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Kristiania, Det Fteenste Vogtrytteri,



Pastor Karl Jacob Roll

blev fodt i Trondhjem 8de November 1829. Han var Son af Justitiarius Jacob Roll

og Hustru Nicoline, fodt Selmer. „Flere af Slegten har gjort Navnet vel hendt og agtet

i Landet, Selv var Karl Roll baade legemlig og aandelig vel ndrnstet af Naturen og en

i høi Grad ideelt anlagt Personlighed". Han gik først paa en Forberedelsesstole i Trond

hjem sammen med sin ncrst yngre Broder, nu Hoiesteretsassessor Ferdinand Roll. Disse

to Brodre var sammen under deres hele Skolegang. Den fsrste Undervisning modtog de af

en Kandidat Hansen. Da Karl Roll var 10 Aar, sattes de ind paa Latinskolen i Trond

hjem. Dennes Styrer var dengang den anseede Skolemand Rektor F. M. Bugge. Til

Religionslærere sik han den nys afdøde Biskop C. P. P. Essendrop og den senere vel

betjendte Sogneprest Ole Berg. Det er meget sandsynligt, at disse fremragende Mcend

havde blivende Indflydelse paa den unge, begavede Gut. Allerede fra de tidligste Varneaar

syntes det at have været ham scrrlig magtpaaliggende at faa besvaret Sporgsmaalet: „Hvad

er Sandhed?" Herren talte kraftig til ham gjennem Samvittigheden, han gav Agt paa denne

Stemme, og Guds Ords Vidnesbyrd fyntes tidlig at have gjort Indtryk paa hans Hjerte.

I 15-aars Alderen blev han konfirmeret af daværende Sogneprest An g ell og fortsatte sin

Skolegang paa Latinskolen, til han i 1847 drog til Kristiania og tog Nxamsu Artium

med Karakteren Andenexamen underkastede han sig 1848 med samme Karakter.

Forældrene onstede nu inderlig, at han skulde studere Lovkyndighed. Hans store Evner, crdle

og faste Karakter, den omhyggelige Opdragelse og grundige Uddannelse berettigede dem til at

haabe, at han engang paa denne Bane vilde naa frem til en hoj Plads i Samfundet. Men

denne Vej tiltalte itke Roll. „Theologien fcengslede ham tidlig og plejedes i Ungdomsaarene

i det bedste Selflab. Mcend som Ole Krogness, Ole Holck, Ole Irgens, Niels

Hertzberg, Arnoldus Hille, Peder Blessing, Henrik Greve og E F. B. Horn

m. fl. vur hans Studiefcrller". Professorerne C. P. Caspari og Gisle Iohnfon virkede

sterkt paa ham ved sine dybe, alvorlige og hjertevarme Forelæsninger. Hans talrige og over

ordentlig sirlig skrevne Forelcesningshefter afgiver ogsaa Vidnesbyrd herom. Under fit Ophold

ved Universitetet i Kristiania Horte han flittig Presten W. A. W exels, og dennes Prcr

ditener gjorde et dybt Indtryk paa ham. Dette fremgaar bl. a. klart as et Brev, som Roll

senere strev fra Hermausburg. Da han havde hort den betjendte Ludvig Harms,

strev han, at han „Me havde faaet et mcegtigere Indtryk af Guds Ord, fiden han Horte
W ex els".
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I Anret 1853 tog Roll theologisk Embedsexamen med Karakteren Hans

Hu stod til at blive Prest, men han fortsatte fremdeles med Iver sine theologifle Studier baade

her hjemme og under en lccngere Udenlandsreise, som han tiltraadte Sommeren 1855, Da

han vidste, at der paa den Tid frerlig i Tyskland rorte sig et mere levende kristeligt og

kirkeligt Liv, bestemte han sig for et loengere Ophold i dette Land, som han sammen med For
ældrene og den ovrige Familie allerede havde gjestet et Par Gange, Foruden dette almen»

kristelige Maal med denne Rejse, havde han ogfaa til Hensigt at studere Kirteret og Kirkefor»

fatning samt bibelsk Theologi og Exegese, Hans Reifebreve fra denne Tid vidner paa det

klareste om, at af alt, fom han paa denne betydningsfulde Rejse saa og Horte, var der intet,

der saaledes vakte hans Inicresfe, fom kristelige og kirkelige Anliggender, Han iagttog dog

ogsaa, hvad der overalt tilbod fig paa Kunstens Omraade, Han gjennemvandrede store Mufeer

og kongelige Slotte og fortccller herom meget interessant. Han benyttede Anledningen til at

faa hore den mest udmertede Musik og havde ogfaa ,'it Blik rettet paa Naturens Herligheder,

Han har Oje og Hjerte for alt stor! og stjont og omtaler dette paa en ofte aandrig og trceffende

Maade, Navnlig interesserede han sig for Arkitekturen, men her er dog ikke Stedet til at

berette om denne Side af hans lagttagelser, Allerede i fit første Brev omtaler han den

merkelige „Guftav Adolfs Forening for trcrngende og protestantiske 'Menigheder" og

skildrer beundrende dens velsignelsesrige Virksomhed, I Hamburg lcrrte han at kjende

Dr, I, H, Wicherns storartede Indremissionsvirtsomhed og drog derfra videre til Berlin«

Tet var haus Forseet, faavidt det lod sig gjore, at stifte Bekjendtstab med Hooedlederne for

den kirkelige og religiose Veveegelse, Blandt dem, som han paa denne Rejse traf og modtog

det mest velgjorendc Indtryk af, kan neevnes A, G, R udelb a cy , Johannes G o szne r,

Ludvig Harms, F, G, Li sc o , Blumh a r dt, W ilhelm Lohe m, fl.

Om et Besog hos den crrværdige Johannes Gofzner i Berlin fortceller han med

Beundring og Varme og fkriver, „at en god Tel af den gamle Johannes' Kjeerlighed ogfaa

talte gjennem ham", Kærligheden, mente han, er dog det første og fidste, Hos den begavede

og nidkjære Prest Ludvig Harms paa den fattige Lune bur g c r hcde opholdt han fig

la'uge, da han folte fig sterkt tiltalt og paavirket af hans rige Kjærlighedsuirtsomhcd for Guds

Rige, I Neudettels a u leerte han at kjende Pastor Wi ! hclm Lohe og hans Tiakonisfe

anstalt, som han beundrede og udtalte fig varmt anerljendende om, Saa fig i

lcengerc Tid i Erlang en, hvor han borte Forelæsninger af den dybe og originale

von H o f m a n n over bibelsk Theologi, Ethik og Johannes' Aabenbaring, Tenne Mand fik blivende

Indflydelse paa dans Opfatning af Guds Riges Udviklingshistorie, Her Horte han ogfaa flittig

Professorerne Thomasius, Ha ru aet den crldre in, fl, Teres Forelæsninger nedtegucde

hau med fedvanlig Dygtighed og Omhu, hvilket hans endnu bevarede Manuskripter afgiver

fniutke Vidnesbyrd om, linder Opholdet i Erlangen opkom den Tanke hos Roll at bcfoge

Italien og Frankrig e, Med stor Beredvillighed gik hans Forcrldre ind herpaa, Imid

lertid gjestede han flere af de vigtigste Byer iTyft lan d. Om et tre Tages Ophold i

Augsburg skriver han bl, a,: „Selv paa Gaderne stal man mode Tiggerunger, der lover

Giveren et Dusin Paternostre for en Pfennig, Foran et af Alterne var der paa Gitteret hcrngt

et Stykke Papir med store Bogstaver: „200 Dages Aflad"-, havde jeg havt en tatholst Sam

vittighed, jeg havde ikte nolet med at fremplapre det bestemte Antal Vonner, der trods al

trccttende Ensformighed dog var en Tmaating mod faa stor en Belonnmg, Rosentranfen fer
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man i alles Hemnd, en Ironi, dels til Bsnnens Vcesen, dels til Læbernes Bevcrgelse, der ilke

altid formaar at tilbageholde øjnenes Forrcederi af Tankegangens Ustadighed".

I September 1856 forlod Roll Tyskland og begav sig paa Vejen til Italien

gjennem Schweitz. Der besogte han flere af Byerne og dvcelede iscrr i Gens, Her befandt

han fig sårdeles vel. I Kirkerne hsrte han varme Prcedikener, og Naturen omkring Genferssen

var'yppig og yndig. Den 25de Oktober var han kommen over de skyhsje, snedcette Alper og

ind i det saa lovpriste Italien. Her tilbragte han omtrent 6 Macmeder, fra Midten af

Oktober 1856 til Midten af April 1857. Han var fængslet af den stjonne Natur og det brogede

Folkeliv, men fogte fremforalt at faa et alsidigt og paalideligt Indtryk af Katholicismen, fom

han studerede bande i Livet og i Litteraturen. Han besogte Petersti r ken og andre bersmte

Gudshuse i Verdensstaden. Paa Aarets sidste Dag var han i «vkl XirKs». „Der var

nok af redt Klcede og Silke udbredt paa Gulve, Trapper og Nltere; men Andagten hos de

bedende fyntes liden. Under timelange Venner gik Lceberne ligegodt, medens Ojnene for

omkring allevegne. Folkets Moralitet fyntes ikke at staa meget hojt". Snyderi og Optrækkeri

var et sterkt fremtrædende Trcet hos Folket færlig ligeoverfor Fremmede, „de var plagsomme

som Fluer". Dagdriveriet var iojnefaldende og Livet i det hele fmudsigt. Det Kjendskab,

Roll fik til Pavekirken, gjorde, at han med Oplevelsens og Overbevisningens Kraft kunde

trcede op mod Katholicismen i vort eget Land. Paa Kunstens Omraade fandt han i Italien

et rigt Felt for fin lagttagelseslyst. Hans Beskrivelser vidner om den mest levende Kunstsans

og et Stjon, som man yderst sjeloen vil finde hos andre end Fagmcrnd. Hans Fremstilling af

Enkelthederne, fom af det hele, giver Lceserne det mest levende Billede. Han prifer Kunst

verterne mange Steder og den herlige Natur i Norditalien, ved Neapel samt paa Oerne

Capri og Ischia, men Rom staar dog for ham som det mest storartede af alt. Den 18de

April 1857 tog han Farvel med det fmilende og stjsnne Land og gik ombord i et stort fransk

Dampskib, der skulde til Marseille. Paa Veien passerede Skibet Elba, Sardinien, de

snehvide og de hyeriske Alper og endel af Sydfrankriges prægtige Bjergformationer.

Efter et kort Ophold i Marseille drog han videre til Paris, hvor han tilbragte 2 Mcm

neder. Omkring 20de Juni 1857 forlod han Seinestaden og drog til Diisfeldorf, hvor han

gjorde Betjendtflab med „Diakonissesagens Fader" i Nutiden, Pastor Theodor Fliedner,

og besaa og beundrede hans Monsteranstalt. Saa lagde han Vejen om Elbcrfelt, Bar

men, Hermansbnrg, Al tona og Kjsbenhavn og tom hjem i Slutningen af
Juli 1857.

I August samme Aar blev han konstitueret som Adjunkt ved Tr ondhjems Latinstole

og virkede som saadan 1 Nar. Det var just i denne Tid, at den religisse Bevcegelse i vort

Land begyndte at tage Fart, og Trondhjem blev ikke überort. Den bekjendte Prest

G. A. La miners, der dengang allerede var udtraadt af Statskirken, gjorde i 1858 en Rejfe

op til Tromss, hvor der blev vatt et for ukjendt religisst Liv. Paa Farten sydover stansede

han i Trondhjem. Der hsrte Roll ham prcedike over Emnet: „At rive Guds Rige tilsig

med Vold". Foruden flere andre Taler paahorte Roll ogsaa hans Afstedsprcediken. Han

deltog i den theologifle Forenings Moder, hvor ogsaa Emnet: „Om Skriftemaal og Absolution"

diskuteredes, deltog flittig i Missions- og Opbyggelsesmsder, holdt Taler paa Hospitalet for

Slaverne, var en flittig Kirkegjamger og fortceller, at han i Trondhjem hsrte udmerkede

Prceditener. Ilden i det Indre flammede mere og mere op. Han prceditede ofte. I Januar
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1858 indgav han Ansogning om det ledige Stiftskapellan! i TrondhjemZ Stift, men denne

tom for sent frem. Da han blev spurgt, om han vilde overtage et lignende i Tro in s s Stift,

betragtede han dette fom et Vink fra Gud og blev udncevnt til dette Embede i Mai sidstnævnte

Aar. Paa en Ferietur til Opdal blev han forlovet med Frsten Anna Pare lins, der som

hans trofaste og kjerlige Egtefelle kom til at dele med ham Livets Gleder og Sorger.

Den 28de August 1858 forlod han Tr ondhjem og begav fig paa Rejsen til Tromso,

hvor han opholdt sig i to Uger og havde daglig Adgang til den fromme Biskop Knud Gislesens

Hus, medens han studerede det rigt bevcegede religisse Liv i Byen baade blandt de gamle

Haugianere, de lammerste Dissentere, Lestadianerne og Katholikerne. Den 16de September

blev han ordineret i Tromso Kirke af Gisle fen og drog den 28de f. M. ifslge med

Biskoppen og hans Frue til Alten, hvor han skulde begynde sin prestelige Virksomhed, der

efterhaanden kom til at omfatte talrige Menigheder og Fiskever i dette vidtstrakte og vejrhaarde

Stift. „Megtig vakt under de aandelige Bevægelser ved Begyndelsen af 50-Aarene", skriver

A, H., „valgte han at rejse lengst mod Nord, for der at predike Evangeliet som Kirkens

Tjener. Det var hans første Kjerlighed, som her slog ud i Flamme og vakte Nanderne med

Magt deroppe langs Fiskever og Fjorde. En rig Tid har det vistnok veret for ham selv og

hans trofaste Hustru, hme Aar deroppe under Midnatssolen. Men deroppe ncrredes ogsaa de

noget tunge Forestillinger, som han havde tilegnet sig om Prestestillingens Vilkaar i vor Stats

kirke. De hindrede ham lenge fra at overtage en almindelig Prestegjerning i en Menighed".

Efter at have været i Tromso 6 Aar blev Roll udnevnt til Stiftskapellan i

TrondhjemZ Stift. Ogsaa her var hans Forkyndelse ledsaget af megen Velsignelse. Saa

blev han Prest ved Straffeanstalterne i Trondhjem og tog sig med stor Samvittigheds

fuldhed og Kjerlighed af de stakkels Fanger, og mange af dem velfigner Roll i hans Grav

for det Livets Ord, han bragte dem i deres Morke. Men hans Virksomhed strakte sig dog

videre. Han var paa samme Tid en utrættelig Deltager i alt frivilligt Arbejde for Guds

Riges Fremvetst. Han tog kraftig Del i den frivillige Fattigpleje, oprettede i 1866 Magdalena

stiftelsen i denne By, fik sat igang en Skole for Piger og ovede en rig og velsignet Sjele

ssrgervirksomhed. Han var en af den indre og ydre Missions dygtigste og ihærdigste Arbejdere.

Da Forstanderposten ved det norske Missionsselssabs Skole i Stavanger ved Pastor

Eckhoffs Fratroeden blev ledig, valgtes Roll til hans Eftermand. Der havde netop den

gang sammenhobet sig saare meget Arbejde. For at faa Sagerne i Orden maatte han arbejde

haardt, ja ofte tage Netterne til Hjælp. Det var i Rolls Virketid, at den Sch reud er'ste

Sag stod paa og fremkaldte Vanskeligheder og meget Arbejde. Sin Skolegjerning tog han over

ordentlig samvittighedsfuldt og planmessig og arbejdede til det yderste for grundig at undervise,

kristelig at vetle og opdrage samt alsidig at uddanne de vordende Missionerer. Hans Bestræ

belser blev ogsaa skattede og paastjonnede og bar velsignet Frugt. Han interesserede sig derhos

levende for kirkelige Reformer og udgav et lidet Blad, „Maria, Marthas So ster", for

i videre Kredse at vekke et bybt og sundt Kristenliv, saa man mere lcrrte at gjore Marthas

Gjerning med Marias Sind. Paa Grund af Overanstrengelse blev Roll nodt til at se

sig om efter en uoget lettere Stilling. Han fogte om og blev i Slutningen af 1877 udnevnt

til Prest ved Straffeanstalterne i Kristiania, hvor han virkede med selvfortærende Opofrelse,

indtil han 10de August 1882 fik Embedet som residerende Kapellan ved Trefoldighedskirken
sammesteds.
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En af hans Embedsbrodre, der stod ham ncer, har sandt og træffende skildret hans Virk

somhed og Karakter saaledes: „En hellig Iver for Herrens LEre og Sjælenes Frelse brcrndte

i ham og gjorde hans Vidnesbyrd fra Prædikestol og ved Sygesengen inderligt og indtrængende.

Tankedybt og varmt tydede det for den opmerksomme Vejen frem til Gud gjennem alle vor

faldne Naturs Forvirringer paa Tantens, Fslelsens og Viljens Omraade. Vanskeligere havde

han for at finde sig tilrette overfor Skriftebørn og Konfirmander. De Anskuelser, han havde

dannet sig om Prestens Ansvar overfor Sjælene, gjorde ham Gjerningen blandt dem tungere

end nsdvendigt. De gamle Betænkeligheder slap ham ikke ganske og betog ham den Frimodig

hed og Glcede, hvormed han selv saa gjerne vilde ganet til sin Gjerning. Det var iscer ved

Sygesengen, at det blode og milde og t'jærlighedsfulde i hans Karakter aabenbarede fig, og der

var han en af mange skattet Ven. Men den lyse Frejdighed, som var Naturens Gave til ham,

kom ikke saaledes til Gjennembrud igjen, som han maaske selv havde haabet paa vilde ste, naar

hans Prestegjerning bragte ham i alsidig Beroring med Kristenlivet i en stor Menighed. Dertil

bidrog nu ogsaa den Gang, som den folkelige Udvikling tog ide sidste Aar. Den fyldte ham

med bitter Smerte og gjorde ham dybt førstemt. Det har sat sit Merke i den Brochure, han

strev i 1883: „Den politiske Situation og de Kristne". Hans ideale Sind saa sig

sygt paa Tidens Usselheder. Han begyndte at kjende sig troet", og saa gav Gud ham Hvile.

Efter vel en Maaneds fmertefuld Sygdom med rige Vidnesbyrd om Tro og Taalmodighed

henfov han Torødag 27de Oktober 1887 og blev nnder stor Deltagelse begravet paa Vor

Frelsers Gravlund den Iste November. Et sjeldent Syn var den Moengde Prester, som

i Ornat fulgte ham til det sidste Hvilested; vi har hsrt ncevne ialt 40, foruden Biskopperne

E. P. P. Essendrop og A. Grimelund. Stiftsprovst Julius Bruun, der altid stod

Roll noer og syntes at førståa ham bedre end de fleste, holdt i gribende og træffende Ord

Ligtalen i Tilslutning til Salmen 130, 4: „Thi hos dig er Forladelsen, for at du maa frygtes".

Som Marfchaller fungerede den Afdødes Venner, Presterne Johan Berg og Andr. Hansen.

Om Aftenen holdtes til Minde om Roll under stor Tilslutning af alle Samfundsklasfer en

Ssrgefest i Ynglingeforeningens store Sal, der var fyldt til Trcengsel. Her holdt Pastor

Andr. Hansen en treeffende Mindetale om den hjemgangne Herrens Tjener i Tilslutning til

Ebr. 13, 7: „Kommer Eders Vejledere ihu, som har forkyndt Eder Livets Ord, og naar I

betragter Udgangen af deres Vandel, da efterfolger deres Tro". Saa talte Missionsprest

Engh fra Madagaskar over Salmen 116, 5: „Det er kosteligt i Herrens Ojne, naar hans

Hellige do". Han skildrede varmt Betydningen af Rolls Virkfomhed ved Missionsflolen og

takkede den Afdøde for dennes nidkjære Virksomhed i Missionens Tjeneste. Derefter bragte

Laerer S. Nils fen ham Trom so Stifts Tak i Tilslutning til Aab. 2, 10: „Salige er de

Dode, som ds i Herren, ja Aanden siger, at de skulle hvile fra fit Arbejde, men deres Gjer

ninger folge med dem". Taleren fortalte, at han var tilstede for 29 Aar siden, da Roll

blev indviet til Prest i Tromss af Biskop K. Gisle sen, og skildrede varmt og vakkert

Rolls Virksomhed i Tromso Stift, scerlig som Prest under Lofotfisket, hvor han i 6 Aar

prcedikede under umaadelig Tilslutning. Endelig sluttede Lcerer E. R eks ten paa en oplsftende

Maade den sa-rdeles hyggelige Fest med en Tale over 1 Petr. 1, 3: „Lovet være Gud og vor

Herres Jesu Kristi Fader, som efter sin store Barmhjertighed har gjenfsdt os til et levende

Hllab formedelst lefu Kristi Opstandelse fra de Dode". Han dvcelede isner ved det kristelige
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Ha ab og pegede paa, at dette havde været sterkt fremtrædende bande i Rolls Liv og i hans

Forkyndelse. Denne Fest afgav Vidnesbyrd om, at den Afdodes Anerkendelse i Hovedstaden

var mere almindelig, end man troede, — Han var kun 58 Aar gammel, da han dode. A. H.

stutter siu vellykkede og sympatetiske Karakteristik af ham saaledes: „Mindes stal han blandt

os som en Mand, der i helligt Alvor rsgtede sin Tjeneste for Herrens Ansigt og fremfor

mange andre har kjendt sig fortceret af Nidtjærhed for Herrens Hus".



Tiden for pavekirken.

i.

Mor Frelser Jesus Kristus var opfaren til Himleu og havde sat sig hos
M Faderens hsjre Hacmd, Dermed var det Menneskeliv, som Gnds enbaarne

<2» Søn skulde leve for os, fuldendt, og af Frelserverket stod endnu kuu hans
Gjenkomst i Herlighed tilbage at forvente. Han var bleven ikke alene en Frelfer;
men Frelsen selv, den Person, i hvem alle Troende skulde have sin Frelses
Fuldkommenhed, Han havde efterladt sig paa Jorden en liden Skare af Venner,
der havde stuttet sig til ham, fordi de troede, at han var den forjættede Messias;
det var ogsaa det fsrste, han havde forlangt, at de
troede, han var den, som han sagde sig at vcrre. Tolv
af dem havde bestandig fulgt med ham, at de fkulde vcrre
Ajen- og Arenvidner til hans hele Liv, gaa ud i Verden
med Vidnesbyrdet om ham og bringe Folk til at tro det
gloedelige Budfkab, at Guds Enbaarne var bleven

et Menneske, var bleven en Gjenlsønings Betaling og
atter var gaaet hjem til Faderen. De havde hsrt ham
tale om „Himmeriges Riges" Hemmeligheder og vidste,
at de skulde vcrre Jordens Salt og Verdens Lys, Kort
fsr sin Lidelse havde han indstiftet et Ihukommelfes
ma altid med Brød og Vin, og kort fsr sin Bortgang
havde han befalet Difcivlene at gaa nd i Verden og gjøre

Gammelt Kristusbillede,
(Udstjæring i en grem Jaspis),

alle Folk til Disciple ved at dsbe dem og uudervise dem om hans Befalinger.
Hvo som troede og blev dobt, skulde blive salig — der skulde hverken for
langes mere eller mindre for at tilhore Himmeriges Rige, Vor
Frelser havde ikke taget sig fore at omforme den jødifle Gudstjeneste eller ind
fsre nogen ny Ceremoni; thi det fulgte af sig selv, at naar han, den For
jcrttede, selv var kommen, da maatte Forbilledet falde og Skyggeverket forfvinde.
Tempeltjenesten i Jerusalem maatte ophsre; thi nu skulde Gud tilbedes i Aaud
og Sandhed over den hele Jord; Ipperstepresten havde intet at forrette lcrngere;
thi Frelseren selv var med det evigt gyldige Offer indgangen i det Allerhelligste,

Karl Roll: Pavekirkens Historie. 1
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til Guds hojre Haand; det levitiste Prestedsmme, der stod som en Midler mellem
Folket og Gud, havde ingen Gjerning mere at udrette; thi nu var Adgangen
til Gud llllbuet for alle, som troede, at Jesus Kristus havde souet 6n Gaug for
alle; alle skulde være et Folk af Prester, et helligt Folk, der hver Dag frembar

sit Liv som Offer til Jesu Kristi Fader og sin forsonede Fader, Endnu mindre

havde Frelferen, Kongen med Tornekronen, vonset paa at stabe sig noget verdsligt
Regimente eller nogen Kirkestat; hans Rige var ikke af denne Verden,
kunde aldrig blive det, og verdslige Vaaben skulde ikke stride for haus Rige;
han selv havde jo al Magt i Himlen og paa Jorden, og han havde jo lovet
at ville være med sine alle Dage indtil Verdens Ende. Ordet om Naaden,

som var Anno og Liv, skulde selv være det eneste sejerrige Vaaben, som baade

udbredte og forsvarede det jordiske Himmeriges Rige. Det var gauste naturligt,
at Ajen- og Orenvidnerne blev de, som fik Befalingen — hvem ellers skulde have
faaet den? — til at være Ordets fsrste Tjenere. Herren havde betroet dem at
være Husholdere over hans mangfoldige Naade, ikke havde han givet dem
Eneretten til at være Naadens Indehavere; de skulde alene være Forvalterne;

selv vilde han fra sit Almagtsscede være sit Riges eneste Herre; den levende
allestedsncerværende Herre knude et afmcegtigt Menneske ikke blive; en saadcm
Konge behovede ingen Statholder; selv vilde han styre sit Rige paa Jorden
gjennem den Helligaand, der skulde vejlede til al Saudhed, ikke gjennem et
Menneske, der var fodt i Synd og udsat for Vildfarelser.

II.

Ved Herrens Himmelfart var alt forberedt til et Himmeriges Rige paa
Jorden; men der var endnu intet faadcmt Rige, ingen Kristi Kirke. Den kom

tillive paa lste Pinsedag, da de Troende fyldtes med den forklarede
Herres gj en fod en de A and. Iblandt disfe Troende, ud af dette uye hellige

Kirkefolk fremstod nu de, fom havde Befalingen at vidne for alle Folk, og
Peters Tale om den Korsfceftede og Opftandne var den første Prce
diken, fom lod iog fra Kristi Kirke. De, som nu lod sig overbevise, blev
dobt i et Antal af henved 3 000 Sjæle. Saaledes gik Herrens Ord i Opfyldelse,
at han paa den troende Peter (Troens Klivftemcmd) vilde bygge sin Menighed

paa Jorden; og som han havde befalet, der fordredes af dem, fom nu blev
Kristi Menigheds Forstegrode, intet andet end Tro og Daab. — Den unge
Menighed var 6n Sjæl og 6t Hjerte, forbundet iudbyrdes ved 6n Daab, 6n
Kjærlighed og 6t Haab; den var varagtig i at undervises af dem, der havde været
Ojen- og Orenvidnerne, og styrkede sin Tro og Kjærlighed ved Deltagelsen i

Nadverens Brod og Vin. Kristi Kirke levede i Verden, men var ikke af Ver
den. — I stedse videre Kredse trcengte Ordet om Guds og Menneskets Son sig
ind; først hos Israels Folk. Den, som er bleven vor, Hedningernes, Apostel,
var ingen af de tolv, men Paulus, fom Herren selv kaldte til at være Hed
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ningernes Lcrrer. Apostlerne vidnede for Verden om Omvendelse fra døde Gjer
ninger og Tro paa den Korsfæstede og Opstandne, at ingen retfærdiggjores

for Gud ved Loven, men alene ved Troen paa Jesus Kristus, og at de, som
vilde retfaerdiggjores ved Lov og Gjerninger, ikke havde noget med Kristus at
gjore, men var affaldne fra Naaden. De fojede nye Lemmer ved Tro og Daab
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til Kirken og lcerte dem Lydighed mod Evangeliet under Livets Helliggjorelse,
De talte om Lydighed mod Ordet, ikke om Lydighed mod sig, end sige at

de faldt paa den Daarskab at fordre Lydighed mod Apostelen Petrns, Der var
Tale om en Tro, 6N Herre, 6n Daab, men ingen Tale om ot jordisk Over
hoved; thi de Troendes Borgerstab var dengang i Himlene, hvorfra de forventede
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>

sit usynlige Overhoved i Herlighed. Apostlerne talte og strev som „Medceldste"
og alligevel — ligesom ogsaa deres Medarbejdere — som „Sendebud" „i Kristi
Sted", men kun fordi de forte Forligelsens Ord i sin Mund efter Herrens
Befaling. I Betjeningen af Forligelsens Ord laa Herligheden ved den nye
Pagts Tjeneste. Dengang var det stort i Kirken at tjene Brødrene i Kjærlighed,
men ikke at herske over Herrens Arv. Og alt eftersom loder og Hedninger blev
vundne for Himmeriges Rige, indrettedes og Menigheder, idet Apostlerne og
deres Medarbejdere overantvordede til duelige og troe Mennesker dette Forligel
sens Ord og Opsynet med, at de Troende vandrede i Lydighed mod Evangeliet;
thi der skulde ikke blot af alle vidnes for Verden om den frigjørende Naade;
men Forligelsens Tjeneste skulde, som naturligt var, drives som et Embede i
hver Menighed til Kristi Legems Opbyggelfe, til Forvaltning af Naadens Midler,
der jo ikke kunde forvalte sig selv.

Apostlerne gik bort, men deres Ord blev tilbage, bevaret af Menighederne,
forvaltet af de „Mldste" eller „Biskopperne", men ikke bortforpagtet til
noget Menneske eller noget Sted. Thi 6n havde den usynlige Herre givet at
forpagte sit Ejendomsfolk, og denne ene var den Helligaand, der virker igjennem
Ord, Daab og Nadver og alene besidder den Ufejlbarhed, uden hvilken Saligheds
vejen ellers vilde være bleven gjennem Tidernes Lsb gjort ukjendelig ved men
neskelig Tilsætning eller Afkortning.

Saaledes fortsatte Kristi Kirke sit Liv i denne Verden efter Apostlernes
Dage; den havde tabt sine Grundlcrggere, men ikke sit evige Grundlag, Troen
paa Grundvolden, Jesus Kristus, og Daaben i den Treeniges Navn; og til at
bevare den i den rette Opbyggelse paa dette Grundlag tjente det apostoliske
Ord, som var efterladt og senere blev samlet til vort „Nye Testamente". Der

blev formanet til en levende Hjerte tro paa Frelferen og til en ustraffelig
Omgjcrngelse blandt Verdens Born, og der gik Aarhundreder hen, fsrend de
Kristnes Forsamlinger ved sine Ceremonier og det kristelige Liv vidnede om, at
Troen var udartet til en hedensk Overtro. Til at bevare Kirken ren og apostolisk
bidrog ogsaa de mange Forfslgelser sit; endnu var Disciplene ikke over sin
Mester, og der var endnu ingen Pagt indgaaet mellem Verden og Guds Rige
paa Jorden; det var forbeholdt menneskelig Daarstab at faa Kristi Kirke verdslig
gjort ved at glemme, at her neden skulde de verdslige Fyrster regjere, ikke Kirkens
Tjenere; dengang gjaldt det endnu, at saafremt de Troende vilde regjere engang
med ham, der gjennem Lidelser var indgangen til Herlighed, da maatte de her i
Syndens Verden ogsaa lide med ham.

111.

I Apostlernes Tid var, som man ved, en „Biskop" og en „Mldste" det
samme. Siden blev ide Menigheder, som havde mere end <w VEldste, den
fornemste blandt dem kaldet „Biskop"; han havde ingen soeregen Myndighed
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fremfor de VEldste, og endnu henimod Aar 400 havde de mange Biskopper
i Osten og Vesten ingen andre Forrettigheder end at afgive Stemme paa Kirke

moderne (Konciler, Synoder), indvie Prester og konfirmere, Fordi Kristendommen
ndbredte sig fra Byerne til Landet, fik Byernes Biskopper esterhaanden en storre

Anseelse, og navnlig Biskopperne i de store og fra Apostlernes Dage bekjendte
Stceder Antiochia, Alexandria, Efefns, Korinth og Rom, Alle vigtigere Sporgs

maal blev afgjort paa de store Kirkeforfamlinger, og Afgjorelsen tilkom ingen
enkelt Biskop,

Trods Mangelen paa ydre Enhed var Kristi Kirke dog 6n; den kan aldrig
være andet, fordi har 6t Hoved, 6n Aand, 6n Tro og 6n Daab. Denne
Enhed har ogfcm til alle Tider voeret troet og bekjendt, ligefom der staar i vor
urgamle kristelige Troesbekjendelfe: „Jeg tror paa den Hellig a and, en

hellig almindelig (kat Holst) Kirke" osv. Men saalcrnge Kristi Kirke
lever herneden i Syndens og Dodens Land, bliver denne Enhed som alt andet
en Troesartikel og kan ej tages og foles paa med Hænderne; ellers havde der
ej staaet et Ord om „en hellig almindelig Kirke" i den kristne Kirkes Tro es

artikler. En ydre Forbindelse havde Kirken i Apostlerne, saalcrnge de levede;
men, da de var dode, havde dog ingen Retten til at scette sig i deres Sted,

som havde været Ojen- og Orenvidner og var udvalgt af Herren selv; nn
maatte dog deres Ord tilligemed Daaben og Bekjendelsen blive det eneste

nsvigelige ydre Baand mellem Menighederne. Men saa kom Forfolgelserne af
den hedenske Verden, og der begyndte at ytre sig Trang til en mere paatagelig
ydre Enhed — dog, det var langt oni lcenge, inden man talte derom, endnu

lamgere, inden man vidste af noget synligt Overhoved at sige. Det var om
trentlig først Aar 250 efter Kristus, at en Biskop i Afrika ved Navn Cyvrian
fremfatte den Paastand, at der var kun Frelse at finde i Forbindelsen ogsaa med

den ydre Kirke, der gjennem Rcekken af alle — ikke blot de romerske — Biskopper
var forplantet fra Apostlerne — ikke blot fra Peter — af. Enheden af de
mange Bifkosiper gjaldt mere og mere for Kjendetegnet paa Kirkens Enhed,
Dette lod sig da endnu hore. Men saa begyndte Cyvrian, der med Rette ansaa
Peter for den første blandt sine Ligemcend, de andre Avostler, at overfore Peteis

Forrang paa de romerske Biskopper, og disfe havde dog ikke engang Skin af Ret
til at betragtes fom Peters Efterfolgere, fordi om Peter var korsfcrstet i Rom,
Men Trangen paa den Tid til at fe Kirkens Enhed og ikke blot tro den gjorde,
at Folk efterhaanden begyndte at vamne sig til i Roms Bistop at se Overhovedet
for den hele Kristenhed, Dog — forunderligt nok — Cyvrian var selv den

sidste, som vilde fe sine Anskuelser indfort i Livet; thi da en romersk Bistop
dengang vilde tiltage sig Myndighed over nogle andre Kirker, saa holdt Cyvrian

et Kirke mode Aar 256, som protesterede mod slige nymodens
Anmasselser,

Imidlertid vedblev Romerbiskoppens Anseelse at stige, og dette var forsaavidt
et Gode, som derved Kejseren i det romerske Rige ikke fik saa megen Indflydelse
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Martyrdod.
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paa Kirkens Anliggender, og Kirken saaledes for det fsrste ikke blev verdsligt
regjeret. Kejser Constantin var nemlig traadt over til Kristendommen, og denne

blev fra Aaret 323 af Statsreligion og ikke
mere forfulgt fom hidtil. Men Folgen heraf
var igjen, at Kirken og Gejstligheden fik

mange verdslige Forrettigheder, og dette var
kun til Skade for det Kristi Rige, fom ikke
stulde være af denne Verden.

Det første Tidsrum, de fsrfte 300
Aar, af Kirkens Liv var gaaet, og

endnu fandtes ingen Pave eller
Pavekirke.

Constantin den store.

pavekirke.

IV.

Fra den Tid af blev der istedenfor den gamle Lighed mellem Ordets
Tjenere indfort en hel Rangforordning mellem de forskjellige Klasser af Kirke

tjenere, og Gejstlighedens Indflydelse paa Menighederne begyndte at udarte til
et mere og mere fuldkomment Prestedsmme; der hsrtes ogfaa nu af og til

Stemmer, fom fordrede, at de fornemste Gejstlige skulde leve udenfor Egtestab,
og man begyndte at ville omgjærde Prestestanden med en anden end den rent

kristelige Hellighed. Efter Kejfer Conftantins Dage blev Bifkopsmagten
lidt efter lidt den eneste kirkelige Magt, og Menighederne havde kun at lyde.

Biskopperne paa Landet blev afhængige af dem i Byerne, og disse igjen af
„Patriarkerne", d. e. Biskopperne i Alexandria, Rom, Antiochia (fra Aaret

325 af), Konstantinopel (fra Aaret 381 af) og Jerusalem (fra Aaret 451 af).
Dog fnart hcrvede sig over de andre Patriarken i Verdens Hovedstad Rom, og
dertil bidrog iscer, at den romerske Bispestol den Tid beklcedtes af flere dygtige
Mamd; navnlig var det Leo den Store, fom grundede det romerske Bispedommes

Storhed (han var Biskop mellem Aarene 440 og 461). Kirkeforsamlinger og
Kejsere tillagde Romerbistopven Forrang fremfor alle andre; men det var
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fsrst en kejserlig — ikke kirkelig — Befaling fra Aaret 445
efter Kristus, som sagde, at hvad der blev bestemt i Rom, skulde ansees som

Lou i Kirken, og at enhver skulde være forpligtet til at msde for den romerske
Biskops Domstol.

Altsaa først 445 Aac efter Kristus blev det offentlig beftemt
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— og det af den verdslige Regjering — at Biskoppen i Rom
skulde vcrre Kristenhedens Pave.

Kirkefaderen Aurelms Augustinus.
(Efter et Villede i en gammel Messebog).
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Vanens Magt sejrede tilslut over alle Indvendinger mod den nylavede
Pavemagt. Hieronymus og Augustin, de to Mcend, som den Dag idag
dog gjælder for at være de fsrste Kirkefædre i den romerske Kirke, havde allerede
forhen forsvaret den Mening, at alle Biskopper i Forening dannede Kirkens
overste Myndighed, og protesterede mod Romerbiskoppens anmassende Sprog;
den afrikanske Kirke udelukkede endog fra sit Samfund dem, som faldt paa
at appellere til Rom; den ftore Kirkeforsamling Aar 451 tillagde Patri
arken i Konstantinopel lige Vcerdighed med ham i Rom — dette var den kirke
lige Erklcering —, men Biskoppen i Rom blev dog lidt efter lidt, hvad Kejseren
havde uducevnt ham til, et Overhoved for den vesterlandske Kirke — ikke for den
osterlandste.

Forunderlig nok var det omtrent paa famme Tid, at der opstod en Ind
retning, fom fenere fik faa stor Betydning for den pavelige Kirke. Eneboerlivet,
fom havde sin Grund i en skjæv Opfatning af den kriftelige Verdens
forsagelse, fandt netop dengang mange Beundrere og uddannedes tildette
Munkevcrfen, der med sit Skin af en ganske sceregen Hellighed maatte erstatte,
hvad der manglede Kirkefolket felv af den fande kristelige Hellighed (Mnnke
kaldtes de Mennesker, som, for at kunne leve et helligt Liv, trak sig tilbage til
Boliger, hvor de med Ligesindede levede adskilte fra Iderverdenen og forbundne
ved fcelles Lofter, fcelles gudelige Ovelfer og strengt foreskrevet reglet Liv), Dog
stal det ikke negtes, at Munkelivet i sin Begyndelse var ganske anderledes rent,
end det nogensinde siden har været, og at derfra ogscm meget godt i sin Tid
er udgaaet til Velsignelse for Kirken.

Samtidig med Pauemagtens Fremtråden begyndte ogsaa Spirerne til
den romerske Kirkes Vildfarelser at nedlcegges. Ide prcegtige Kirker,
som traadte istedenfor den første Kirkes simple Forfamlingshufe, finder man alle
rede dengang, at Andagten forhojedes ved de ophængte Billeder. Mange
havde hcevet sin Rost imod Billedernes Brug, der saa let kunde blive en Mis
brug; men de blev dog stedse almindeligere, og tilslut befordrede de Overtroen
istedenfor at belcere Uvidenheden og anfpore de Kristne til Eftersolgelse af de
afbildede Martyrers (Blodvidners) Liv.

Gudstjenesten blev efterhaanden udstyret med storre Pragt end forhen, og
isoer var dette Tilfcrldet med Nadverhandlingen. Medens den for havde
været et Herrens Kjærlighedsmaaltid, til hvilket Menigheden selv bragte sit Brod
og sin Vin med, begyndte den snart nu at betragtes som en Offerhandling
af Presten (Presten tcenktes ligesom paany at ofre Kristus for Menigheden), og
de dermed forbundne Bonner antoges færdeles virksomme, navnlig for de Afdøde.
Det nceste Skridt var ikke langt borte: at betragte Nadveren som et Offer for
de Dode.

Allerede fra Aar 400 omtrent tog ogfaa Mrefrygten for Helgener og
Martyrer en overtroisk Retning. Agtet og ceret har de Troendes og navnlig
Martyrernes Minde altid været i Kirken. Men nu vidste man hist og her alle
rede at fortcelle besynderlige Historier om deres virkelige eller antagne Levninger
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og Efterladenskaber, og saa var det ikke saa vanskeligt at komme derhen, at man
anraabte de Afdøde om deres Forbsnner. Forgjæves lsd Kirkelærernes For
maninger, at man ikke over Tjenerne maatte glemme Herrren; en hedensk Overtro
havde allerede indsneget sig, og den tog ikke af, men til med Tiderne; den viste
sig allerede nu ogsaa i den hsje Betydning, man tillagte Valfarterne til de
hellige Steder i Palcestina.

Ved Enden af den kristne Kirkes 2det Tidsrum (omtrent fra Aar 300 til

Aar 600) findes altsaa allerede Vildfarelser ikke
blot nedlagte som Spire, men allerede svirende i
det kirkelige Liv,

Det er vcerd at lagge Merke til, at de store
Kampe, som den kristne Kirke indtil da havde fort
mod de hedenske og sekteriske Lsgne, for stsrste
Delen vare udkjæmpede uden den romerske Biskops
Mellemkomst, og at indtil da Sandhedens Sejer
(f. Ex. i Striden om Kristi Guddom og Natur)
mere skyldes den ssterlandste end den romerske
Kirke.

v.

Vi kommer nu til den saakaldte Middel
alder, som man regner fra Aar 600 til Aar
1500 omtrent. Disfe 900 Aar er det egentlige
Pavedsmmes Tid; de er ogfaa det Tidsrum,
hvori Kirkens Vildfarelfer fljød op og blomstrede
og fatte sin raadne Frugt i det kirkelige Liv.
Det kan vistnok ikke ansees som en Anbefaling
for Pavedommet, at dettes Storhed gik
Haand i Haand med Sandhedens For-
dunkling og Kriftenlivets Forfald, og
Kirkens Forvildelser under det mcegtige Over
hoved i Rom er et sorgeligt Modstykke, som

helgenbillede fra det sjette Aar-
hundrede.

cCfter en Mosaik i Ravenna), Historien leverer til den romerske Kirkes Paa-
stand om, at den pavelige Kirke er den ene salig

gjorende, og at St. Peters foregivne Efterfslgere skulde besidde en over
menneskelig Ufejlbarhed.

Det Skndsmaal stal imidlertid den fors te Tid af Middelalderens Kirke
have, at der blev gjort meget for Kristendommens Udbredelse blandt de hedenske
Folkeslag i Europa. Her kom ogsaa Gudstjenestens Pragt og Presternes Mang
foldighed Evangeliet tilgode, forsaavidt som de raae Folk derved lod sig paavirke
til Lydighed mod Kirken, der havde den dobbelte Opgave baade at vinde ved
Evangeliets Mildhed og scette sig i Respekt som en Opdrager og Læremester.
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Ogsaa Munkenes Klostre spillede en ikke uvigtig Rolle under den Vcvcegelfe,
hvori Folkeverdenen dengang befandt sig; de blev Tilflugtsstederne for viden-

Den undergærende Rilde (Kirken).
(Miniaturbillede af en Evangeliebog fra det ottende Aarh,, engang ejet af Karl den Store)

stabelig Syslen og stille Liv, og det skyldes dem, at mangen Kundskab om de
forgangne Tider ikke gik tabt for Efterverdenen. Det tilbagetrukne Munkeliv
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talte et førstaaeligt Sprog for den Tids Uvidenhed med dens ofte blot ydre
Antagelse af Kristendommen. Fyrsterne havde altid havt stor Lyst til at raade
over Kirken; dengang var nu allerede den romerske Kirke mcegtig nok til at for
hindre, at de fik altfor meget at sige i kirkelige Anliggender, '

Imidlertid — Kirkens Foræld var begyndt, og det viste sig først og fremst
i Gejstlighedens Uvidenhed og ofte altfor verdslige Liv, Den
dygtige Pave Gregor den Store (mellem Aarene 590 og 604) havde udrettet
meget for at skaffe Kirken dygtige Lcrrere; men efter hans Tid gik det tilbage
og det var i Almindelighed hel daarligt bevendt med Prestedannelsen,

Med Helligheden hos de nyomvendte Folk stod det maadeligt nok til; den
gamle Kirkes Tugt var meget svunden bort; Bodsv cesenet blev mere ud
vortes, og Pengestraffe begyndte at komme i Brng. udeu at man endnn trenkte
paa at scelge Syndsforladelse for Penge. Ved Gudstjenesten lod nn ikke altid
leengere nogen Proediken, det latinske Sprog, som brugtes ved Gudstjenesten,
førstodes langtfra allevegne, og det var natnrligt, at Overtroen just ikke blev
formindsket derved, Det var nu ganske almindeligt at anse Nadveren som en
Offerhandling af Presten, der endog knnde fejre den alene for derved at redde
de Afdode, der var r Skærsilden Skærsilden" var et pinende Renselsessted
for de Afdøde, mente man), fra denne lutrende Straf, Overtroen med Henfyn

Romersk f)ave.
(Freskomaleri fra Middelalderen i 3t, Pauluztirten i Noni,,

til Helgenerne var stadig i Til
tagende; men i denne Periode
blev det fremfor alle lomfrn
Maria, fom fandt saa ivrige
Lovprisere; der fejredes talrige
Fester til hendes 3Ere, deri
blandt ogsaa en Fest til Mre
for hendes opdigtede Himmel
fart,

Det romerske Pavedommes
Bestræbelser gik nd paa at
gjore Kirken aldeles uafhængig
af Staten; vi skal snart se,
hvorledes det lykkedes. Mindre
lykkelige var Paverne i at
blive anerkjendt som Kirkens
Overhoveder af den hele oster
landste Kristenhed, En Kirke
forsamling i Konstanti
nopel Aar 692 hcevdede atter
for Patriarken der en lige
Vcerdighed med ham i Rom.
Derimod gjorde Pavedommet
et dygtigt Skridt fremad i Magt
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— rigtignok af en Kristi Myndighed modsat Slags — derved, at en Fyrste i
Aaret 755 skjcrnkede Paven et helt Rige i Italien; saa blev da
Paverne tillige verdslige Fyrster, og det er de den Dag idag, omend Kirkestaten
ikke lcengere existerer. Fslgen var, at der kun kom mere Verdslighed ind i det
hele Paveregimente. Det var ikke godt at stille „det, som Guds er" fra „det,
som Kejserens er", naar samme Person baade var et Stykke Kejfer og en Guds
Statholder paa Jorden.

Den pavelige Magt blev stoltet ved en berygtet Samling af Love,
der i dette Tidsrum første Gang faa Dagens Lys; den indprentede alle Kirker Under

ordning under den romerske Bistop og fremhævede sterkt Kirkens Uafhængighed
af Staten. Af hvem denne Lovsamling er forfattet, og om den er sammensat i
god Tro eller i aabenbar bedragerist Hensigt, ved man ikke saa nsje; nok er det,
at Paverne — fsrste Gang Aar 858 — beraabte sig paa disse Love, der
gjaldt for at vcrre gamle Pavers Bestemmelser og derfor var et velkomment
Middel til at give de pavelige Fordringer Eftertryk.

VI.

Gjennemgaar man Pavehistorien i Middelalderens mellemste Tid, da
frembyder den et bedroveligt Modbillede til den Apostels Historie, hvis Efter
fslgere de foregive at stulle vcrre. Det Navn, de antog: „Guds Tjeneres
Tjener", var det ydmyge Skilt, under hvilket de anmassede sig et Herre
domme, der ligefaa meget tyranniserede Samvittighederne, som det tragtede efter
at udvide sig paa den verdslige Magts Bekostning (vi taler om Pave dom m et,
ej om de enkelte Paver, af hvilke flere vistnok kunde besidde en Kristens Ydmyghed
fammen med en Kirkefyrstes Myndighed). Paverne blandede sig ind i alle
mulige Anliggender, ligefra Fyrstesonners Tronstridigheder til Skriftestolens
Hemmeligheder. De afsatte uden videre Bistoper, erklcrrede Kirkeforfamlingers
Bestemmelser for ugyldige, indswvnede baade gejstlige og verdslige Sager for
den romerske Domstol. Skjcrndige Kvinder have havt Indflydelse paa Valget
af Paven; endnu fljændigere Paver have siddet paa Roms Bifpestol. Paver er
blevne afsatte af Fyrster, fom de havde bedraget, er blevne trodfede af retsindige
Biskopper — og dog trods alt dette, Pavernes Almagt gik i Middelalderen ud af
de forskjellige Kampe uden endnu paa lcrnge at tabe synderligt i den store
Masfes Vjne.

Aar 1044 havde man det Syn at se to Paver paa 6n Gang; da blev
Benedikt, der var valgt til Pave fom 12-aars Gut, fordreven fra Rom af den
nyvalgte Pave Sylvester; den lastefulde Benedikt solgte sit Pavedsmme lil en
tredje, men opgav ikke sin Vcrrdighed alligevel. Saaledes havde den romerske
Kirke det Skuespil at se tre for 6n, der vilde agere St. Peters Efterfolger
og gjerne gad vcrre Kristenhedens Overhoved. Det var fsrste Gang, man sloges
i Kristi Kirke om at regjere hans Arv, — men desvcrrre ikke den sidste Gang.
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Alle tre Paver afsattes Aar 1046 paa en Kirkeforsamling, som Kejseren lod holde.
Man kan begribe, hvorledes Kirkens Tilstand var, naar sligt kunde passere,

uden at Paveregimentet tabte sin Anseelse.

Med Aaret 1048 tog Pavekirken sig atter lidt op; der udkom strenge For
bud mod, at de gejstlige Embeder solgtes; der udgik skarp Advarsel mod Pre

sternes Usedelighed, og man ssgte at gjennemfsre hos alle Klasser af Gejstlige
Forbudet mod Egtestab; Pavevalget vilde man sikre mod verdslig Indflydelse

og bestemte, at det skulde foretages af Kardinalerne (de fornemste Biskopper).
Det hjalp kun lidt. Gejstligheden var udartet; Klostrenes stigende Rigdom

havde bragt Lasterne ogsaa indenfor deres Mure, og for at bsde paa det udartede
Munkeliv oprettedes nye Munkeordener, som syslede med Ungdommens Under
visning, med Videnskab og Kunst (at Helligheden maatte opnaaes gjennem
Munkelivets Kunstighed, viser noksom, at Kristenfolket var udelukket fra den
egentlige kristne Hellighed). Det kristne Folks Liv vantrivedes, da det kun altfor
meget skortede paa kristelig Oplysning. Bibelen var oversat paa Latin, førstodes

derfor ikke af Folket og var ovenikjsbet vanskelig at overkomme, og desuden
manglede der Mcend, dygtige til at fortolke den; man maatte være fornsjet, om

man fik hsre en Prcediken, der omhandlede det allernødvendigste i Salighedsvejen.
Intet Under, at Overtroen gjorde Fremskridt. Den understøttedes ikke lidt

derved, at Pengeboden, der saa let kunde misførstaaes, blev almindelig anvendt.
Bodsv cesenet unddroges mere end tilbørligt Biskoppernes Opsigt, alt eftersom

disfes Myndighed sank og Pavens steg. Mange Bodfærdige begav sig til Rom,
og Paverne tog Anledning heraf til at anmasse sig en uindskrænket Indgriben

i Vodsvcesenet. Det kunde hænde, at lastefulde Personer, som var utilfredst
med den af Biskoppen paalagte Bod, fik Absolution, naar de vendte sig til Rom;

de Protester, som flere Bistopsforsamlinger nedlagde herimod, frugtede intet.
Men Paven overgik sig selv først, da han tillod sig at ndtale Exkommunikation

(Udelukkelse fra Kirken og dens Goder) eller „Ban" over hele Landstrcekninger,
for derved at bsje overmodige verdslige Herrer og Fyrster til Eftergivenhed.

Overtroen treengte sig alt mere ind i selve Gudstjenesten, der ncrrmede sig
betæukeligt til at blive ligefrem en Helgen-, Relikvie- („Relikvier" kaldtes
Helgenernes Efterladenskaber) og Billedtjeneste. Istedenfor at modarbejde
denne Retning, laante Paven den netop sin Vistand. Hidtil havde hver Menig
hed kunnet udveelge sig sine sceregne Helgener; men allerede fra Aaret 993, da

en Pave erklcrrede en nys afdød from Viskop for en Helgen for den hele Kirke,
begyndte denne Helgenfortegnelse, der paansdte alle Kirker den ene Helgen

efter den anden. Det kunde ikke slaa fejl, at der fandtes Bedragere, fom vidste
at benytte sig af Tidens Lettroenhed paa mange Slags Vis (f. Eks. ved at udgive
Dsdningeben for undergjørende Relikvier o. desl.). >

Det kunde heller ikke ventes at staa bedre til, da den kristelige Troesvidenstab
(Theologien) var saagodtsom lagt paa Hylden. I Frankrige havde der omkring

Aar 800 været nogen Dannelse blandt Presterne, den fandtes senere tildels
endnu i Klosterstolerue, men i det 10de Aarhundrede var den forsounden, indtil
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der omkring Aar 1000 atter vaagnede lidt videnskabelig Sans, men altfor util
strækkelig til at bode paa den gejstlige Uvidenhed. Om den kirkelige Lcere var
der af og til nogen Meningsudveksling, men den forte ikke til noget fynderligt
Refultat. Lceren om den uforskyldte Naade, faaledes som Augustinus havde
udviklet den, var vel i Navnet antagen som romersk Kirkelcere, men i Virkelig
heden var det noget andet end denne rene evangeliske Sandhed, der blev lcert
af den store Hob af Prester. Med Hensyn til Nadverlceren var allerede i det
Bde Aarhnndrede den Mening fremsat, at Brod og Vin forvandledes til
Kristi Legeme og Blod; denne Anskuelse, som passede godt til den hele Tids
retning, blev i Tidernes Lsb mere og mere almindelig, og man lod sig ikke
overbevise af enkelte Mcrnds Forestillinger imod denne übibelske Opfattelse. En
Beslutning i Rom Aar 1079 satte det pavelige Stempel paa denne übibelske
Forvandlingslcere.

Fsr vi gaar videre, maa vi endnu erindre om, at i denne Tid Skillevæggen
mellem den romerske og den osterlandste Kirke blev oprejst for bestandig; det var
i Aaret 1054, da Paven i Rom og Patriarken i Konstantinopel gjensidig
udslyngede Bannet over hinanden. Den osterlandste Kirke har aldrig nogensinde
erkjendt den romerske Pave for Peters Efterfolger og Kristenhedens Overhoved.

VII.

Straks efter fremtraadte imidlertid først den Mand, hvem det var forbeholdt
at fuldende dette opadstræbende Byggeverk, som Pavekirken i Sandhed var.
At Pavedommet uddannedes til et fuldkomment Pavevcrlde, havde Gregor
den Syvende den tvilsomme Fortjeneste af; han var Pave mellem Aarene
1073 og 1085. Han var oprigtig — dog fom et Barn af sin Tid — begejstret
for Kirkens Vel, og i Kirken troede han at se et Kristi Rige paa Jorden, der
stulde omfatte alle jordiske Forhold, de storste med de mindste, og i hvilket Paven
var sat som en Kristi Statholder. Han vilde fore Kirkens Tjenere tilbage til
deres forsomte Hyrdepligter og anvise Fyrsterne det Kald at være Kirkens
Beskyttere istedenfor at benytte dens Tjenere til Opnaaelse af verdslige Formaal.
Med sin Dygtighed og store Dristighed grundlagde han et mcegtigt Herredomme,
der imidlertid verdsliggjorde Kristi Rige for meget til, at det kunde beståa med
Kirkens sande Vel. For at gjore Kirkens Tjenere uafhængige af alle borgerlige
Forhold fornyede han det strenge Forbud mod Presternes Egtefkab
og Forbudet mod at besidde Embeder, man var kommen til ved

Salg og Kjob. Pavelige Udsendinge rejste gjennem Landene med fuld Myn
dighed til at straffe de ulydige. Offentlig udtalte han nu den Paastand, at
Paven havde som Kristi Statholder uindskrænket Magt over alt
baade gejstligt og verdsligt Regimente. Han banlyste den tyste Kejsers
Raadgivere, truede en Konge med den samme Straf og forbod alle Fyrster at
udncevne og indscette Prester eller Biskopper. Den tyste Kejser nodtes til at

Kllil Roll: Pavekirkens Historie. 2
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ydmyge sig for den almcegtige Pave og maatte barbenet i tre Dage vente i Pavens
Slotsgaard vaa hans Absolution. Den forbitrede Kejser rejste hjem, men kom
tilbage med en Hcer, indtog Rom, og Paven maatte ende sine stolte Dage i

Landflygtighed — uden dog at være overvunden. Efter hans Dod stred et
kejserligt og paveligt Parti om Pavestolen, og den romerske Kirke var atter for

en Tid begavet med to Paver vaa en Gang.

Gregor den lyvende.

Mere end noget andet bidroge nu Korstogene for en lang Tid til at
befcrste den pavelige Indflydelse omkring i Landene. Deres Hensigt var at nd
frie det hellige Land af Muhamedanernes Hamder. Pavelige Udfendinge rejste

omkring for at opflamme Gemytterne til det hojhellige og Gud velbehagelige
Foretagende, og en Skare af alle Slags med Riddere og Fyrster i Spidsen fulgte
Opraabet, dog just ikke altid af religiofe Bevæggrunde. Korstogene begyndte

Aar 1096 og varede med lange Mellemrum i omtrent to hundrede Aar.
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Imidlertid hindredes Paverne ikke i at ligge i gjentagne Stridigheder med
Kejseren, under hvilke snart Paven, snart Kejseren blev den ydmygede Part.

Ridder fra Korstogenes Cid.

Mellem Narene 1130 og 1138 fandtes atter to samtidige Paver, der hver
iscrr vaastod at være St. Peters Efterfolger; ligesaa Aar 1159.

Med Aaret 1154 begyndte de mere end hundrede Aar vedvarende
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Kampe med de tyste Kejsere. Man stal ikke kunne sige om Kristi Statholdere,
at de just mindede meget om ham, som kaldtes og var „Fredsfyrsten".

Aar 1198 kom endelig en Mand med Gregors Kraft paa Pavetronen,
nemlig Innocents den Tredje. Han vovede at lyse Kejsere i Ban, og
udslyngede Banstraalen over Kongen af England tilligemed hans hele Land
(saadant Ban kaldtes Interdikt; al Gudstjeneste maatte ophore under den Tid);
Kongen nodtes til at tage sit Land tilbage som Lehn af Paven,

Mellem Aarene 1241 og
1243 maatte Kristenheden leve
uden Pave, fordi de stri
dende Partier ikke kunde komme
til Enighed om Valget. Det
samme var Tilfcrldet 1268 i
hele tre Aar og 1292 atter i
to Aar. Det er noget vanske
ligt at førståa, hvorledes man
endnu kan tale om en uafbrudt

Rcrkke af romerske Biskopper
fra Apostelen Peter af!

Imidlertid havde der nu

allerede været enkelte Tegn paa,
at Pavemagten havde naaet
Toppunktet af sin Glans, og
at det begyndte at gaa
en Smule nedover igjen.
Begejstringen var kjslnet for
Korstogene, Paven udstedte
Opraab og gjorde Lofter —
meu forgjcrves; det hellige Land
tabtes atter Aar 1291. Det

uhorte var steet, at en cervcer
dig Biskop ikke vilde lystre
Paven, men blev sit Sjælesor-
Herembede tro. Helgenskinnet,

Vonifacins den Ottende.

der omgav Pavens Person, begyndte at tabe sig. Den sidste Pave, der endnu
vovede at gjore alle Pavevceldets Fordringer gjældende, og med hvem det egent
lige Pavevcelde er jordfastet, var Bonifncius den Ottende, der døde Aar 1308.

VIII.

Dette var nu Ydersiden af de Aarhundreders Pavehistorie. Hvorledes saa
det nu ud i dette mcegtige Statslegeme, som den vesterlandske Kristenhed dannede?
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Paven var som Peters Efterfslger bleven Guds Statholder paa Jorden og
Kirkens uindskrænkede Overhoved, og man havde endog begyndt at tillcegge
ham Ufejlbarhed; han var udelukkende i Besiddelse af al lovgivende Magt,
kunde fritage for alle Love, men felv ej indstævnes for nogen Domstol. Han
alene fammenkaldte de almindelige Kirkeforsamlinger. Han behandlede Biskop
perne som sine underordnede Embedsmcend; de var edeligt forpligtede til at
holde alle Efterretninger hemmelige og til i Nsdsfald at forfvare Kirken med
Vaaben. Sine Indlinge udncevnte Paven til Embedsmcend omkring i Landene,
og en Banscettelse fulgte sjeblikkelig, hvis man vcegrede sig for at anerkjende
disfe Perfoner, der ofte bestyrede sine Embeder ved lejede Folk. Til Paven
kunde man appellere i alle Tilfcelde; han havde
udelukkende Ret til at absolvere og dispensere. Han
besad Myndighed til at raade over Kirkens Gods,
til at paalcegge Skatter, til at optage Afdøde i
Helgeufortegnelsen osv. Han sendte Legater
(Sendemcend) omkring i Landene med uindskrænket
Fuldmagt, og gjennem dem blev Guds Statholder
ogsaa paa sin Maade allestedsncerværende, som han
jo allerede — menneskelig talt — var almcegtig.
Megen Nytte kunde disse Legater vistnok stifte ved
f. Eks. at ordne fjerne Landes Kirkevæfen; men det
geraadede dem just ikke til stor Mre, at det hændte,
man af Frygt for deres Udpresninger gav dem
Penge for, at de stulde blive borte.

Gejstlighedens Ustraffelighed var just ikke
aldeles pletfri; trods Kirkelovene forfomte mange
Biskopper for andre Sysler deres Hyrdeembede; den
ugifte Stand, hvortil Kirkens Tjenere var bundne,
kunde naturligvis ikke andet end medfsre megen
Usedelighed. Franciskanermunk.

Den store Indflydelse paa Folket var det
Munkene, som tilvendte sig. De optraadte som Bodsprcedikcmter, var ofte
Sandhedens frimodige Talsmcend, ssrgede for de Fattiges Pleje og glemte heller
ikke at dyrke Videnskaberne. Der opstod nye Ordener, tildels med meget strenge
Regler for Livet i Klostrene, og mangen fortjent Mand tilbragte sit virksomme
Liv indenfor Klostrenes Mure. Af stsrst Betydning for Pavedsmmet blev de
nu stiftede Tiggermunkeordener (Dominikanere og Franciskanere). De
stulde antage sig Folkeundervisningen og ssrge for den forglemte Sjælepleje og
felv kun leve af Folks Almisfer. Deres Indflydelse voksede ogsaa utroligt;
Tiggermunkene var Folkets yndede Prcedikanter og Fyrsternes Skriftefcedre, og
flere af Middelalderens mest bersmte Lcerere udgik fra disfe Ordener.

Hist og her stiftede ogsaa Lcegfolk frie Foreninger, fom stulde tjene til
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gjensidig Opbyggelse, men de blev forfulgte baade af de mistænksomme Prester
og de iversyge Munke.

Trods de mange fromme Munkes store Indflydelse, trods den Vcrkkelse,
som kuude spores ved Korstogene og de flere opdukkende Sekter dengang, Hellig
heden kunde dog ej trcrnge ned til Folkets Masse, som mere holdtes i Ave
end helliggjordes ved den Slags Kristendom, uvidende Prester da foredrog.
Enkelte store Lcerere formanede til folkelig Prcediken og foregik felv med godt
Eksempel, og Hsjskoler oprettedes til Gejstlighedens Uddannelse; endog en og
anden Oversættelse af Bibelen r Folkefproget kom tilsyne; men Sekterne, som
netop ssgte at udbrede Vibelen, gjorde al Bibellæsning mistænkelig i den herskende
Kirkes Ojne, og Folket, som fik Syn for Preftestabets übibelske Prcedikemaade,
blev tilsidst af Paverne al Lcesning i Bibelen forbudt. Hermed var
Overtroen godt tjent; Mrefrygten for Relikvierne steg til en ncesten afgudist
Tilbedelse, poa Underhistorier blev der snart ingen Ende, og Valfarter til
„hellige Steder" gik foran de helligste Pligter. Fremforo.lt tog Tilbedelsen
af Jomfru Maria, „Himmeldronningen", Overhaand, saa at i Klostrene
endog en Lordagsgudstieneste holdtes til hendes Mre. — Det var i denne Tid,
at den gjerningshellige Skik at bede med „Rosenkransen" blev almindelig;
og denne Skik, som simpelthen efter Kristi egne Ord (i Matthcrus 6. Kap.) er
hedensk, er endnu i Brug overalt i den romerske Kirke; Bsnnen er Kristenlivels
første Itring, og den romerske Kirke har ved sin Maade at bede paa foeldet
Dommen over sig selv. — Til kristelige Fester fsjede sig stundom en hedenst
Frihed, og man tillod sig i Kristenheden at holde Mselsfest, Narrefest o. desl.,
en Tsjleslsshed, fom trodsede alle Forbud og kun med Tiden tog mere og mere
Overhaand.

Overtroen i Livet gik Hciand i Haand med Forvandfkningen af den
rene Lcere. Hist og her hsrte man allerede foredrage Leeren om Jomfru
Marias übesmittede Undfangelse i Moders Liv, men offentlig Kirkelære er den
dog, som vi vide, først bleven i vore Dage, og al Strid derom er altsaa nu
afstaaret. Sakramenternes Antal bestemtes i denne Tid til syv, og iat
fejre dem fandt kun Overtroen altfor rig Ncering. Det blev nu almindelig
Kirkelære, at Vrodet forvandles i Nadveren til Kristi Legeme, Vinen til Brod;
et Koncilium bestuttede Lceren, og Paven Innocents stadfæstede den Aar 1215,
og Modsigelsen imod denne Vildfarelfe maatte efterhaanden førstumme. Nogle
Aar efter forordnedes ogsaa Nedkncelin gen for „Hostien" (det indviede Brod).
Det var ogsaa først i denne Periode, at man mere almindeligt unddrog Læg
folket Nydelsen af Vinen. Merkværdigt nok havde Pave Leo endog nde
lukket af Kirken alle, der ikke vilde nyde Vinen, fom Vrangtroende; men faa
begyndte man med at rackke Lcegfolket Brod dyppet i Vin og tilslut kun Brødet,
en Brug, imod hvilken baade en enkelt Pave og anfeede Kirkelcerere havde er
klæret sig (der skal, som man stjsnner, lidt mere end Menneskeførstand til
for at fatte, hvorledes Paverne i Troesfllger kunne vcrre ufejlbare, naar den ene
Pave antager, hvad den anden forkaster fom Vrauglcere). Folgen blev, at
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Kommunionen forfsmtes, og Aar 1215 saa man sig nsdt til at fastscette, at
Lcegfolk nnder Straf af Udelukkelse af Kirken skulde gaa tilalters idetmindste 6n
Gang om Aaret. Man kan jo paa den Maade kun gjøre det bedst mulige for,
at Herrens hellige Maaltid misbruges og bliver en Sovepude for den slumrende
Samvittighed. Endnu stsrre Skade for Kristeulivet voldte dog „Bodens
Sakrament". Vi maa herved erindre, at de romerske Kirkelcerere inddelte
„Boden" i „Hjertets Sønderknufelse", „Mundens Bekjeudelse" — som er unsd
vendig, om den end er at anbefale— „den fyldestgjørende Gjerning" —
hvilket netop er hedensk og ttlmtetgjør baade Begrebet Synd og Begrebet Naade;
man lcrrte, at „Skjærsild en" var Affoningen efter Dsden for de Synder,
der var begangne efter Daaben, og istedenfor Skjærsilden kunde nu „Kirke
straffene" trcede, fom Kirken atter havde Ret til at lade erstatte ved Tjenester,
som Synderen viste den selv. Dertil kom nu, at Kirken, som man sagde, ejede
en Skat af Krifti og Helgenernes overflsdige Fortjenefte, og at
Kirken kunde meddele af den til Syndere, der behsvede „Fyldestgjørelse for for
tjente Straffe (denne pure Fabel og Hedendom bestemte Pave Clemens Aar
1343 at stulle være den romerske Kirkes offentlige Lcrre, hvad den da ogfaa nu
for Tiden er). Vel skulde nu Afladen (Fritagelsen for Kirkestraffen) ikke være det
samme som Syndstilgivelse; men Forskjellen blev snart, som rimeligt kunde være,
glemt af det store Folk, ligefom ogfaa, at Betingelsen for at faa Aflad dog
maatte være Troen og Kjærligheden til Kristus og hans Kirke, og den alminde
lige Mand troede ved udvortes Tjenester, og navnlig ved Penge, ligefrem at
kunne kjsbe sig Eftergivelse af alle Syndens Straffe. For at forhindre en altfor
stor Misbrug med denne Aflad maatte Pave Innocents allerede Aar 1215 lade
udgaa den Befaling, at enhver Lcegmcmd skulde 6n Gang aarlig skrifte
alle sine Synder for Pres ten, der da stulde bestemme Bodens Beskaffenhed.
Saa kan nu en romersk Kcttholik bekjende alle sine Synder for Presten og
glemme, at „ingen kan tcelle Misgjerninger", gjøre Kirkebod og glemme,
at kun Kristi Dod gjør Fyldest for Alverdens Synd, og at kun Troen paa den
regnes for Retfærdighed af Gud. Det var og er ikke det mindst farlige ved
den romerske Kirkes Aflad, at den blev og bliver meddelt for enkelte og ikke
for alle Synder; thi det ligger jo da faa ncer at tro, at man kan have Til
givelfe af Gnd for enkelte Synder, medens det dog staar fast, at enten har man
sine Synders, alle Synders Tilgivelfe, eller Synden er ikke forladen. Den
„fuldkomne Aflad", Eftergivelsen af alle Kirkestraffe, indvilgedes fsrste Gang
Aar 1086 af Pave Viktor for dem, der vilde deltage i et Tog mod de Vantroe
i Afrika; senere udstraktes den til alle Deltagerne i de almindelige Korstoge.

Det var en Ulykke for Kirken dengang, at Theologerne ikke frit turde første
om den guddommelige Sandhed, men kun havde at tage den hele romerste Kirke
lcere for god, den de da forsvarede og udviklede med megen Skarpsindighed og
Spidssindighed; Spekulationer over den nedarvede Kirtelcere — hvad enten den
var bibelsk eller übibelsk — var nu kirkelig Videnstab. Theologerne uddannedes
dengang iscer ved Lcesning af de gamle hedenske Vismcends (Filosofers) Boger;
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men, hvor meget Forstanden end kunde udvikles derved, Forstaaelsen af Troens
Hemmeligheder gjorde ikke Fremgang paa den Maade, og Fslgen var, at umerkelig
Kristi Fortjeneste, Synd og Naade tabte sin dybe Betydning, og at Gjernings-

Et af Inkvisitionens Gfre.

helligheden blev underststtet af Lcerdommen og Skarpsindigheden, og Vildfarelserne
i Lceren befcestedes ved at faa Videnskabens Stempel vaatrykt sig, Theologernes
verdslige Lcerdom satte en Skilleveeg op mellem deres Erkjendelse og den almin
delige Erkjendelse af Kristendommen; Folket sank dybere ned i Uvidenheden,
medens Iveren for det rette Studium af Guds Ord kjslnedes.
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Da nu den religissc Trang hos den store Masse af Lagfolket ikke blev

tilfredsstillet, saa var det ej forunderligt, at der dannede sig en Mcengde
Partier og Sekter, der var forbundne ved Mes Mangel paa Agtelse for
den herskende Kirke, men forresten var meget forskjellige og ofte ikke renere i

Lceren end Kirken felv, da just ikke altid Guds Ord var dem den eneste Rette
snor for Lcrre og Liv. Det pavelige Regimente anvendte baade List og Vold
for at undertrykke dem, men formanede aldrig at udrydde dem. Det reneste af
alle disse Partier var Valdenserne, der, trods alle Forfølgelser, har holdt sig
standhaftige lige til vore Dage. Det har ikke vcrret smaa Midler, som Pave

kirken har anvendt til Sekternes Udryddelse; omtrent Aar 1200 udsendte Paven
Legater med udstrakt Myndighed til at undertrykke alle „KMerier", og der for
anstaltedes i det fydlige Frankrige endog et formeligt Korstog mod Kjætterne,

under hvilket saavel uskyldigt som skyldigt Blod blev udgydt med et sandt djævelst
Raseri. Biskopverne forpligtedes til at anscette edsvorne Mcend, der skulde op
spore Kjætterne og overgive dem til Kirkens Straf; allerede de Folk, fom ikke

gik titallers paa de store Hsjtider, ansaa man for mistcenkelige Perfoner. Men
Kronen paa den Skjendighed, hvormed Pavens Kirke gik frem mod Sekterne,
satte de saakaldte Inkvisitionsdomstole, der oprettedes Aar 1232. De

blev besat med Munke alene, antoge hemmelige Klager mod alle Mistcenkte,
fcengslede alle mistcenkelige, pinte ved tildels afskyelige Midler Bekjendelser ud
af dem, paalagde al Slags Bod eller overgav dem til Dsden paa Baalet. Man
stal ikke beskylde den romerske Kirke for at have kjæmpet med aandelige Vaaben
alene; men det er jo ogfaa kun Sandheden, der tsr overlade sin Sag til de

aandelige Vaaben.

IX.

Bonifacius den Ottende havde tilslut ligget under i Kampen med Kongen
af Frankrige, som han havde sat i Ban, efterat han iforvejen i en berygtet Bulle
(Brev) fra Aar 1302 havde gjort Lceren om Pavens uindskrænkede

Myndighed til en Troesar titel (nsdvendig til Salighed). Efter hans
Dod stredes Partierne om Pavestolen, og det endte med, at den nye Pave

flyttede fra Rom og bosatte sig i Frankrige, hvorved den franske Konge fik en
betydelig Indflydelse paa Guds Statholder; Opholdet i Frankrige, den saakaldte

„babyloniske Landflygtighed", varede i henved 70 Aar. Pavemagten sank i
Anseelse, da Pavehoffet forlod den gamle minderige Stad Rom, hvortil nu tom,

at den kristne Paves Hof blev Hovedsædet for alskens Fordærvelse. Mellem
Aarene 1314 og 1316 stod Pavestolen igjen ledig paa Grund af Partikamp.

Tiden for den pavelige Almagt var forbi; Fyrsterne begyndte at appellere
fra Pavens Kjendelfe til en almindelig Kirkeforfamlings Afgjørelse; Skrifter,
fom ytrede sig imod de pavelige Anmasselser, turde nu se Dagens Lys, og man

talte allerede lydelig om, at den fyrstelige Magt og Myndighed ikke stammer fra
Pavens Forleninger,
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Men Dsdsstsdet bibragte Pavevceldet sig selv, idrt i Aaret 1378 det store
„pavelige Schisma" (Splittelse) opstod; hele den vesterlandske Kristenhed

delte sig i to Partier, hver med sin Pave, og denne Splittelse varede lige til
Aaret 1417. Modsigelserne mod Pavens selvgjorte Myndighed turde nu friere

lsfte Hovedet op, medens paa samme Tid den romerske Kirkes Misbrug traadte
saa aabenbart frem, at ikke nogen Sjæl leengere kunde lukke øjnene for dem.
Der var i hele 40 Aar ingen almindelig anerkjendt Pave at sinde, og Troen
paa Nodvendigheden af et fynligt Overhoved begyndte at vakle sterkt; begge
Paver satte hinandcn gjensidig i Van, og alt flere og flere Stemmer hcrvede sig
for at faa fammenkaldt et almindeligt Koncilium, hvem Paverne stulde under
kaste sig.

Paa denne Tid blev „Ju bela a reu e" bestemte at skulle holdes hvert
33te Aar. Et Inbelaar var det Aar, hvori Folk, som vilde valfarte til Peters

kirken i Rom, stulde faa fuldkommen Aflad for et helt syndefuldt Liv. Fsrste
Gang var lubelaaret holdt Aar 1300 og stulde gjentages hvert 100 de Aar, men
allerede Aar 1343 var det omberammei til hvert 50de Aar, og Aar 1389 for

kortedes Tiden til hvert 33te Aar, fom det hed, paa Grund af det menneskelige
Livs Kortvarighed, men i Virkeligheden, fordi disse Inbelaar indbragte Paverne

og Romerne mange Penge. Men Afladskrcem m erne, som rejste omkring i
Landene, fordrede ikke engang Rejsen til Rom, men solgte Afladen mod Ind
betaling af Rejfepengene. Forresten dreves nu Peng eudpresning er nden
Sky i den pavelige Kirke, for at fylde de sdsle Pavers tomme Skatkammer; en
Pave lod fig endog af dem, hvem han gav Lofte om endnn ikke ledige Embeder,

forud betale det fsrste Aars Indtcegter af Embederne. Paverne maatte finde sig
i at dsje de haardeste Beskyldninger i stig Anledning.

Kardinalerne blev endelig kjede af sine stridige Paver og ndffreo et Koncil
til Aaret 1409; indsigtsfulde Theologer fsgte at forberede en „Reformation
paa Hoved og Lemmer" og at oplyfe Samtiden om, at Paven vel var
Kristenhedens fynlige Overhoved, men at en Forsamling, som repræsenterede hele

den hellige almindelige Kirke, dog stod over Paven og i Nodsfald endog kunde
afscette ham. Kirkeforsamlingen blev virkelig afholdt, hsje og lave Gejstlige
msdte frem i hnndredevis, men Kirkens Onder blev langtfra la'gede; tvertimod,
da de to Paver ikke vilde msde for Forsamlingen, erklærede denne dem for

Menedere og Kjættere og valgte en ny Pave, faa der nn, da de gamle ikke vilde
takke af, fandtes 3 Paver paa 6n Gang, der gjensidig forbandede hverandre.

Den ene af Paverne (han havde i sin Tid drevet Soroveri) nodtes til at udskrive
et nyt Koncil Aar 1414 i Byen Eostnitz. Der modte nu Kejser og
Pave og flere Tufend gejstlige og verdslige Herrer. Pavens Sag stod saa slet,
at han flygtede af Frygt for at blive affat. Kirkeforsamlingen afgav den Erklæ
ring, at den selv reprcesenterede den stridende Kirke, havde sin Myndighed fra

Herren selv, og at alle, ogfaa Paven, havde at underkaste sig dens Beslutninger.
Paven blev afsat og holdtes fangen paa famme Sted, hvor han kort for havde

ladet det frimodige Sandhedsvidne Johan Hnss indespcerre; ligesaa blev ogsaa
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de to andre Paver afsatte. Nu stulde man da tage fat paa Kirkeforbedringer;
men man begik den Uklogskab fsrst at vcrlge en ny Pave, og denne førstod snart at
tilintetgjøre Forfsgene paa en Reformation, saa at tilsyneladende Paven kunde
vende hjem fra det frygtede Koncil fom Sejerherre; Koncilet havde dsmt

Evangeliets Vidner Hufs og Hieronymus til Baalet og dermed
bevist sin Umyndighed til at forbedre Kirken; Koncilet oplsstes og modtog af
Paven fuldkommen Abfolution for alle sine Synder indtil Dodstimen.

Aaret 1431 samledes et nyt Koncil i Basel. Paven ssgte paa alle
Mander at faa det oplsst, men Forfamlingen erklcrrede, at de almindelige Kon
ciler ikke stod under, men over Paven. Denne lod det nu formelig oplsse, men

Koncilet begyndte Proces mod Pa
ven, og 1434 kom det til et For
lig, saa at nu Koncilet kunde gjælde for
cmerkjendt af Pavcn ogsau. Nu be

gyndte det at ville reformere Kirken ved

at fcrtte Greenfer for Pavernes Misbrug
af sin Magt; men Paven udskrev et nyt

Koncil, da det gamle blev ham for ncer
gaaende; og han kunde nu glcede sig

over at se to Konciler staa mod
hinanden og gjensidig fordomme hin
anden. Denne Spaltning bidrog natur

ligvis til at undergrave den Anfeelse,
som de almindelige Kirkeforsamlinger

forhen nsd.
Middelalderens sidste Aartier var

just ikke den cerefuldeste Tid for Guds
felvgjorte Statholdere paa Jorden; faa
store Handlinger udmerkede dette Tids
rum, men derimod mange nedværdigende

Tildragelser. Vi vil kun ncevne de
mest isjnefaldende Begivenheder.

Johan Huss.

Aar 1439 afsattes Pave Engenius af Bafeler-Koncilet fom Meneder og
Kjcrtter, og en anden valgtes i hans Sted; men det almindelige Folk havde tabt
sin Respekt for Koncilet, og Paven istemte bagefter kun en faa meget mere over
modig Tone.

Efterat Tyrkerne ved Konstantinopels Erobring Aar 1453 havde faaet
Fodfæste paa europcrist Grnnd, opbsd Paven Kristenheden til et Korstog mod
disse Vantroe, men man laante hans Opfordring intet Ore, da man kjendte og
frygtede Pavernes Dygtighed til nnder allehaande Paaflnd at presse Penge
ud af Folk.

Omkring Aar 1460 fad en meget klog Mand paa Pavestolen; han havde
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den Omhu at fordomme Kostnitzer- og Baseler-Koncilernes Beslutninger og der
ved sikre sig mod ncergaaende Indskrænkninger as den pavelige Magt.

Efter en udsvævende Pave, der udmerkede sig ved at bestemme Iubelaarets
Afholdelse til hvert 25de Aar, kom en anden as samme Slags, som har forsget

Pavernes Fortjeneste as Kristi Kirke ved at anlcrgge offentlige Huse for Utugt i
Rom for derved at fylde fine tomme Kasfer, og hvis Bestræbelser forresten kun
gik ud paa at skaffe siue Indlinge Fyrstendsmmer og Rigdomme. Hans Efter

mand, den hellige ugifte Mand, havde 16 Børn.
Aar 1492 blev Alexander den Sjette Pave ved offentlig at tilkjsbe

sig Kardinalernes Stemmer; den samme Person var dog nidkjcrr for Kirkens
Sag; thi nogle Aar bagefter dsmtes til Baalet en af de faa Talsmcend, som
Evangeliet i den sidste Tid fandt i Italien selv. Den hellige Pave ssrgede med

Alexander den sjette Vorgia.

Omhu for at berige sine Børn, iblandt hvilke der fandtes en Brodermorder,
hvem hans Fader Paven ophsjede til Kardinal; han var trolss i den hsjeste

Grad; flere rige Kardinaler lod han forgifte, han døde tilslut selv af Gift.
Endnu engang, Aar 1511, aabnedes et Koncil i Italien; man skulde tro,

at Paverne havde gjort sit Bedste for endelig at vcrtte Kristenhedens Foragt og
lade- Kirkens Dom ramme sig — og dog knnde denne Kirkeforsamling ingen

Anseelse opnaa og blev snart oploft, uden at der var kommet noget ud af den
Proces, fom blev anlagt mod Paven.

Den sidste Pave fsr den lutherske Reformation var den dannede og god
modige, men sdsle og vantroe Leo den Tiende; han lod ogfaa holde en Kirke

forsamling, men i selve Rom, saa at den altsaa kom til at staa under Pavens
Indflydelse, og den stadfæstede da ogsaa kun vaany Pavens uindflrcenkede Magt;
Koncilet oplsstes derpaa Aaret 1517, uvidende om, at i Guds Raad noget andet

var bestemt; det var det samme Aar, som skulde bibringe den ugudelige Pave
kirke Mivssaaret ved den tilsyneladende übetydelige Begivenhed, at en Munk gav

sig til at angribe det ukristelige Afladsvceseu.
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3eo den Tiende.

X.

Munkevæsenet delte Lod med alt andet i den sidste Tid af Middelalderen;
Forvildelserne i Lcrren og de tsjleslsse Seder trcengte ogsaa ind der, medens
paa den anden Side den friere og renere Retning ogsaa sandt sine Tilhængere
blandt Munkene, For det meste skejede dog de gamle Munkeordener ud, og kun
Tiggermunkene bevarede sin gamle Anseelse. Ved Siden af dem dannede der

sig i denne Tid enkelte Steder frie Foreninger af Gejstlige og ogsaa
af Laeg folk, der ssgte at arbejde med Ord og Kjcrrlighedsgjerning blandt
andre eller kom sammen til Lcrsning af Skriften og gjensidig Opbyggelse. De
blev lcenge forfulgte og fordomte fom Kjættere, indtil de endelig ovnaaede at

finde Anerkjendelse og Wales felv af Paverne.
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De store romerske Kirkelcerere var borte, og Stridighederne mellem deres
smaa Efterfslgere udartede til ufrugtbare Spidsfindigheder; — det nedarvede

spisesal i et Kloster.

var og forblev det rette, om hvis Sandhed man ikke havde Lov til at tvile,
og kun et Par Mcend vovede endnu at optrcede mod Troen vaa Sakramenternes
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undergjorende Virkning og mod den falske Lcere om Brødets Forvandling.
Imidlertid fandtes der dengang ogfaa en hel Klasse af Theologer, navnlig
paa Hojstolerne, som med et dybt Blik for Kristendommens Sandhed forssgte
at fsre Theologien tilbage til dens Bestemmelse at danne Lcerere, som ogsaa
kunde blive Vejledere i Livet for det kristne Folk; det var dem, som drev paa
Kirkens Forbedring, og som talte det frie Ord paa de store Konciler; de anbe

falede Bibelens Lcesning, angreb Tidens Overtro og Afladen — og dog var
de endnu for meget hildede i sin Tids Anskuelser til med Klarhed at kunne frem
stille den rene evangeliske Kristendom, Kjendstabet til de gamle Sprog, som i
denne Tid opfriskedes ved. at Studiet af grceste og romerske Skrifter kom paa
Moden, kunde have været et dygtigt Middel til Sandhedens Fremme, men des
værre blev det for det fsrste en vantro Dannelse, og ikke en troende, som hostede
Frugten af Studiet af de „klassiske" Skrifter. Den bedste Modvegt mod den
hule religisfe Dauuelse dengang dannede en liden Skare af Mcend, som
havde sin Kristendom ikke blot siddende i Hovedet, men først og fremst i Hjertet;
de formanede til Låsning af den hellige Skrift og vilde se Troens Bevisning i
Livets Helliggjørelse. Flere af dem er bekjendt fom den Tids vceldigste Folke
talere; ved fine Boger om Kristi Efterfslgelfe er 6n iblandt dem ogfaa kjendt
hos os, Thomas a Kempis nemlig.

Saaledes kan man dog sige, at medens Pavekirken mere og mere sank ned
til at blive et Vrcengebillede af en Kristi Kirke, og Vanhelligheden besmittede
baade Kirkens Hoved og Lemmer, der dog paa forskjellige Steder kunde spores,
at Morkel ikke havde formaaet at overvcelde Sandhedens Lys, og at der muligens
endnu kunde oprinde en Dag for den Kirke, der ikke var langt fra at falde til
bage til Hedenskabets Morke trods alt sit kristelige og hellige Skin. Der fandtes
mangfoldige, fom med Vedrsvelfe saa Kirkens Forfald og derfor ivrede for en
Forbedring eller Reformation; men der var forholdsvis faa, som havde et klarere
Blik paa Aarsagen til den' hele Vantrivsel hos Kristenfolket, og fom man lige
frem kunde kalde Forlob ere for Reformationen. Disse enkelte indsaa,
at Fordærvelsen hidrorte fra Urenhed i Lceren, og at en Reformation maatte
gaa indenfra udad og ikke omvendt. Navnlig i Bohmen optraadte flere i det
14de Aarhnndrede med Prcediken om Vod og levende Tro og revfede dristig
Gejstlighedens Fordærvelse; ogsaa i England, hvor allerede for mangen Rost
havde hcrvet sig imod den kirkelige Fordærvelse, fremtraadte paa famme Tid en
Mand ivrigt imod den romerste „Antikrist" og imod den vrange Lcere om Bod
og Aflad; han og hans Tilhængere fordomtes, og mange maatte bode med Livet
for deres „Kjætteri". Men den, fom blev Evangeliets kraftigste Talsmand for
Reformationen var Johan Hufs; felv havde han erfaret Kraften af Guds
Ord paa fit Hjerte og ivrede nu for den folkelige evangeliske Prcediken ligefaa
meget, fom imod Gejstlighedens Uværdighed. Han sorkjætredes, og hans Sag
blev ej bedre, da han optraadte imod de frcekke pavelige Afladskrcemmere. Sand
heden i dens hele Fylde knnde dog heller ikke han fremstille; saaledes vilde han
fråkjende den ydre Kirke endog Retten til at bcere Kristi Kirkes Navn. Af
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Costnitzer-Koncilet, for hvilket han stcrvnedes, blev han uværdigt behandlet, og
da han ikke turde, som man fordrede af ham, übetinget gjenkalde sine Anskuelser,
dsmtes han til Baalet som en uforbederlig Kjcrtter; selv under Dsdssmerterne
vidnede han endnu for sin evangeliske Tro, Kort efter gik det hans Ven,
Hieronymus fra Prag, ligedan. Imidlertid efterlod disfe Mcend talrige
Venner i Bshmen, og de hsjlydte Klager imod Pavekirken, iscer Klagen over,

Johan L^uss.

at Lcrgfolket ikke fik Vinen i Nadveren, udartede tilslut til aabenbar Opstand,
hvoraf en fuldkommen Krig imod de Pavelige blev Folgen. Koncilet i Basel
maatte give efter for deres Fordringer og sluttede Forlig med „Hussiterne";
men hverken Kejser eller Pave brod sig siden om Forliget. Det var fra disse
Hussiter, at de „bohmiste Brodre" nedstammede, der dannede en egen fri aposto
lisk Menighed og udmerkede sig ved ncesten fuldkommen Renhed i Lcrren og ved
megen Alvor i Livet.
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Klagerne over den fordervede
Tidsalder istemmedes ogsaa af virkelig
kjetterske og fvermerste Partier, fom
endnu vedligeholdt fig, stjsnt Inkvi
sitionen havde arbejdet ufortrødent paa
at udrydde dem; til dem maa ogfaa
henregnes disse Skarer af Mcrnd og
Kvinder, fom drog omkring med
rystende Sange og pistede sig tilblods
for paa den Mande at udtrykke sin
Bod og uvilkaarlig rev Folk med sig
paa sine Tog. De satte denne Pisk
ningens Bloddaab istedetfor Sakra
menterne, som de troede, havde tabt
sin Kraft paa Grund af Kirkens For
dærvelse.

XI

En Reformation var fagtens nod
vendig. Ser man bort fra Undtagel
ferne, faa var Evangeliet aflsst af
menneskelige Spekulationer, Troen for
trengt af Overtroen, Gudstjenesten
begraven under Ceremonierne; en for
kledt Vantro havde fneget fig ind i
Kristenheden, og det var vanskeligt i
den uhyre Maskine: Pavedommet at
gjenkjende det levende Legeme: Kristi
Menighed. Egte evangelist Tro og
egte evangelist Liv kunde kaldes en
sjelden Undtagelse ; selve Gejstligheden,
ofte endog felve Pavehoffet, var Mid
delpunktet for Fordærvelfen, og paa
„Mose Stol" sad dengang Uviden
heden sammen med Gjerningshellig
heden.

Reformationen havde veret for
beredt gjennem lange Tider, men den
blev fsrst fuldbaaren, da ikke blot
Livet, men ogsaa Leren allerfsrst for
nyedes fra Grunden af ved Guds

Karl Roll- Pavekirkens Historie.

fradrag.

En Selvpister.
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Ord om Syndernes Retfcrrdig gjorelfe af pur Naade for Kri fti
Skyld formedelst Troen paa hans Dod. Ingen ny Kirke agtede man
at stifte; den gamle skulde kun renfes fra den Skal af Fordærvelse og Vild
farelse, som skjulte den gode Kjerne.

I mange Henseender syntes det pavelige Regimente at staa paa faste Fodder
paa den Tid; men det viste sig kun at vcvreSkin.net, der bedrog. Talrigere end
nogensinde lod Klagerne over de kirkelige Misbrug, Pavehoffet var til Forargelse,
og dets Slotte, deu lcerde Theologi, var bleven latterlig paa samme Tid, som

Martin <nther.
(Efter et Maleri af Lukas Kranach).

Kjendskabet til de gamle Sprog og den gamle Kirkes Historie blev almindeligere
og tjente til at afslore mangen pavelig Vildfarelse; denne Kuudskab, hvoraf Van
troen mange Steder havde fuget Ncrring, traadte uavulig i Tyskland omkring
Aar 150 N i Religionens Tjeneste. Man sik nu lcese hele det uye Testamente i
Grundsproget, og den gamle latinske Overscettelse, som af Paverne var erklcrret
uforbederlig, forbedredes, ligefom der ogfaa nu udkom enkelte Forklaringer over
den hellige Skrift.

Den Mand, fom Herren havde ndfeet til at verre det fornemste Redfkab til
sin Kirkes Renselse, var Martin Luther. Hau havde ingen Tanke om, at
han skulde blive uogen Reformator; men han havde, oplyst af den Helligaand
gjennem den hellige Skrift og efter haarde aandelige Kampe, grebet Guds ufor
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skyldte Naade i Kristus som den eneste Redning for fortabte Syndere, og den
kunde han for alt i Verden ikke lade sig berove, og heller ikke turde noget
afholde ham fra ogsaa for sin Samtid at vidne om denne eneste Frelsens Vej,
Dreven af Trang til Hellighed, var han bleven Munk og delte sin Tid mellem
selvvalgte haarde Bodsovelser og Lcrsning af gudelige Boger, navnlig ogsaa
Bibelen, men han fandt ingen Fred, fsr Ordet om Syndernes Forladelse ved Guds
uforskyldte Naade spredte Lys over hans Hjerte. Eu Rejse til Rom lcerte ham
først Kirkens Fordærvelse i dens store Omfang at kjende. Endnu troede han
dog paa den pavelige Aflad, indtil endelig hans Samvittighed først blev fortrolig
med det Ord: „Den Retfærdige stal leve af sin Tro". Ved Prædikener og
Forelæsninger ssgte han nu at vejlede audre til Erkjendelsen af den Sandhed,
hvorved han selv var bleven trostet af Guds Aand, og Evangeliets kraftige
Prcedikant fandt snart en stor Tilhsrerstare samlet om sig.

Paven var i Pengensd og havde derfor udskrevet en almindelig Aflad, som

frcekke Afladskrcemmere drog omkring for at fcelge, Luther prcedikede imod dette
Uvæfen, og Aar 1517 opslog han paa Slotskirkedoren i Witten
berg 95 Scetninger om den rette Bod og Tro og imod Gjerningshelligheden
og Afladens Misbrug; han antastede forovrigt slet ikke Pavedommet eller Kirke
læren og underkastede sig ovenikjsbet Kirkens Dom. Med denne uanselige
Begivenhed var — ikke efter menneskelig Dom, men efter Guds Foranstaltning —
Reformationen begyndt. Paven troede, at det var et af de hyppige
Munkekjævlerier, som snart vilde neddysses igjen, og lod en Disputator optrcede
mod Luther og anklage ham for den storste Forbrydelse, Mennesker dengang
kunde begaa, nemlig Angreb paa Paven. Men de 95 Scetiunger var snart blevne
bekjendte allevegne, og nye Venner sluttede sig til den evangeliske Sandheds Sag;
Bevcrgelsen blandt Gemytterne tiltog, og Paven begyndte at sinde den betænkelig
nok. En Ret blev nedsat, og Luther skulde mode i Rom — for sandsynligvis
aldrig mere at vende tilbage. Men paa manges indstændige Forbonner lod
Paven sig overtale til gjennem sin Legat at bilcegge Striden paa en Rigsdag
Aar 1518; Legaten fordrede übetinget Gjenkaldelse, men herpaa kunde Luther ej
indlade sig, uden man vilde overbevise ham om hans Vildfarelser; Luther forlod
da Rigsdagen og kunde nu vente, at det pavelige Ban blev udtalt over ham;
men Paven snstede at bilcegge Sagen i Mindelighed, sendte en ny Legat, og
efter hans Opfordring strev Luther et ydmygt Brev til Paven, i hvilket han
endnu erkjendte Pavens Overhsjhed og den romerske Kirkes Mrværdighed; men
Lceren om Retfærdiggjorelfen alene for Kristi Skyld uden Gjerninger kunde han
ikke tilbagekalde. En anden Disputator, den lcerdeste paa den Tid, udfordrede
Luther til en Disputats om Pavens Overhojhed som Guds Statsholder og
St. Peters Efterfolger; Luther mente, at kun Bibelen og Kirkens Historie kunde
afgjøre den Sag, og paastod, at noget andet nsdvendigt Overhoved end
Kristus selv havde Kirken ikke. Denne aabne Udtalelse staffede Luther mange
Fiender, medens derimod andre fra nu af desto nsjere sluttede sig til ham, deri
blandt den fromme og lcerde Melanchton; overhovedet stod nu allerede det
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tyste Ridderstab paa den evangeliske Side; men Luther frabad sig al Under
ststtelse af verdslig Magt, som de mange kamplystne dengang tilbsd ham.

Endelig kom Aar 1520 den pavelige Bulle, der bansatte Lnther og
fordsmte hans Skrifter til at bramdes. Luther svarede med et Skrift, hvori han

afslsrede ikke blot Misbrugene, men ogsaa Vildfarelserne iLceren; Pavedsmmets

slotskirken i Wittenberg.

Boesen kunde han ikke betegne uden som antikristeligt. Saa var det ikke at
tcrnke paa noget Forlig mere; dog endnu engang strev Luther til Paven et Brev,

der ligesaa meget udmerkede sig ved sin Skaansomhed og ZErbodighed, som ved
sin magelsse Frimodighed.

Ved hin Bulle var nu Luther formedelst sit Vidnesbyrd om
den rene Vej til Salighed udstsdt af den romerske Kirke; dette er
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Sagens sande Sammenhang (de Pavelige ftaastaar enten af Uvidenhed eller af
Ondstab, at Luther selv traadte ud af Pavekirken for at oprette en ny Kirke).
Luther appellerede til et almindeligt Koncil og udgav et Skrift „mod Antikristens
Bulle", ja dristede sig endog til at gjore Gjengjcrld, idet han hojtidelig opbrcendte
den pavelige Retsbog og den sidste pavelige Bulle.

En ny Bulle blev udvirket; men Rigets Stcender, som selv indgav omtrent
100 Besværinger imod Pavehoffet, fordrede, at Luther skulde forhores for Rigs
dagen i Worms Aar 1521. Endnu havde ingen Fyrste antaget sig hans Sag,
og han fraraadedes at indfinde sig i Worms; men i Tillid til, at Sagen ikke
var hans, men Guds, msdte
Luther dog for denne For
samling af Kejfer, Fyrster og
anseede Mcend, vedkjendte sig
alle sine Skrifter, men vovede
ikke at tilbagekalde dem, hvad
man forlangte af ham, da
han kun havde ssgt Guds
LEre og de Troendes Gavn
ved dem, og bad, at man
vilde bevise det, om han skulde
have fejlet. Folgen blev kun,
at Kejseren erklcerede at ville
behandle ham herefter fom
en Kjætter, og Luther blev,
trods Tilfagnet om sikkert
Lejde paa Reisen fra Worms,
straks efter erklceret „i Rigets
Akt" og var faaledes en fred
los Mand.

Dog — det er Pave- Filip Melanchton.
kirkens Historie, om hvilken

det er os at gjore; vi maa derfor forbigaa det ncermere ved Reformationens
Gang, hvorledes Luther af en Fyrste, der nu aabenlyst sluttede sig til Evange
liets Sag, blev fort i Sikkerhed, hvorledes han i denne tvungne Ro kunde arbejde
for Guds Rige, isoer ved en tyst Overscettelse af de hellige Skrifter, hvorledes
han fra nu af ej blot ivrede mod Pavekirkens Overtro, men ogfaa mod Vantroen
og alt Kirkestormen, som kun vilde være en kjodelig Omstyrtning af Kristi for
faldne Kirke, hvorledes han vidnede for den sande evangeliske Frihed, men
ogsaa mod enhver oprsrst Tojlesloshed, og vidnede ej blot med Pennen, men
ogsaa personlig, idet han ikke agtede sit Liv, naar det kun gjaldt Guds
LEre; hvorledes han paadrog sig Sværmernes og de oprsrfle Bsnders
Had; hvorledes han heller ingen Ven blev af de fchweizerste Reformatorer, der
førstod sig bedre paa at paavise de pavelige Vildfarelser end at scrtte den rene
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Kristendom og det sunde Kirkevejen istedet, og hvorledes heller ikke tilslut de
lerde Mend, der vel indsaa den romerste Kirkes Daarskaber, men dog hyldede
dens slappe Lere om Synden, kunde vedligeholde Venskab med ham, som strev

og predikede om, at Frelsen fra først til sidst var et Verk as den almcegtige
Gud paa det afmægtige Menneskehjerte; hvorledes Overscettelsen af den hele Bibel

fuldendtes, saa denne for fsrste Gang i Verden kunde udkomme paa Tryk i Folke
sproget; hvorledes Melanchtons Laerebog i den evangelists Tro dannede evan

geliske Vidner allevegne; hvorledes kristelige Skoler blev oprettede for det uvidende
Folk; hvorledes det hele Munkevæsen med sin selvgjorte Hellighed blev opgivet
som uforenligt med Lceren om det hele Kristenfolks Hellighed; hvorledes Kirke
visitationer foretoges for at ordne Menighederne, og derved den store og lille
Katekismus udarbejdedes som Rettesnor for Lerere og Legfolk — kort sagt,
hvorledes den hele Reformationens Gang berer Vidnesbyrd om, at det var

Guds Ord, som var Sjelen i det hele Verk, og at alting ligesom gjorde sig
selv, da først atter Ordet om Syndernes Retfærdighed for Gud ved Troen for

maaede at trenge ind i de formorkede Hjerter.
Anret 1521 var en Pave kommen Paa Tronen, hvem Kirkens Vel virkelig

laa paa Hjerte, og som derfor onstede at afskaffe mange udvortes Misbrug; men
hans Opfordring til de tyste Stender om at udrydde det lntherste „Kjetteri"

modtes knn af Stenderne med Besveringer for den tystes Kirkes Vedkommende,
Senere udvirkede Pavens Legat dog et Forbnnd mellem de pavelig sindede
Stender Aar 1524 til Opretholdelsen af den romerste Kirkes Tro og Lere.

Imidlertid havde Reformationen vundet hoje Velyndere nok, til at evangeliste
Fyrster ogsaa afsluttede et Forsvarsforbund, uagtet Luther og hans Venner
havde fraraadet al Stolen paa kjodelige Vaaben; om et Angreb vilde de ialfald
intet hore; for vilde de forlade Landet end synesat samtykke i nogen Opsetsighed
mod Kejseren, — Navnet „Protestanter", som Reformationens Venner har be

holdt, skrev sig fra en Rigsdag Aar 1529, hvor de pavelige Stender førstod at
drive igjennem en Beslutning, der ligefrem skulde stade Evangeliets Sag; det var
imod denne ulovlige Fremgangsmaade, at de evangeliske Fyrster nedlagde Protest.

Endelig skulde Religionssagen til Afgjorelfe paa den tyste Rigsdag i
Augsburg Aar 1530, Her fremlagde da for første Gang de evangeliste
Menigheder og Stender en offentlig enstemmig Bekjendelse af sin Tro; det var
den „augsbnrgste Konfession", der er bleven hele det lutherske Kirkesamfunds
Bekjendelfesstrift, bygget ikke mindre paa den gamle Kirkes Overlevering end

paa den hellige Skrift. Ved denne offentlige Bekjendelfe blev de protesterende
Menigheder forbnndne til 6t Legeme, og Aaret 1530 er saaledes den lutherske

Kirkes Fodselsaar. Ingen ny Kirke blev stiftet; thi den protestantiske Kirke
hviler paa den gamle Taab og gamle som Kristi Kirke altid har hvilet
paa, og den er kun bleven — ligesom den apostoliske Kirke var det — „varagtig

i Apostlernes Undervisning", idet den hellige Skrift er bleven dens Regel og

*) Se foran Stykke I og II.
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Rettesnor istedenfor de Menneskehud og Scrtninger, der i Pavekirken havde gjort
Evangeliet saa godt som ukjendeligt. Kejseren, Karl den Femte, overdrog de pave
lige Theologer at forfatte et Modskrift, og dette erklcrrede han at ville holde
fast ved, ligesom han gav at førståa, at han var Kirkens Skytsherre og ikke
agtede at taale nogen Spaltning indenfor den tyste Kirke.

De fslgende Aar var rige paa frugteslsse Underhandlinger om Forlig
mellem Sandheden og Usandheden, De protestantiske Fyrster og Stoeder traf
nu, da de ej kunde erkjende Kejseren for nogen Dommer i Troessager, Forholds
regler til Nsdverge, og dannede et Forbund til Vedligeholdelse af kristelig
Sandhed og Fred. Begge Partier drev paa Sammenkaldelsen af et almindeligt
Kirkemsde, men, da Paven, som endelig maatte give efter for dette Onste, forud
fordrede af Deltagerne Lydighed mod den romerske Kirkes Overhoved, kunde
Protestanterne naturligvis ikke antage et saadant Konciliums Beslutninger. Efter
mange Omsvsb aabnedes Koncilet endelig Aar 1545, og den Ro, som Kejseren
indtil da havde tilstaaet Protestanterne, tog nu en Ende. Kejseren begyndte at
ruste sig mod disse Fyrster, som han mente, under Religionens Skin foragtede
hans kejferlige Myndighed, og Paven offentliggjorde et mellem ham og Kejseren
afsluttet Forbuud til „Kjwtteriets" Udryddelse og meddelte alle, som vilde bidrage
til dette Korstog, fuldkommen Aflad. Et Par af de evangeliske Fyrster retfærdig
gjorde sig cerbsdigt mod Beskyldningen for Ulydighed, men blev alligevel erklæ
rede i Rigets Akt; mange starede sig om deres Faner, men Kejseren sejrede over
dem, og han troede, at det nu skulde blive ham en let Sag at vinde Bugt med
de Kjcrtterste; men Menneskehaand kunde ikke nedbryde, hvad Guds Aand havde
bygget op. En uheldig Begivenhed tvang Kejseren til et skyndsomt Forlig, og
Aar 1555 kom endelig Religionsfreden istand, der sikrede den augsburgfle
Konfessions Tilhængere lige Rettigheder med den romerske Kirkes. Saaledes
var nu ogsaa fra menneskelig Side en evangeligst Kirkes Bestaaen anerkjendt.

XII.

Imidlertid havde Reformationen gjort mcrgtige Fremskridt. Disciple var
fra alle Lande strsmmede sammen til Reformatorerne, og de vendte nu tilbage
og udbredte i sit Fsdeland Kundskaben om det rene Evangelium. Evangeliske
Skrifter blev overfatte paa mangfoldige Sprog. Snart var halve Tyskland
evangelist, og Sverige, Danmark og Norge fulgte inden faa Aar efter.
Ogsaa England afskaffede det pavelige Aag, men hverken gik der Reformationen
sin jevne Gang, med Guds Ord udfoldende sig indenfra udad, heller ikke kom
den evangeliske Sandhed til at fremstilles saa rent, som i den lutherske Kirke, I
Schweitz var den evangeliske Bevægelse ved Zwinglr og andre begyndt
omtrent samtidigt med den i Tyskland, men under Iveren for at frigjøre sig fra
Pavedsmmets Forvanskninger betjente man sig tildels af verdslige Vaaben, og
med Bibelen i Haanden lsssagde man sig aldeles fra den gamle Kirke og
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«åndeliggjorde — i Modsætning til den romerske Kirkes døde Udvorteshed —
Kirken og dens Naademidler (saa at f. Eks. Sakramenterne kun blev Tegn).
Schweitz blev Moderlandet for den „reformerte" Kirke eller rettere sagt (da der
mangler en fcelles enstemmig Bekjendelse) for de reformerte Kirker. Den refor
merte Kirke fik siden Fodfceste i Skotland, Nederlandene og for en stor
Del i Frankrige, dog i disse Lande ikke uden at Evangeliets Sag besegledes ved
Tusenders Martyrdød, idet Pavekirken anvendte de grusomste Forfslgelser for at
byde Sandheden Trods. Ogsaa til Polen, Ungarn og Siebenburgen
trcrngte Reformationen frem, om den end ikke formanede at gjøre Landskirken

Ulrik Zwingli.
(Gfter Hubert),

evangelist. Ja, felv i Pave
dsmmets og Fordærvelfens
gamle Rede, Italien, fandt
Reformationen Deltagelfe,

trods alle de Foranstaltninger,
der blev trufne derimod, saa
selv Luthers Skrifter fandt
Indgang, og en Overfcettelfe
af Bibelen udkom; men man
greb til det voldsomme Middel,
Aar 1542, at oprette en In
kvisitionsdomstol, og den nsdte
mange Evangelistsindede til at
forlade Hus og Hjem. Dog,
det varede en god Stund,
inden de pavelige Anstrengel
ser — der gik indtil Afskyelig
heder — formanede at rense
Italien ganske for den evan
geliske Smitte. Endog til det
fjerne overtroiske Spanien
naaede Evangeliets Lysstraaler
og begyndte i saa betænkelig

Grad at gribe Gemytterne, at Inkvisitionen maatte opbyde alt sit Raseri for at
slukke den Ild, der truede med at fortcere Pavedsmmets raadne Bygning; der
blev mellem Aarene 1559 og 1570 i 12 Steder aarlig anstillet en hsjtidelig
Opblanding af alle, som var mistcenkte for evangelist Tro; alene i den Tid og
i dette ene Land hviler mange Tusenders Drab paa den romerske Kirkes Sam
vittighed. Paa den Maade er det sieet, at disse Lande endnu kunne glcede sig
ved at sidde i et uførstyrret Msck. Vi stulle fe, at Pavekirken siden heller ikke
har forsmaaet at bruge de samme Vaaben, hvormed den fra først af vcergede sig
mod at overvældes af den apostoliske Kristendom.

Saa var da den kristne Kirke spaltet i forskjellige Afdelinger fom ingen
sinde tilforn; men tillykke for Kristendommen var det Guds eget Ord, som
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havde foraarsaget Splittelsen og forhindret, at den gamle Enhed (eller
rettere, da jo den ssterlandske Kirke aldrig har havt noget med Paven at gjøre,
Tohed) skulde blive en død Skal, der lod Kjernen raadne hen. Den sster
landske Kirke forblev übersrt af den evangeliske Vcekkelfe, og Kristenlivet
stivnede og sygnede hen der, medens det kun levede af sine gamle Erindringer.
Den romerske Kirke modsatte sig ligefrem at renfes af Evangeliets rene Ord
og protesterede mod at rives ud af sine Vildfarelser, dem, den meget mere har
forget for at befceste. For Protestanterne blev Guds Ord i den hellige
Skrift det fcelles Vaaben, hvormed de iværksatte Udrenselsen af den gamle Usand
hed og Lsgn i Lcere og Liv; men medens de reformerte Kirker tilligemed
Sekterne havde glemt at stutte sig til den celdste Kirkes Overlevering, er den
luthers k-katholske Kirke den eneste, som kun har udstillet de menneskelige
Forvanskninger, for atter paa den gamle Grundvold og vejledet af det apostoliske
Ord at kunne knytte Forbindelsen med de fsrste Aarhundreders Kirke og ndfolde
dens efterladte Arv med evangelist Dybde og Klarhed.

XIII.

Pavekirken, som gjennem Aarhundreder havde holdt sig tappert under de
forskjellige Uheld, var saaledes efter faa Aars Forlob kncekket i den Grad, at
den aldrig siden har forvundet det Stod, Ordet om Guds ufortjente Naade havde
bibragt den, og aldrig nogensinde vil forvinde det. Men Pavedsmmet var ved
Aarhundreders Vane bleven sterkt nok til, ikke med 6n Gang at kunne tilintet
gjores, og det har i disse 3 sidste hundrede Aar ikke lidt noget merkeligt Afbrcek
i sin levnede Magt.

Foruden de Übehageligheder, som Evangeliet skaffede Paven, maatte han
ogsaa Aar 1527 opleve at se Rom indtaget af Kejserens Tropper og sig selv
indesluttet i den pavelige Borg. Det Koncil, som Paven nodedes til at aabne
Aar 1545 i Trient, forlagde han af Frygt for Kejseren siden til Italien, hvor
det snart sov ind. Efter en ny Aabning og en ny Oplosning fortfattes det
endelig i Aarene 1562 og 1563. Dette Tridentiner-Koncil var af den storste
Betydning for den romerske Kirke, fordi paa det den romerske Kirkes Lcere
uforanderlig blev bestemt og det netop i Modscetning til oen prote
stantiske. De Evangeliskes Afvigelser fra den nedarvede romerske Kristendom
blev alle fordomte; nogle Renfelfer i Kirketugten og Kirkeanordningen blev
rigtignok foretagne — men uden paa nogen Maade at antaste det gamle Pave
og Prestedomme. Den tridentinske Troesb ekjendelse blevfra nu af tillige
med den kort efter udarbejdede romerfke Katekismus — og er det den
Dag idag — forpligtende Troesregel og stal underskrives af alle Lcrrere i den
romerske Kirke; den forpligter blandt andet til Troen paa den hele
romerske Overlevering (Tradition), til Troen paa den romerske
Kirkes Fortolkning af Skriften, til Troen paa de 7 Sakramenter
og deres pavelige Forvaltning, til Troen paa den romerfke Lcere om
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Arvesynden og Retfrerdiggjørelsen (som opheever baade Synd og Naade
i deres dybe Betydning), til Troen paa Messe ofret (Prestens Ofring af
Kristus i Nadveren) og Brodets og Vinens Forvandling, til Troen
paa Skjærsilden, til Paakaldelsen af Helgenerne og Mre
frygt for Vil lederne, til Troen paa Kirkens Magt til at
give Aflad, til Troen paa den romerske Kirke som alles
Moderkirke, til Troen paa Paven som Kristi Statholder og endelig
til Troen paa den romerske Tro som den ene salig gjorend e. For
at scette Kronen paa det hele übibelske Verk forbeholdt Paven i den samme

Bnlle, hvori han stad
fæstede Koncilets Beslut
ninger, sig selv Retten
til den rigtige For
tolkning af Beslutnin
gerne. Det hele blev der
ved knn et Spilfegteri, og
Paven var og blev og er
den romerske Kirkes ufejl
bare Overhoved i Troes
sager.

Som vi har seet, tru-
ede Reformationens Aand
med at treenge frem i felve
Italien, og Paverne har
Inkvisitionen og Forteg
nelsen over de „forbudne
Boger" meget at takke for,
at Evangeliets Pest forlod
Pavedommets Hjem. Men
den bedste Stotte baade i
den Tid og fenere for det

Ignatius Toyota.

ydmygede Pavedomme blev nu Jesuiterordenen, der ogsaa blev Protestantis
mens mest virksomme Modstander. Medens de gamle Munkeordeners Anseelse
var sunken, optraadte denne nye Orden og gjorde netop Forfegtelfen af den
romerske Kristendom, for hvis Gjenoplivelse Tiden efter Reformationen var
meget ivrig, til fin Livssag og erholdt ogsaa en mægtigere Indflydelse, end
nogensinde en Munkeorden har besiddet. Begejstret ved Lcesningen af Helgen
historier for Munkelivet, havde Ordenens Stifter Ignatius Loyola uddelt
sit Gods til de Fattige og ombyttet en Ridders Liv med Vetlerstaven. Han
begav sig paa Valfarter, gav sig siden til at studere, vejledede andre i religiose
Ooelser og meddelte Folket Undervisning i Religionen; endelig stiftede han en
Orden, der maatte love Armod og Kyskhed og skulde tilbyde Paverne sin
Tjeneste uden nogen Lon, hvorsomhelst den forlangedes. Ordenen vandt Aar
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1540 Pavens Bifald og indviedes til Jesu Efterfslgelfe i Lidelse og Kamp og
til hans katholste Kirkes Tjeneste. Medens den fuldkomneste Lydighed bandt
Medlemmerne til „Generalen" i Rom, skulde deres Tjeneste for den romerske
Religion beståa i Prcediken, Undervisning, Dyrkelse af Videnskaberne, klosterlig
Fromhed og Indflydelse paa Fyrsterne. Lidt efter lidt erholdt Ordenen en
Mcrngde Privilegier: den fik Lov til at optage i sig faa mange den vilde, til at
prcedike og lade strifte for sig overalt, til, stjsnt en Tiggerorden, at besidde For
mue og Ejendomme, til at vandre frit omkring og ikke dele de andre Munkes
Udelukkelfe fra Verden, til at holde Forelæsninger paa Hsjstolerne, til at udsve
Leegeknnsten, til at forbyde og brcende Boger, Snart stod Ordenen umiddelbart
under Paven alene; det varede ej lcenge, fsr den var udbredt over det sydlige
Europa, i Afrika, Asien og Amerika. Dens Anseelse steg, og med stor Klogskab
førstod den at drage fremragende Personer i sin Tjeneste; Ungdommens Lcrrere,
Missionerer, Fyrsternes Skriftefædre blev tagne blandt lefuiterne; udmerkede
Lcerde tilhsrte den almcegtige Orden. Man kan begribe, hvilken Indflydelse
Paven kunde og kan udsve gjennem denne lydige Arm6, der ikke just har ud
merlet sig ved moralske Grundsætninger og derfor ikke har taget i Betænkning
at anvende hvilkesomhelst Midler for at naa sit Maal,

Protestantismen var naturligvis efter Reformationen den stsrste Torn i
Ojet paa den pavelige Kirke. Ikke lcenge efterat de tyste Lutheranere havde
oftnaaet Religionsfrihed, ndbrød i Frankrige, hvor Reformerte var blevne brcendte,
Aar 1562 en Religions- og Borgerkrig med alle dens Rcedsler, og ti Aar bag
efter, Aar 1572, stede det bekjendte afskylige Snigmord paa Protestan
terne, hvorved i 30 Dage 40 000 Mennesker paa forskjellig Maade blev myr
dede (Hugenotforfslgelsen). Glceden over denne Djævelstab var saa stor i Rom,
at Paven lod ringe med Byens Klokker og anordnede en Takkefest i Anledning
af denne Gud velbehagelige og Pavekirken værdige Gjerning. Dermed var dog
den evangeliske Kirke i Frankrige ikke udryddet, Kampen vedvarede, og endelig
Aar 1598 opnaaede de Reformerte at faa fri Religionssvelse.

Indenfor den romerske Kirke selv herskede heller ikke den snsteligste Enighed.
Tridentiner-Koncilets Beslutninger syntes at maatte have gjort Ende paa al
Strid om „den ene saliggjørende Tro", men der dannede sig alligevel et sterkt
Parti, som forfegtede en Sandhed, der kom den evangeliske Leere temmelig noer.
I et Aartusende havde nemlig Augustins strenge Leere om den guddommelige
Naade og den menneskelige Afmagt paa Papiret været anerkjendt i den romerske
Kirke; men i Virkeligheden baade lcerte og levede man efter en langt slappere
Anskuelse om Synd og Naade. Den strenge Leere var netop bleven hyldet og
gjenoptagen af Protestanterne og gjort gjeeldende imod Fordærvelfen i Pave
kirken. Tridentiner-Koncilet var derved kommen ien übehagelig Stilling: den
evangeliske Lcere maatte og skulde fordommes, og alligevel Augustins Leere ikke
kreenkes; man hjalp sig kun ud af denne Forlegenhed ved at udtrykke sig tvetydigt,
og det lykkedes saa godt, at begge Partierne indenfor Pavekirken, fom havde
modsatte Meninger om Naaden, kunde oeraabe sig paa Ordene i Tridentiner-
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forfølgelsen.
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Koncilets Beslutninger. Paven afgjorde for det fsrste Striden, idet han ito
Buller (Aar 1567 og 1579) fordsmte de ftrenge Auguftinfke Sæt
ninger, og hans tro Tjenere lesuiterne blev fra nn af de heftigste Modstandere
af den mere evangelists Anstuelfe. Men Striden knnde ikke neddysfes derved,
og da den var Paven hsjst übelejlig, tog han det kloge Parti, fom dog ikke er
af Sandheden, at paabyde Taushed angaaende Naadens og den menneskelige
Viljes Forhold til hinanden.

Med Ufandhed, List og Vold fortfatte altfaa den ydmygede Pavekirke sit
Liv i Reformationens Aarhundrede.

XIV.

Det 17de Aarhundrede begyndte med en Idmygelfe for Paven i felve
Italien. Den lille Stat Venedig havde tilladt sig at scette en Grcense for Gejstlig
hedens Myndighed, og Paven fordrede Ophcevelse af denne Indskrænkning igjen,
men uden at det nyttede; forgjcrves forssgte han baade Ban og verdslig Vaaben
magt for at udfsre sine Trusler; han maatte tilfidst Aar 1607 udsone sig
med Venedig.

Imidlertid forberededes i Tystland alvorligere Ting. De Reformerte havde
vist at tiltage sig — med Uret — de samme Fordele, som Religionsfreden
havde tilstaaet den lutherske Kirke; paa den anden Side havde de Pavelige ssgt
at fravriste Protestanterne de Rettigheder, Freden sikrede dem, og der opstod et
spcrndt Forhold, og en gjensidig Mistro herskede mellem den romerske og prote
stantiske Kirke. Aar 1608 dannedes et Forbund mellem Protestanterne, hvori
dog de strengere Lutheranere ingen Del tog, og Aaret efter sluttedes et paveligt
Forbund, som voksede i Styrke for hvert fslgende Aar. Endelig brød den blo
dige Krig, der gjaldt baade religisfe og Statsanliggender, ud i Bshmen, hvor
de Reformerte havde gjengjeldt de Paveliges Uret mod dem med ikke mindre
Forurettelfer mod de Pavelige. Det var Begyndelfen til Trediveaarskrigen;
Protestanterne blev slagne; men snart var Krigsflammen udbredt over hele Tyst
land, da det aabenbarede sig, at Kejseren agtede ikke blot at hevne sig over
Protestanternes Uretscerdighed, men ogsaa at tilintetgjøre det hele protestantiske
Voesen. Krigen tog en for Protestanterne betænkelig Vending, indtil endelig den
fromme svenske Konge Gustav Adolf ilede sine Troesfceller tilhjælp, og Neder
lagene blev paa de Kejserliges Side. Aar 1648 kom tilslut en Fred istand,
hvorved det nu blev tyst Rigslov, at alle Protestanter skulde beholde de gamle
Rettigheder, der var givne Lutheranerne. Paven gjorde, hvad han kunde; han
protesterede mod denne for hans Regimente uheldige Fred — men til ingen Nytte.

En Tid efter, Aar 1664. havde Paven atter det Uheld, at en Strid med
Frankrige endte ydmygende for ham felu. Imidlertid havde han dog Grund til
at vaere tilfreds med Sagernes Gang forsorigt i Frankrige; efterat den jefuitiste
Minister Aar 1629 nemlig havde bragt det derhen, at de Reformerte endnu kun
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taaltes af Naade, forssgte man fra Aar 1681 af paa den voldsomste Maade at
omvende dem til den „ene saliggjørende Kirkes" Skjød, og Aar 1685 blev al
tilstaaet Frihed bersvet Protestanterne, saa Hundredetusender maatte udvandre til
fremmede Lande for ikke at dele Skjæbne med de Tusender, der blev gjorte til
Slaver eller myrdede, — Omtrent samtidig hermed forfulgtes de Evangeliske
ogsaa i Ungarn og i Sydtyskland, og mere end 6n protestantisk Fmnilje blev

Gustav Adolf.

jaget bort fra Hus og Hjem; stundom antog Forfølgelserne en blodig Karak-
ter ogsaa.

I dette Aarhundrede fortsattes med Heftighed den i forrige Aarhundrede
begyndte Lcerestrid i den romerske Kirke. Der var Aar 1640 udkommet et
Skrift, der gjorde overordentlig Opsigt, idet det med Kraft forfvarede Augustins
Lcrre om Guds aldeles frie Naade; Paven forbod atter vistnok al Strid om
denne Sag, men den kunde ikke tilbagetrænges, og navnlig i Frankrige tcellede
det mere evangeliste Parti mange Tilhængere. Da lesuiterne var de ivrigste for
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den mere bekvemme, men übibelske Mening, var det ikke at undres over, at de
selv ogsllll blev Gjenstand for de andres Angreb; der udgaves af Blaife Pascal
Aar 1656 en Bog, som übarmhjertigt afslsrede hele den jesuitiske Moral (at ethvert
Middel er godt, naar kun det tilsigtede Maal er godt; at man kan bruge Udtryk,
hvormed man mener noget andet end det, som almindelig førstaaes derved; at

Blaise pascal.

noget kan veere Overtrædelse af Guds Bud uden at være virkelig Synd osv,),
lesuiterne ovbsd alle Midler for at tilintetgjøre det augustinske Parti, hvorfra
Bogen var udgaaen, og for endel lykkedes det ogsaa ved Pavens og Kongens
Magtbud. En Bibeloverfcettelfe, fom de mere Evangeliske lod udkomme Aar 1667,

blev naturligvis fordsmt af Paveu. Kampen vedvarede alligevel og drejede sig
ogsaa om, hvorvidt den Mening, Paven havde fundet i en af de evangelistfindede
Boger, virkelig ogfaa var Forfatterens Mening; men den ufejlbare Pave lod
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kun en Bulle udgaa Aar 1705, hvori han forlangte, at man skulde tro, at de
Sætninger, som han havde fordsmt i Bogen, virkelige« var lcrrt af Forfatteren
ien kjætterst Mening. Saa havde man da ogsaa en pavelig Erklcering om, at
St. Peters Efterfslger egentlig besad en Slags guddommelig Alvidenhed. Faa
Aar efter udstedtes den Bulle, som ganske ligefrem stemplede den slappe
übibelske Lcere om Guds Naade til romersk Kirkeloer e.

Et lysere Punkt frembyder dog det romerske Pavedsmme i det l7de Aar
hundrede; det var Tiden mellem Aarene 1676 og 1689, da Innocents den Ellevte

-sad vaa Pavestolen; han vilde oprigtigt fremme Kirkens Vel og omforme Gejstlig
hedens Lcere og Vandel — men rigtignok efter romerske Grundscetninger; han
holdt med Fasthed vaa sine pavelige Rettigheder og beholdt ogsaa Overhaand i
en Strid med Franknge, hvor selv en stor Del as Gejstligheden vilde modscette
sig Pavens ene afgjørende Myndighed. Han havde endog det Mod at udsende
en Bulle, hvori han fordsmte de stappe moralske Grundscetninger, som Presterne,
men navnlig lesuiterne bekjendte sig til og foredrog.

Hine ovenfor omtalte to Buller viste noksom, hvorledes Paverne dengang
tcenkte og handlede; man gjorde overhovedet omkring Aar 1700 et fornyet Til
sprang til at faa det gamle Pcwevcelde fra Middelalderen opfrisket i dets hele
Omfang, og Folgen af de overmodige Fordringer var atter en Rcekke af
Stridigheder, iscer med den tyste Kejser, idet Paven naturligvis blandede sig
som Voldgiftsmand i Statsanliggenderne. Men de gode gamle Tider var forbi,
og Aar 1709 kom et for Paven ugunstigt Forlig istand, ligesom kort efter Paven
ogsaa maatte give tabt mod en anden Fyrste, med hvem han var kommen i en
kirkelig Netsstrid.

Desto mere übsjelig var Paven i den vigtige Strid om Guds Naade og
den menneskelige Vilje, som han havde ssgt at gjore en voldsom Ende vaa ved
hin berygtede Bulle fra Aaret 1711. Det hele mere fom Augustin tcenkende
Parti blev oprort over denne egte pavelige Fremgangsmaade, og der opstod en
Mangfoldighed af Forviklinger i den Anledning; man vidste ikke, hvorledes Bullen
rigtigst var at førståa, og Paven, som ikke indlod sig vaa nojere Forklaring, fordrede
kun blind Lydighed: først skulde man antage hans Bulle, saa kunde der
bagefter strides om dens Forstaaelse. De mest anseede romerske Theologer i
Frankrige appellerede fra den uretfærdige Pave til et almindeligt Koncil; men
Paven satte Aaret 1718 alle Gjenstridige til Gjengjæld i Ban, og den verdslige
Magt lacmte ogsaa sin Medvirken til de Ulykkeliges Forfslgelse. Folgen heraf
var, at den Sandhed, som hidtil saa standhaftig var forsvaret, opblandedes med
Svcermeriets Vildfarelser; det forfulgte Parti gjenlod af Klager over Kirkens
Fordærvelse, og man forudsagde guddommelige Straffedomme over den frafaldne
Kirke. Den svcermerfie Begejstring fulgtes hyppigt af krampagtige Bevcegelfer
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hos dem, der vaktes op af sin gamle Tryghed; Fcengsel blev anvendt mod disse
Personer, men uden at det kunde stanse Bevægelsen. Aar 1752 gik Paven endog
saa vidt, at det bestemtes, at ingen Dsende maatte erholde Sakramentet uden

foregaaende Bevis for, at han antog hin pavelige Bulle. Striden saa betænkelig
ud; endelig formanede et mildt Hyrdebrev fra den nye Pave Benedikt Aar 1756
at bringe en Slags Fred istand mellem Regjeringen, der havde været Pavernes
strenge Erendsvend i denne Sag, og Parlamentet, der tilsidst havde antaget sig
de Forfulgtes Sag. — Imidlertid var ogsaa Protestanterne til forskjellige
Tider blevne forfulgte og nsdte til at udvandre bande i Frankrige og i Sydtyst
land, og det lod ikke til, at den pavelige Sandhed endnu havde fundet det raade
ligt at overlade sin Skjæbne til blot aandelige Vaaben. Den romerske Kirke
var uforbederlig, og det nyttede kun lidet, at en enkelt Pave (henimod Aar 1730)
mente det vel og gjerne vilde virke til Kirkens Forbedring.

Hin omtalte Benedikt dannede forresten ved sine frisindede Anskuelser en
hcrderlig Undtagelse fra Mcengden af sine Forgjængere; han var overbevist om,
at Pavedsmmet ikke lamgere lod sig hcevde i middelaldersk Strenghed, og ansaa
det for en helligere Pligt at ssrge for en stsrre Uddannelse af Gejstligheden end
at trodse paa gamle Rettigheder; ogsaa det uhyre Antal Festdage, der kun avlede
Lediggang, sogte han at saa indskrænket, men maatte opgive Forssget, da det
fandt saa heftig Modstand. Det var omtrent paa samme Tid, at Pavedsmmets
trofaste Ststte, Jesuiterordenen, havde paadraget sig et almindeligt Had
ved sin Magt, sin Herske- og Havesyge, sine fordervelige Grundscetninger, sine
Kneb og Bedragerier og sin Indblanding i Statsanliggenderne. Da en Sammen
sværgelse mod den portugisiske Konges Liv var opdaget, forlangte Kongen ad
Rettens Vej at kunne anklage og domme Ordenen, men den nye Pave tog den
i Forfvar; faa blev lesuiterne uden videre fordrevne fra Portugal. Flere andre
pavelige Stater fulgte dette Eksempel. Tilsidst vovede selv en Pave, Clemens
den Fjortende, lidt efter lidt at indskrænke sine besværlige Venner lesuiternes
Magt, og Aar 1773 udstedte han endog en Bulle, der ophævede Ordenen;
Paven døde kort efter, sandsynligvis forgiftet af lefuiterne.

Aar 1780 havde Paven den Sorg at se selv den romerfl-katholske Kejser
af østerrige ifærd med at foretage en Kirkeforbedring i sine mange Lande;
Kejseren vilde gjøre Gejstligheden mere dygtig og mindre afhængig af Rom og
tillod ikke, at nogen pavelig Bulle sik Gyldighed i hans Stater, uden at han
selv iforvejen havde givet sit Samtykke. Forgjæves protesterede Paven mod disse
Forholdsregler af den ulydige Kirkens Son; forgjæves bekvemmede Guds Stat
holder sig til Aar 1782 at gjore den lange Rejse til Kejseren personlig; han
maatte drage hjem med uforrettet Sag. Alligevel var den kejferlige Reformation
altfor meget et Hastverk til, at den kunde have langvarige Folger; men For
handlingerne med Paven havde dog tjent til at bevife den fordum almcrgtige
Paves Afmagt nu. Ja, Aar 1786 maatte Paven endog opleve, at endel af
hans egne Embedsmcend, de hojefte Gejftlige i det pavelige Tyskland,
traadte sammen og udstedte en Erklæring, at den biskoppelige Magt atter nu var
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gjenindsat i sine gamle Rettigheder, at Paven kun var den fornemste Biskop, at
de fsrste Tiders Kirke ikke havde givet ham nogen Forret, at al Appellere« til
Rom skulde forbydes osv. Tillykke for Paven opkom der Uenighed mellem
Biskopperne og Erkebisperne, saa at ogsaa denne Uveirssty drog forbi uden at
efterlade alvorligere Folger. Endog lige ved sit eget Lands Gramser maatte
Paven samme Aar være Vidne til en lignende Formastelighed. Hertugen af
Toskana meddelte Biskopperne i sit Land en Plan til en Reformation afKirke
voesenet, og en Kirkeforsamling, hvor kun romerst-katholske Gejstlige var tilstede,
gjorde Indsigelser mod det pave
lige Enevcrlde og foretog sig at
gjore Forbedringer i Gudstjene
sten og Undervisningen. Paven
kunde naturligvis ikke andet end
fordomme Kirkeforfamlingens Be
slutninger, og kort efter fik det
strengt pavelige Parti Overhaand
i Tostana, saa ogsaa denne Gang
Paven slap med Skrcekken.

XVI.

Men hine uheldspaaende For
udsigelser under Forfslgelserne
skulde dog gaa i Opfyldelse, og
Straffedommen, som overgik baade
Stat og Kirke, var den franske
Revolution, der udbrod Aar
1789 og kuldkastede al baade bor
gerlig og kirkelig Orden. Den
Kirkekamp, som var fort mellem
den pavelige Kirkes døde Overtro

Clemens den Fjortende.
(1769-1774),

paa den ene Side og de fvcermerfle Udskejelser ftaa den anden, afgav ret sjen
synlig Bevis for Fordærvelsen, som herskede i den pavelige Kristenhed, og frem
kaldte hos Mcrngden Tvil, om Sandheden overhovedet var at finde i Kristen
dommen; Vejen til Vantroen var banet lidt ester lidt, og den staffede sig endelig
Luft i Revolutionen. Medens de Pavelige har det travelt med at tale om den
lutherske Reformation som Begyndelsen til al ugudelig Revolution, vidner Histo
rien om det modsatte; den pavelige Kristenhed er bleven Revolutio
nens Fsdested; den romerske Kirke protesterede mod al Reformation, da den
ved Herrens Hjcrlp blev iverksat; i den romerske Kirke vil nu al Forandrwg ikke
lamgere kunne blive en Reformation (Forbedring), men en Revolution (Omvelt
ning). Aar 1793 erklcrrede Paris's Biskop og Prestestab, at deres foregaaende
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Tro og Liv havde vcrret en Indbildning; et Par Tusend Kirker i Frankrige
omdannedes til Templer for Fornuftens Dyrkelse, og felv Troen paa en Guds
Tilværelse blev fornegtet. — Med Rette erklærede Paven sig imod Revolutionens
ugudelige Grundsætninger, der omstyrtede baade guddommelig og menneskelig
Ret og vilde lcegge Kirken ind under det verdslige Regimente.

stormen paa Vastillen.

Aar 1798 besatte franske Tropper Kirkestaten og omdannede den til en
romersk Republik; Paven bortfsrtes som Fange, men beviste under sine store
Lidelser megen Standhaftighed. Den nye Pave nodtes til at stutte et Forlig
med Frankrige Aar 1801, og den franske Regjering fik ved dette betydelig Myn
dighed over Landets Gejstlighed; forresten holdt Paven under de ssrgelige Tids
omstændigheder mandigt fast paa den romerske Kirkes Grundsætninger. Aar 1804
maatte han salve Napoleon til de Franstes Kejser; da han senere ikke kunde
opfylde alle dennes Forlangender, lod Napoleon Aar 1808 Pavens Stater bescette
og erklcere, at denne Gave af en fransk Fyrste nu var taget tilbage paa Grund
af Pavens Misbrug af den. Da Paven nu endog vovede at udtale Vannet
over den almcegtige Napoleon, blev Rom erklceret for en Provins under Frankrige,
og Paven toges tilfange. Napoleon sammenkaldte derncest Aar 1811 en Synode
til Paris for at omforme den hele Pavekirke; men endnn var dog Pavemagten for
sterk til at knnne omstyrtes ved blot verdslige Midler. Forledet af øjeblikkets Svag-
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hed, lod Paven sig overtale
til at gjøre Napoleon Ind

rsmmelser, men tog dem straks
efter tilbage i oprigtig Vedrs
velse over sin ojeblikkelige Svag

hed. Endelig blev Napoleon
styrtet Aar 1814; Paven fik sin
Frihed igjen og sit Land tilbage

og var nu beskæftiget med
at bringe Pavevceldets
gamle Grundsætninger
til Udfsrelse.

Jesuiterordenen, som
ester sin Oplosning dog havde
vedligeholdt sig i al Hemmelig
hed, blev atter oprettet, og
dette umoralske Selstad, som

selv mange Landes borger
lige Love neglede Adgang til

Landet, har siden Aar 1814
vcrret i stadig Fremgang i den

romerske Kirke, og den nye Iver
for Paven og hans Kirke, som

siden den Tid er sporet i den
pavelige Kristenhed, staar lige
som den ivrige Bekæmpelse as

Protestantismen i Forbindelse
med lesuiternes Bestræbelser.

— Bibelselskaberne er
blevne fordsmte; Inkvisi

tionsfcrngsler er blevne gjen
opbyggede; Aaret 1825 er

bleven hojtideligholdt ved Af
lad; Aar 1837 var i Anled

ning af Koleraen Peters og
Paulus's foregivne Hjerne
skaller udstillede til

offentlig Tilbedelfe, lige
som senere en opdigtet hellig
Kjortel har vcrret fremvist un
der Tusenders Tilstromning ;

Aar 1839 er hsjtideligt et
Menneske atter optaget i

Helgenfortegnelsen, og

Napoleon som Fsrstekonsul. (Efter Isabey).
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1856 har Paven vovet at erkleere Lceren om Jomfru Marias übesmittede
Undfangelse (i sin Moders Liv) for offentig romersk Kirkelære,

Frugteslos har den protestantiske Reformation voeret oplevet af Pavekirken;
men Revolutionens Aand er ikke forgjeves trcengt ind i den romerske Kirke.
Aar 1831 gjorde Romerne selv Opstand mod sin Pave og Fyrste, og frem
mede Vaaben maatte komme ham tilhjælp, og Aar 1849 blev Pave Pins den
Niende — efter hojmodigt at have stjænket Kirkestatens Borgere storre Frihed —
nodt til at forlade Rom, og franske Tropper maatte atter gjenerobre ham hans
Land, som han dog ikke lcenge kom til at beholde. Det staar ikke til at negte,
at Pavens Regimente staar paa en vaklende Jordbund; i Kirken har der vist
sig Spor af revolutionere Bevægelser, og en betænkelig Gjæring har i mere
eller mindre Grad ytret sig ved forskjellige Anledninger. Imidlertid er Paverne
atter optraadt med sine gamle Fordringer, og tildels har det lykkedes dem at
gjennemfsre sine middelalderske Anskuelser i dette „oplyste" 19de Aarhundrede.
Paa et Koncil i Rom Aar 1870 blev „Pavens Ufejlbarhed" i Troessager
vedtaget som Kirkelcere.

XVII.

Dette er den romerske Kirkes Historie i disse tre hundrede Aar, der er
gaaet hen siden Reformationen. Medens den lutherst-katholste Kirke har strevt
at opbygge sig paa deu eldgamle Grundvold ved altid at ose storre Klarhed og
mere Sandhed ud af Profeternes og Apostlernes Skrifter, medens den efter sit
dybe Fald i forrige Aarhundrede atter har rejst sig med forynget Kraft trindt om
i Landene og i det hele staar fast paa sin evangeliske Bekjendelse og har bevist, at,
hvor kun Leren er ren, formaar Troen og Livet atter at gjenfodes fra Ordet
om Guds uforskyldte Naade i Jesus Kristus: saa er deu romerske Kirke i alt
væsentligt forbleven fom den var for Reformationen, kun at nu enhver
Tauke om Reformation er banlyst som en Forbrydelfe, og at Udvortesheden,
Skinnet, Ceremonierne maaste endnu mere end forhen er blevne og vil blive
den pavelige Kirkes 6t og alt. Det Parti af fande Hjertekristne, som allerede
for Reformationen fandtes indenfor Romerkirken, fvandt naturligvis bagefter
mere ind, men bestod dog, dels i venskabeligt Forhold til det pavelige Regimente,
dels forfulgt og mistjendt, tildels ogfaa opblandet med svermerste Vildfarelfer.
Det er nu en sjelden Undtagelse, at et egte kristeligt Liv rsrer sig indenfor den
pavelige Kirke. Hvad kan man ogsaa vente sig af en Kirke, hvis fornemste
Slotte lefuiterue er? Mauge andre Munkeordener er rigtignok ogfaa stiftede
siden det 16de Aarhundrede, mange virkelig i et fromt øjemed og af Mend,
der var en Pryd for den romerske Kirke (hos os turde vel de barmhjertige
Sostre vere de mest bekjeudte paa Grund af deres velsignelsesrige Virksomhed);
men ingen har dog opnaaet den Beromthed og Betydning som lesniternes,
Den hele nyere Tid har dybt rystet Mnnkedommets Anseelse, medens den aller-
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nyeste atter med sin Begejstring for Pavens Sag synes at spaa det gamle
Munkevæsen en stsrre Fremtid.

Det store Tab som Pavekirken led, da ved Reformationen Millioner lss
sagde sig fra den overantvordede Vildfarelse og Fordærvelse, har den ssgt at
gjenoprette ved andetsteds at erobre Sjæle for sig. Store Midler har staaet til

den romerske Kirkes Raadighed i denne Henseende, og en stor Missions
virksomhed har udviklet sig, navnlig efter Aaret 1622. da den bekjendte

den Trettende.
(Han blev i 1878 Pius den Niendes Eftermand).

Misfionsanstalt, der skulde have sit Vje fcestet paa alle Verdens Egne, blev op
rettet i Rom. Men den pavelige Mission har altid seet mere paa den ydre

Antagelse as Kristendommen, end paa en sand kristelig Erkjendelse, og det er
just ingen Anbefaling for Pavekirkens Vekst i fjerne Lande, at lefuiterne var

dens ivrigste Befordrere. Nu for Tiden er det navnlig Nordamerika, hvor den
romerske Kirke med sin faste Organisation og Enhed har vundet Fremgang under
den Splittelse, som de talrige Religionspartier og Sekter i Amerika foraarsager.

Derimod har de hyppige Forligsforssg, som baade Fyrster og Theologer
har gjort for atter at knytte den protestantiske Kirke til den romerske, strandet;
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paa at sammenfoje Sandhed og Usandhed kan der ikke mere tcenkes; nu ssger
den romerske Kirke ved alle Slags Midler at trcenge sig ind i de protestan
tiske Lande og arbejder ivrig paa at gjenerobre Norden, medens den selv
umerkelig undergraves af Evangeliet i Frankrige, i Mtystland, i Ungarn, ja selv i
Italien og Spanien. Hvad Ende det stal tage med denne romerske Pavekirke, hvor
Kristendom og Hedenstab er blandet sammen, for at danne den skinhelligste Anstalt,
Verden har seet, er ikke godt at vide; dog saa meget er vist, at enten vil engang
den hele Pavekirke falde med et forfærdeligt Brag, eller den bliver det Anti
kristens Rige, der forfslger Guds Menighed. Sandhedens Fiende har Romer
kirken vist sig at være, navnlig efter Reformationen, og den er det endnu den
Dag idag. Hvor den formaar det, undertrykkes og forfslges de Evangeliske endnu
i vore Dage (f. Eks. i Italien og Franklige); at den i de protestantiske Lande,
hvor den har trcengt sig ind, soger at bevare noget af Mildhedens og Toleransens
Prceg, kommer kun af dens Afmagt til at handle, fom den snster. I Pave
kirkens Vjne er alle Protestanter for Kjættere at regne, og Ild og Sverd er
endnu idag Midler, som Paven ikke har opgivet at bruge mod Kjætterne. Kristi
Rige er ikke af denne Verden; den pavelige Kirke er netop af denne Verden
med Hensyn paa sin Indretning, sin Gudstjeneste, sine Forsvars- og Angrebs
vaaben, ja endog sin Lcere; men saalcenge den endnu ejer den rette Daab og de
3 Troens Artikler som sin Bekjendelse ved Daaben, kan man ikke negte den at
boere Navn af en Kristi Kirke, stjont den — alt vel overvejet — frembyder
et Vramgebillede af Sandhedens Konges Rige paa Jorden.
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