::.,1-":i"
ullder ett :i:':^,.i:Ti;:
par sekel badc
lttl,tt',

r,.'oe.-n"i;i".. l:Yr|.::i
nomtorsKaI ::::"t:::::*:f'3-1-*::
ordens hlstorra och
!t

tydninsarna

-

Ttt
sKaPs,staogar'

tI. "'

dess lortattilng

av dcm. Huvudspelarn. ;::",.'"H:tiJ;J'1".,,":"r"1?,i:H?-

riro berg. d jur och rniinniskor. Mot dcm
rupptridcr biskopeu sjdlv blort:om mcd-

,pcr,re

l)et behcjver vl1 icl,e framhillas, att
det ingenstddes i denna rcscbok fcireI<ommcr tankar eller uttryck, som skulle kunna kvarllmna oangendma intrycl<
hos annorledes tdnkande. Di han talar
om de ryska kors, som resa sig 6ver
Spetsbergens <ide isfdlt och vittna om
tie r1'slx pllsjlgarnas mystiska klnslovdrme, di han talar om den fcjrsta lillr
kyrkan i Makkaur pi andra sidan Nordlrap, sorn redan pi katoiska tiden llt
sin lilla klocka ljuda civer ishavet
alltid sker det med den narurliga r,<irdnad och fcirnuimhet, som biskopens vinner och bekanta beundra hos honom.
Till slut fcirtjdnar det att omnhmnas.
atr boken i fcirfatrarens fldernesland
under Ioppct av tre mS.nader utsa's ;
,o,ooo exempr",

1ru,,d",,'niffitJ:1:::,i

boksucces). Norge lrar omkring 3

lioner invinare."

6o

"Drett

*?:-*::-ii
i'^'-""",:rt^-til::,;:i:::
lffor samtrdcns ogolr'...Jesu slll-

mil-

r
trycl(ta och trnnas
'.Irga avlattnlng

ir

t;:*'-;l:':?1,:;li

sc-

;i;':.fol:;

tidigare ordenshistorie' in i minsta detalj underscikts och delvis mlsterligt
skildrats. Till siut dr den urkund, som
man med ritta kallar ordens sjdl, den

lilla boken, som i'nehiller de s. k.

and-

liga dvningarna (Exercitia spirirualia)
tiotusendens egendom, och dessa <ivhava ,'cjvats" och "<ivas', av mil-

'ingar
lioner karoliker och hava praktiserats i
r,erksamhetsfyllt kristligt

ta lro de egenrliga

liv. Trots

det-

ordensstadgarna

(constitutiones) icke k?inda i stcirre utstrickning, och den, som i der tdrnligen
omfingsrika verket med dess tio ',bricker" hoppas finna en angendm och sp;'nande lisning, kommer snarr arr besviken

rr^ga det ifrin sig. Icke en ging upp"""--nrr"^"0"i

irrrrrrr"'

lf-H:

'"
i,,""'1111""-::::j:

i boken finnas";'::?:
avsnirt,
som biott kunnat skrivas av en man.
som uppnitt stor helighet och inneriighet i sin Gudstro.
si

mingenstildes

Frin Credos torn.
Chastonay, som undcr

ett

decennium

detta arbete, Ir viil
fcirtrogen med stoffet och llmnar i bokens mellersta del en mlsterlig redogcirelse fiir stadgarnas innehill
en ordagrann civersdttning av hela re\ren

varit

sysselsatt med

skulle icke blott hava blivit alltfor omfingsrik utan iiven verkat trcittande;
viktigare stilllen lro emellertid ordagrant
itergivna. Hrn uppenbarar hir fcjr lrisaren detta viildiga lagverks inre ordning, klarhet, slutenhet och kraft. Dcn

trcdje delen innehiller cn granskning
och virdes?ittning av .iesuitsradgarna i

belysning ar. nutida tlnkesdtt. I avdelningarna: Det gudonrligas primat, Andamllsenlighet, Narur och civernarur,
Heroisk och diskret k;rlek, Lydnad, Ledrreproblem har mycket vlrdefullt och
fcirblivande blivit sagt av en djupsinnig,

crfaren andans nan. -limte denna dei
fcirtjdnar det fcirsta avsnirtet om konstitutionernas historiska tillblivelse dcn
st6rsta uppmerksanhet. Hdr har ndmligen Chastonay
si vitt vi kunna fin
na, frirst av alla
dragit fram saker
och ting, som vil icke lro fullt kinda
ens av flertaler ordensbrtider och hittills icke kunnat varr det. Ty fcirst dc
pi senaste tiden utkomna publikationerna (Monumenta hisrorica Societaris Jesu.

Ser. IIItt934, Constitutionum Textus
Hispanicus. Rom 1936; Textus Larinus,
Rom 1938) med urkunder rcirande

de

fcirberedande civerliggningarna angiende
konstitutionerna och med kritisk spansh
och latinsk textupplaga hava fcir historicskrivaren cippnat tillging till de ursprungliga kdllorna. Vir tid har cippen
blick f<ir inrc lagmlssighet, som kommer till s)'nes vid bildander av alla nya
livskraftiga sammanslutningar, De ftirstl jesuiternas sammanslurning, <ivcrliggningarna om deras organisations uppbyggande och fcjrfattnir-rg, det lingvari-

utformninallt detta hcir

ga, mcidosamma arbetet med
gen av stadgarnas texter

-

viil till det mest lzirorika inom den

nyare

kyrkliga rilttshistorien och samfundsvetenskapen <iver huvud taget. Si 6ppni1
sig till exempel fcjr kdnnaren av medel-

tida rZitt av kristligt-germansk priigel
dverallr civerraskande utsiktspunkter,
och som komplettering till Chastona.v's
vrirdefulla arbcte skulle vi 6nska, att
just dessa riittshistoriska moment genomf orskas och re sultatet f ramliigges,
varigenom en mdngd inrotade fcirdomar
mot Jesu s:illlskap skulle shingras."

En stor

forskare s trosbekdnnelse.

Greve Alexander

Volte,

den

bcr6mde italienske fysikern och galvanismens klarllggare, nedskrev kort f6rc
sin dcid r8z7 fciljande betydclsefulla och
eripande bekdnnelse crm sin katolska tro,

som iir vttcrligare ett vittnesbrjrd om

att naturvetenskaoligt

forskninqsarbetc

och kristlig civertygelse icke pi nigor
sltt behciva sti i motsittning till varlndra.

"jag vet icke nlgon, som vril slcullc
kunna tvivla pi min uppriktiga, stindaktiga tillgivenhet fcir den romersk-lirtolska religionen, vartill jag bek:inner
mig, i vilken jag Ir fddd och uppfostrad, och till vilken jae stiidse i bide inre
och yttre mitto hillit mig. Fcirvisso
har jag i mitt handlande gjort mig skyl
dig till minsa felsteg. Men mitt samvete betygar, att jag tack vare Guds
sdrskilda nid aldrig varit vacklande i
min tro. Skulle nigon emellertid misstlnka nigot sidant pi grund av ftirirringar frnn min sida, si ir jag beredd

.

fcir att gottg6ra vad som kan hava fdrefallit frsrargelsevlckandc att f6r vem der
vara minde bekdnna, att jag anser den
heliga katolska religionen vara den endir

ofelbart sanna och att jag bcstlrrdigt
tackar Gud fcir denna orubbliga tro, i
vilken jag vill leva och d<j i den fascr
f<irhoppningen att uppni det eviga livct.
Detta Ir viil i ena sidan en nid ovan-

6t
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ifrin, men 3 andra sidan har jag anvZint
alla medel att befdsta mig i denna rro,
att bekdmpa eventuellt uppdykande tvivel, i det att jag grundligt satt mig in
i min tros principer, jeimfcirt med varandra skdlen fdr och emot i den apologetiska litteraturen och i motstindarnas
skrifter och hlrigenom pi forstindsvigen skapat mig de kraftigaste bevis
ftjr min tro.
Mi denna av mig frivilligt ldmnadc,
egenhindigt skrivna och undertecknade
fcirklaring fcireldggas vem som helst; ty
jag skdmmes icke f cir evangelium
och mi denna fdrklaring llnda alla till
vllsignelse. Litom oss stddse utit och
init hilla fasr vid vir katolska religion! Litom oss aldrig skdmmas fcir
vir katolska tro!
Alexander Volta."

Det religiosa livet i^ spanien.
-r --------Den bekante engelske vetenskapsman nen professor Allison
Peers
protestant
har enligt Rottenburger
Bistumsblatt i sin nvligen utkomna bok
om Spanien i ett sdrskilt kapitel upptagit den katolska religionen till behandling. Vad har-r skriver ir lgnat ati
skingra minga i det protestantiska Norden fcirefintliga fcjrdomar betrlffande de
sydeuropeiska folkens katolska fromhetslir'. Det heter i nlmnda kapitel bl. a.:
f)en katolska atmosferen i Spanien prdglas av den starkaste livaktighet, men
framfcir allt dr det en fromhetens, vcirdnadens, <idmjukhetens atmosflr. Kyrkan i Spanien dr en bedjande Kyrka; det

6z

stir klart fcir varje friimling, som ddr
besciker katolska kyrkor (sjiilv har jag
gjort det under en ling fdljd av ir).
Bakom den nationelia fronten trd,ffade
jag i januari 1937 en mycket kdnd och
erfaren journalist, som fcirklarade fcir
mig: Den religicisa iver, som kommer

till synes i kyrkolna hdr, Ir det slllsammaste jag i hela mitr liv sett. Jug

har ickc trott der vara mcijligt, att

jag

fi bevirtna, att en frontsoldat av
fri vilja stiger upp klockan 5 om morgonen fcir att gi i mlssan. Under virldskriget sig 1'ag allt emellanit engelska
soldater bikta
fcirhenge.
- bakom etr
shulle

Hnr kniibcijde soldater framfcir en bikrstol, som dr synlig frjr alla. Och jag
har sett kaprener, majorer, civerstar, generaler knlbcija mitt bland sina soldater och stilla vlnta, tills deras rur kom-

ff:;'ff[: lii']i:'ffiT*;]J i;:

kunna rltt fcirestdlla oss. Naturligtvis
dr Spanien, om man tinker pi den hciga
religicisa

nivin hos g&ngna

generationer,

icke mera vad det varit. Atskilliga orsaker hava bidragit till att folket delvis avkatolicerats. Men se vi pi landet
i dess helhet, dr religionen dven i vira
dagar spanjorernas huvudintresse. Man

finner hlr

ingenstddes mlnniskor icke

cns bland de fattigaste skikten, vilka,
som fallet kan vara i England, aldrig
varit fciremil fcir religicist inflytande
och som icke kunna piminna sig att
nigonsin hava bes6kt en kyrka, som
icke veta varfcir kyrkan dr till och fcir
vilka trons viktigaste sanningar lro
meningskisa.

CREDO
Dr. Johannes Pinsk:

S

Die

sakramentale \S'elt. I{erder, Irrei-

burg im Breisgau r938. zzS
z5 olu
RIvl z:8o/3:8o

s.

I serien "Ecclesia orans", som utges
av abbot Ildefons Herwegen O. S. B.
(lvlaria Laach), har detta lilla arbete utk-ommit som det zr. Boken Ir helt och
h&llet grundad pi Kyrkans praxis och
ochsi skriven ftir det praktiska livet.
Denna anmlrkning miste fcirutskickas
och ir si till vida viktig som den {cirklarar, varfcjr: man har avstett fren rent
dogmatiska fcirklaringar. Boken skall

hjilpa den rninniska, som i sitt 1iv
ned Gud sc'r sig stIlld i motsatsstlllning till denna vlrldens liv. Ftjrfattaren pekar pi hur genom Kristus och
hans iterlcisningsverk tingen och hela
virldsordningen blev nyformad i dcn
sakramentala virlden. Dlrrned har den
blivit upphcijd till en sakramental ordning, ett faktum i vir tro son-r vi si
ldtr ijverse med. Dr. Pinsk pivisar denna nyskapelse i si olika sakramentens
verkningssdtt. Ur denrla synvinkel fir
livet i vlrlderr en ny tretydelse. Genom
sakramenten ir fdrhillandet mellan person och person, mellan pcrson och gemenskap inte llngre ett rent naturligt
forhallande. Och medvetandec om den-

na sakramentala n,vskapelse griper inte
lingre vlrlden endast som en motsats
cller som ett hinder pi vigen till Gud
uta.n ser dess betydelse

i

Guds frdlsnings-

plan. "Vdrlden som helhet uppnir pi
si sdtt i Kristus och i Kyrkan en htigre
innebdrd och ett djupare innehill zin

fitt, nlr den skapades av Gud.
Den nya mdnniskan i Kristus lever i
en ny, i Kristus formad vdrld; den sakramentala viirlden ir samordnad med
den hade

den sakramentala mlnniskan" (S. r6z).
Ut ifrin de liturgiska texterna vid utskiftander av sakramenten och vid sak-

BO

CKER.

lanentalierna pivisas s&, hur Kyrkan,
ju dock iven dr i vdrlden, gcir alivxr av dettr fahtiska fcirhillande.
som

P. Schmidt.

Leo Volpert:

Fiinf Mi-

nuten Christenlehre.
Die Glaubenslehre. r56 s. RM
z: tofz:8o.
Die Sittenlehre. t79 s. R1v{

-.

^^/^.
4, Jel
J,

-

Die Gnadenlehre. 2o2 s.

RIYI

z5 ttlo.
z:5of 3:4o
Fr. Pustet, Regensburg r937.
En liten religionshandbok fcir lekmin,
det var ett behov, som klndes av m&nga, och detta behov har fyllts av det
ovanniimnda verket. Det underldttar
verkligen studiet av katekesen, gdr det
givande och intressant. 'V. behandlar
frigorna pi ett populdrt och rindi diupt
sdtt. Han fctrstir konsten att f6ra even
oss moderna mlnniskor in i de eviga
sanningarna, han fir dem att lysa i ett
nytt sken. De tala iter till oss. '\fl'. sltter det civernaturliga i omedelbart fcirhillande till livet och dess realiteter.
Dessutom 1r varje kapitel intressant,
dlrfrir att \f. dven frirstSr konsten att
exemplifiera pi ett sdtt som f<irrider en

rik och stor livserfarenhet. HIr har en
djup teolog, men ocksi en from och
fcjrstiende sjdlascirjare ordet. Allt som
sdges, Ir uppbyggande, ingenting nedrivande. Han civertygar, han hiinfcir.
Och fastiin den dkta katolska stoltheten
civer "att tillhcira denna hlrliga Kyrka,
vilken vi llska av hela virt hjlrta, och

fcir vilken vi dro redo att iida, ja till

och med atr d6", behlrskar fcirfattaren
och angiver grundtonen i denna vackra
symfoni av smi llsningar, si finns det
?indi diiri intet, som kunde sira eller
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lita fcir hirt lcir annorledes

troendes

fred". Det rir just vid

diskussionen <iver

problem, som inte si sllian vlld-

ciron.

dessa

Boken har utkommit i tre olika band,
vilka motsv.ara katekesens huvudstycken.
Varje band omfattar 5z korra ldsningar.
det kan inte
Aven denna korthet

samma angrepp riktas mot pivedcimet.
Men liur ofta sker detta inte utan verk-

nekas

och utan {6rutfattad mening studerar de

iir en av bokerls stora fcir- Fcir minga ter sig katekesen
delar.
tyviirr allt frir mycket som skolbok' en
dogmatik ddremot anse de f cjr vetenskaplig; i denne kristendomsldra skola
de di finna den rdtta handboken. Mihiinda ersltter den fcjr dem, vad Goffine's handbok har varit ftjr de gamla.

A. A.

Y. de Ia Brilre - P. M.
lb a c h: La patrie et la paix.
Collection "Cathedra Petri". .153
Co

lig sakkunskap? Ett rdttvist omdcime ;ir
mcijiigt blott fcjr den som uppmlrksamt
officiella klllorna. Dlr kan man 6vertyga sig om, att plvarna verkligen iro
viktarna cjver de sanna kristna grunclsatserna ivcr-r i sidana svira frigor. I
de pivliga rundskrivelserna behlrskas
och inspireras allt av den andliga och
religicisa instlllningen. I fall den kristna
moraluppfattning, som fcilfdktas av pivanla, skulle helt och hillet priigla sivll det privata som det offentliga livet
i alla samlidllslager, skulle b&de den sociala och den internationala freden littare kunna sllierstlllas.
J. G.

sid. Descl6e de Brouwer, Paris
Bruges r938. Fr. :. y:

-.

Den franska, katolska

f

<irhggaren

Desclie de Brouwer utgiver en samling

rv oificiella pivliga dokurrcnt. som.iro
ordnade ef ter innehille t och sammanfattade under stora, aktuella synpunkter.
Hela samlingen bdr titeln "Cathedrir

Petri"- Varie band innehiller original-

texterna jlmte en fransk <iversittning,
cn orienterande inlednir-rg, kommentarer

samt flera register, dlrav ett alfabetiskt
ordnat ingiende sakregister. Tidigare

ha redan utkommit ett band over

De

rndliga dvnirrgarna (Les exercises spiriruels) och ett annat rjver Den katolska
ektionen (L'action catholique). Vi ha

framfor oss det band som dokumenterar de senaste pivarnas stillningstagande (t. o. m. den u8/3 37) i sidana
hcigsr aktuella frigor som "patriotism",
"internationella fcirbindelscr", "hrig och

Dansk Tidskrift-Index t9 j7,
Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn, sid. XLVIII, 4zo. I kommission hos Nyt Nordisk Forlag

I(r. -6;

A. Busck, Kcjbenhavn r938.

-.

Aven denna systcmatiska forteckning
lor t937 <iver innehillet av c:a :5o danska (dziribland Nordisk Ugeblad for katholske Kristne) och en del andra nordiska tidskrifter (bland dem iiven Credo)
dr, som alltid, en outt6mlig skattkirmmare frir alla dem, vilka vilja llra krinna och nlrrnare granska de nyare publikationerna pi religionens och vetenskaper-rs olika f ackliga omriden. Det ir
gliidjande att i denna Index lven artiklar
ur katolsha tidskrifter allt oftare bealitas och omniimnas.
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J.

G.

S:a Birgittas Bibliotek
anordnar den 7:de Srgingen av liisecirklar
med biirjan i februari och r mars 1939.

Grupper p&

rz

personer bildas, och inom

dessa grupper cirkulera &rligen

rz biicker s&

erhiller en bok varje minad
och slnder boken vidare pr post eller bud
att. varje medlem

till nlsta medlem.
Arsavgift

kr.

Tilltriide

till

3: to per person. Anmiian torde gdras omed,elbart.
dessa llsecirklar stir dppet ftjr envar av [atolsk

litteratr.lr intresserad person, katolik eller annorledes troende.
Stdd at,rt katolslea bibliotek! Deltag i dess liisecirklar omt'attande
Skand.inaviska sprilk, Engelska, Franslea eller Tyska"

Att tillgfi

BOKNYTT:

Eugenia

CREDOS FORLAG
Gd,tgatan

58 A, Stockholm

hos

Bokf ormedling
N.

Smedjegatan

24 - Stockholm

PSALMER

roR
KY RKOARET.
Utgivna av
B, D, Assarsson.

Klotb. kr. a: *
Skinqb. kr. 3: *

Leo XIII: Rundskrivelse om arbetarfrigan, Kr. or 5o.
Karl Adam: Tro och kerlek, Kr. r:-.

Nils Beskow: Livstecken eller dddstecken. z:a uppl. Kr. o:;o,
Gustaf Armfelt: Min vng till kyrkan.
a:a uppl. Kr. r: -,
Gustaf Armfelt: Biskop Nils Hermansson, Kr. o:1o,

A.-8. DAVIDANDERSEN &

Comp.

KGL. HOVJUVELERARE
4 Fredsgatan

Prenumerera

Stockholm

pi Skandinaligns

kalolska lidskrifte{

DANMARK:
Nordisb Ugeblad." Gennem Postvrsenet og Eksp. Bredgade

64,

Kiibenhavn K. Kr. 3:
- Kvartalet.
Bwdbringer.
Ryesgade
e6, Aarhus. Kt" 3r 5o. Aarligt.
Hjertes
Jesw
Katholsk Ungdom, Gennem Postvrsenet og Eksp. Vestervoldgade rry, Kdbenhavn. Kr. 8:
Aarligt.

-.

FINLAND:

Uskon Sanoma. Edelfeltintie 14, Helsingissd.. Smk. 20:

NORGE:
St.

Olav. Ukeblad. Akersveien y, Oslo. Kr. ro:

SVERIGE:

-.

-

vuodessa.

Ares

rr, Stockholm. Kr. 3: Aret.
Sveriges Katolska Ungd,onsblad,. Linn6gatan 79, Stockholm O.
Krl z: yo. Aret.
Hernmet occb Helgedornen. Bergsgat.

FOR HEIA SKANDINAVIEN:
Credo. Genom postverket och Exped. N:a
holm C. Kr. ro:
Aret.

Smedjegar,, 24, Stock=

-.

Hiilsingborg 1939. Aktiebol:get Boktryck.

