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IVlin Afskedsprædiken, som jeg holdt i Fjel- 

sted og Harndrup Kirker d. 7. Januar 1894, vakte 
mod min Vilje en Del Opsigt, fordi der uden mit 
Vidende kom Referater af den i Bladene. Den var 
ellers kun bestemt for den lille Kreds, for hvilken 
jeg havde været Præst i tolv Aar. Da det nemlig 
i Efteraaret 1893 rygtedes, at jeg vilde søge min 
Afsked, var Forundringen derover stor i min Me
nighed, og jeg blev bestormet af Anmodninger om 
at udtale Grunden til, at jeg gik bort fra en Ger
ning, man vidste jeg omfattede med Kærlighed, og 
fra en Stilling, der i timelig Henseende var ligefrem 
glimrende. Jeg kunde ikke udtale mig fuldtud her
om, saa længe jeg endnu fungerede i Embedet som 
Sognepræst; men da jeg dog følte en dyb Trang 
til saa vidt muligt at gøre min Handlemaade for- 
staaelig for mine kære Venner og Sognebørn, mente 
jeg at kunne tillade mig en aaben Udtalelse des- 
angaaende, da jeg holdt min Afskedsprædiken.

Jeg betonede i denne, at Troen paa Guds Aaben- 
baring i Kristus aldrig havde været fastere hos mig 
end netop nu; men ved at have lært den katholske 
Kirke at kende var jeg bleven overbevist om, at 
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den Augsborgske Bekendelse, til hvilken jeg som 
Præst i den danske Folkekirke var løftebunden, i 
væsentlige Punkter afveg fra den aabenbarede Sand
hed. Endvidere var det nu bleven mig klart, at 
der ikke forelaa nogen Guds Aabenbaring, der gav 
Protestanterne Ret i Stridspunkterne mod den ka- 
tholske Kirke. Jeg kunde derfor ikke med Kol
lekten til 25. Søndag efter Trinitatis takke for Be
frielsen fra det græsselige Pavedømmes Vildfarelse, 
men maatte tværtimod føle dyb Sorg, fordi den 
ulykkelige Splittelse havde fundet Sted i Kirken.

Da disse Udtalelser blev bekendte i en videre 
Kreds, brød der en Storm løs imod mig. Af Mange 
blev jeg betragtet som en Daare, en Taabe; Nogle 
tænkte vel endogsaa, at jeg bar paa Spiren til en 
Sindssygdom, siden jeg kunde føle mig tiltrukket af 
det Katholske. Selv Saadanne, der af inderlig Kær
lighed til mig gerne vilde se Sagen fra den mildeste 
Side, betragtede dog ofte mig og min Handlemaade 
med en vis Medlidenhed. Sagen er jo den, at 
der i de fleste Protestanters Forestilling lever et 
sandt Vrængebillede af Katholicismen, et Produkt 
af nedarvede falske Fordomme.

Dog lød der ogsaa enkelte, sympathetiske Røster 
til mig i hin stormfulde Tid, og det skal jeg aldrig 
glemme. Ogsaa vil jeg altid med Taknemmelighed 
mindes, at de allerfleste af mine kære Sognebørn, 
trods Misbilligelsen af min Handlemaade, tog for
underlig mildt paa mig og ikke ophørte at nære en 
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inderlig Kærlighed til mig og min Familie. Gud 
lønne dem derfor i sit evige Rige!

I den rolige Tid, der oprandt for mig efter An
komsten til mit nye Hjem, har jeg atter overvejet 
disse i højeste Grad betydningsfulde Ting, og Re
sultatet deraf er blevet, at jeg, om end følende dyb 
Smerte ved Tanken om den Bedrøvelse, jeg vidste 
det vilde volde mine Venner, dog efter min inderste 
Overbevisning har maattet sige Lutherdommen et 
sidste Farvel og er vendt tilbage til Moderkirken.

Det er saa langt fra, at dette Skridt bringer 
mig timelig Vinding eller verdslig Ære; at det 
tværtimod volder mig Tab paa alle Kanter, bringer 
mig Spot og Ringeagt fra mange Sider og Mis
kendelse af Venner, som jeg har inderlig kær. Dette 
Sidste regner jeg for det allerstørste Tab. Et saa- 
dant Skridt gør man derfor kun, naar man har sær
deles vigtige Grunde. Thi at lide har det natur
lige Menneske ingen Lyst til, og frivillig gaa en hel 
Storm af Lidelser i Møde gør man derfor ikke uden 
gyldig Grund.

Men jeg har haft de allermest vægtige Grunde 
til at blive Katholik. Hvor kunde jeg da ønske i 
nogen Maade at lægge disse frem for mine kære 
Venner, saa de kunde faa i det Mindste en Smule 
Forstaaelse af Sagen! At skrive til hver Enkelt 
iblandt dem har været mig umuligt, jeg beder da 
Alle betragte denne Udtalelse som et Slags Brev 
til Venner, der nærer Deltagelse for mig.

Jeg vil forestille mig de kære Venner siddende 
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i Kreds om mig i min Stue i den rolige Aftenstund. 
Saa taler vi sammen som i gamle Dage. Minderne 
vaagner i al deres Styrke og Hjertet bliver forunder
ligt blødt. Vi kan vedblive at agte den, hvis Handle- 
maade vi ikke forstaar, eller endogsaa anser for 
aldeles forkert, naar vi er overtydet om, at der er 
handlet ærligt og samvittighedsfuldt. Skulde vi da 
ikke kunne vedblive at elske enSaadan? Den ægte 
Kærlighed døer dog aldrig. Paa denne gamle Kær
ligheds Magt og Styrke bygger jeg og troer jeg, 
idet jeg i Aanden kaster et Blik henover Venne- 
skaren, for hvilken jeg nu vil antyde Grundene til 
min ganske vist usædvanlige Handlemaade.

Det vil lette mig Fremstillingen, om jeg maa 
tillade mig at se tilbage paa min foregaaende Livs
udvikling.

Min aandelige Vækkelse fandt Sted i min første 
Ungdom ved Samlivet med en mig uforglemmelig, 
kær Ven og ved at høre Sognepræst i Ryslinge, 
Johannes Clausens varme Forkyndelse af Evangeliet. 
Jeg bevarer uudslettelige Indtryk af hans ofte for
underlig skønne og hjertegribende Prædikener. — 
Hvad jeg ellers lærte af Kristendom i hine brusende 
Ungdomsaar kan sammenfattes i dette Ene: jeg 
lærte at tro paa de guddommelige Forjættelser, 
navnlig dem, der anga^r Bønnen. Dette blev af 
stor Betydning for hele min følgende Udvikling.

Efter at jeg var ble ven theologisk Kandidat i 
Sommeren 1877, gik jeg med Børresen som Mis
sionær til Indien. Den Sygdom og Trængsel, jeg 
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dér blev ført ind i, var som en Skærsild for min 
Tro. Det viste sig, at Størstedelen af det, jeg 
havde bygget op, var Hø og Straa, som nu blev 
fortæret. Jeg opdagede, at min Kristendom, om end 
velment, manglede fast Holdepunkt, naar Stor
mene kom. Jeg havde bygget alt for meget paa 
Indfald, Følelser og Stemninger. Alt dette gik til 
Grunde. Tilbage blev Troen paa kristendommen 
som Guds sande Aabenbaring og Troen paa Bønnens 
Magt. Jeg søgte — og fandt (ved Grundtvig som 
menneskeligt Mellemled) et fast Holdepunkt i min 
Daab og lærte at elske Daabsordet som det, hvor- 
paa vi skulde bygge, og Fadervor som Haabets vel
signede Ord. Ved at læse i Grundtvigs Skrifter og 
ved at hente Trøst af hans herlige Salmer fik jeg 
stedse mere Klarhed over, at han var en Guds 
Mand, der viste os den rette Vej, om jeg end først 
efterhaanden i Aarenes Løb tilegnede mig hele hans 
Tankegang i den Grad, at jeg kunde slutte mig helt 
til den grundtvigske Retning.

Jeg blev nødsaget til at vende tilbage til Dan
mark, hvor jeg i Oktober 1881 begyndte den præste
lige Virksomhed, som fandt sin Afslutning den 7. 
Januar 1894.

I tolv Aar forkyndte jeg Ordet i Fjelsted og 
Harndrup Kirker. Min Gerning var som andre Præ
sters: at vise Folket den Vej, der fører til den evige 
Salighed. Mine fordums Tilhørere vil mindes, at jeg 
ofte indtrængende formanede til Bøn, og selv øvede 
jeg mig ikke lidet i »at bære Alting frem for Gud 



8

i Bøn«. Det var min Overbevisning, at vi ved i 
Lønkammeret flittig at bruge Troens og Bønnens 
Ord tilegnede os den Aand, der sammen med Ordet 
er den evige Sandhedskilde. — Ligeledes vil mine 
Tilhørere mindes, at jeg altid henviste til Daaben, 
og til Daabspagten som Salighedsvilkaaret. Paa det 
Spørgsmaal: hvad skal jeg gøre for at blive salig? 
var det klare Svar: Du skal holde din Daabs- 
pagt. Men ikke alene prædikede jeg dette; jeg 
bestræbte mig, om end i Skrøbelighed, under Bøn 
og Forsagelse for selv i mit Liv at gaa foran og 
vise Vejen. Jeg gentog atter og atter for min Gud 
det Løfte: jeg vil af ganske Hjerte holde min 
Daabspagt.

Saaledes var jeg ikke alene herved, men ogsaa 
paa mange andre Maader, forberedt for Erkendelsen 
af den katholske Sandhed. Ser jeg hen til mine 
Anskuelser, som de udviklede sig lige fra Vækkelses
tiden af, da har jeg, som saa mange Troende i vore 
Dage, ingensinde været nogen ægte Lutheraner; 
jeg behøvede kun at komme i Berøring med Katho- 
licismen for at opdage, at det Bedste i mit Troesliv 
pegede hen mod den.

Det første Indtryk, jeg for c. halvfemte Aar 
siden fik af den katholske Kirkes Lære, lod mig 
strax ane, hvad der siden kom til at staa usvigelig 
klart for mig, først: den katholske Lære er den 
absolute, kristelige Sandhed; dernæst: der er ved 
den saakaldte Reformation sket et Brud paa den 
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kristelige Daabspagt, hvilket Brud har haft de mest 
skæbnesvangre og vidtrækkende, ulykkelige Følger.

Med Hensyn til det første Punkt siger jeg til 
Vennerne: læs en Fremstilling af den katholske 
Kirkes Lære, NB. i et Værk af en katholsk Præst 
eller Theolog. Der finder I nemlig en paalidelig og 
sand Fremstilling. Jeg kan her anbefale følgende 
Bøger:

Stub: Ledsagelse fra Fordomme til religiøs 
Sandhed.

Gibbons: Vore Fædres Tro.
L. von Hammerstein: Edgar.
P. P. Er Romersk-Katholsk ægte Evangelisk?
H. Griider: Det protestantiske og det katholske 

Troesprincip.
Jeg gentager: læs saadanne katholske Bøger 

med Opmærksomhed — og I vil til Eders For
undring se, hvor lidet den virkelige Katholicisme 
svarer til det Vrængbillede, der er bleven malet af 
den i Luthers og hans Tilhængeres Skrifter og der
fra er gaaet i Arv til os. Vi er i den Grad fyldte 
med falske Forestillinger og — naturligvis os ube
vidste — Løgne, saa der skal næsten et helt Under 
til for at vi kan blive førte ud af det Urede hen til 
den gamle, ægte, sande Kristendom, som Apostlene 
plantede og Kirken værnede om gennem Tiderne.

Den katholske Troeslære bærer helt igennem 
et Sandhedspræg, som maa forbavse Enhver, og den 
udviser en saadan Overensstemmelse med Bibelen 
og med den kristelige Bevidsthed, som den ud-
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fra, at alle alvorlige Kristne er 
at Daabspagten indeholder Salig- 

Vi maa holde alle dens Led, om vi

danner sig ved Livets Erfaring, og en saadan indre 
Harmoni og Konsekvens, saa den med Rette kan 
lignes ved en mægtig Bygning, én af Middelalderens 
stolte Domkirker, hvor hver Søjle er sat paa sin 
Plads og hver Sten føjet ind paa rette Sted, og 
hvor alle Enkeltheder smelter sammen til eet vid
underligt, ophøjet, guddommeligt Hele.

Med Hensyn til det andet Punkt (Bruddet paa 
Daabspagten) vil en mere indgaaende Forklaring 
blive nødvendig.

Jeg gaar ud 
enig med mig i, 
hedsvilkaarene.
vil opnaa Frelse; altsaa ogsaa dette: vi troer paa 
den hellige, almindelige (katholske) Kirke*).

Jesus Kristus kom til Verden for at frelse Men
neskene. For at kunne naa dette store Maal stiftede 
han en Frelsesanstalt, der skulde vare gennem alle 
Tider: nemlig Kirken. Men det varede ikke længe, 
inden der opstod Stridigheder blandt Kirkens Med
lemmer, blandt de Troende. Man blev uenige om 
disse eller hine Sandheder. Hvem havde nu Ret, 
naar der stod to eller flere Partier overfor hinanden ? 
Den gamle Pagts hellige Skrifter og senere den nye 
Pagts Skrifter kunde ikke afgøre det, da de jo kunde 
fortolkes forskelligt, 
paa, at Gud havde

Man blev snart opmærksom 
givet Kirken dyrebare Forjæt-

*) »almindelig« er som bekendt den danske Oversættelse af 
Ordet »katholsk«.
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teiser: Helvedes Porte skal ikke faa Overhaand over 
den, Matth. 16, 18. Det gjaldt da om at faa høre 
Kirkens Røst, da kunde man være vis paa at høre 
Herrens.

Men hvorledes skulde Kirken kunne dømme i 
Stridighederne og komme til at udtale sig? Natur
ligvis kun gennem dem, der var Kirkens retmæssige 
Organer, dens ypperste Embedsmænd — altsaa mens 
Apostlene levede, var det dem, og da de gik bort, 
deres Eftermænd. Men fra første Tider af har man 
i Kirken betragtet Biskopperne som saadanne. 
De har taget det apostoliske Embede som Kirkens 
øverste Styrere i Arv, de har derfor ogsaa taget 
Forjættelsen i Arv: Se jeg er med Eder alle Dage 
indtil Verdens Ende, Matth. 28, 20; Sandheds-Aanden 
skal vejlede Eder til al Sandhed, Joh. 16, 13; Hvo 
Eder hører, hører mig, Luk. 10, 16.

Allerede i Apostlenes Dage opstod der Stridig
heder i Kirken. Derom fortælles der i Apostlenes 
Gerninger Kap. 15. Hvad gjorde vel Apostlene? 
De forsamlede et Kirkemøde, et Koncilium i Jeru
salem, hvor de forhandlede Sagen, hvorom der var 
Uenighed. Da de havde afgjort denne ved den 
fælles Beslutning, de i en Skrivelse meddelte de 
Kristne i Antiokia, Syrien og Cilicien, bøjede Alle 
sig for denne Afgørelse. Hvorfor? Jo, det var Kir
kens Afgørelse, og de havde i Daaben lovet at tro 
paa Kirken.

Ca. 300 Aar efter Kr. F. opstod der et Kætteri 
i Kirken, der fik en forfærdelig stor Udbredelse.
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Nemlig Arianismen. Kætteren Arius’ Lære, kunde 
for et overfladisk Blik synes temmelig uskyldig, men 
var dog en Helvedes Blomst, der skød frem i Guds
haven. Det Farlige ved den var, at den nægtede 
Kristi Væsensénhed med Faderen, idet den hævdede, 
at Kristus var kun en Skabning. — Striden blev 
heftig, Kirkens Fred og Enhed var i Fare. Da blev 
alle Kirkens Biskopper sammenkaldte til et Kirke
møde i Nicæa, Aar 325; Sagen blev forhandlet 
under Bøn og Granskning af den hellige Skrift og 
»Arvelæren« (o: den mundtlige Overlevering fra 
Apostlene, der siden har forplantet sig fra Slægt til 
Slægt). Den sande Lære om Kristi Væsensénhed 
med Faderen blev hævdet og udformet i en Troes- 
bekjendelse, den nicæiske, som blev vedtaget af 
Biskopperne. Arius’ Lære blev fordømt som falsk 
og dens Tilhængere udelukkede af Kirken. Saaledes 
blev den sande Tro paa Jesu Guddom værnet og 
bevaret af Kirken. Arianismen holdt sig vel en 
Tidlang, adskilt fra Kirken, men forsvandt tilsidst 
ganske.

I de følgende Aarhundreder opstod der tidt 
Stridigheder om dette eller hint Punkt i den kristne 
Lære. Disse blev bestandig afgjorte paa den samme 
Maade. Biskopperne forsamledes paa Kirkemøder, 
under Bøn og Granskning blev Stridspunkterne prø
vede og efter tidt langvarige Forhandlinger blev den 
sande Lære fremsat i Læresætninger (Dogmer); naar 
Kirken saaledes havde talt, da bøjede alle Kirkens 
Børn sig — de troede jo paa Kirken! Og ser
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vi tilbage paa hine Tiders Lærestridigheder, da viser 
det sig, at netop Kirkemøderne har haft en vid
underlig Evne til i deres Troesbestemmelser at ramme 
det Rette.

Saa fremstod i Begyndelsen af det 16. Aarhun- 
drede Luther og fremførte Lærdomme, der endnu 
ikke var hørte eller troede i Kirken siden Apostlenes 
Dage, saaledes Læren om, at vi retfærdiggøres ved 
Troen alene, (tværtimod Bibelens Vidnesbyrd, Jak. 
2, 24), at gode Gerninger nytter hverken til Guds
frygt eller Salighed; at den menneskelige Vilje efter 
Syndefaldet er absolut ufri; at Menneskene er forud
bestemte til Frelse eller Fortabelse (se Luthers »De 
servo arbitrio«); o. M. L. Han mente at kunne be
grunde Læren om Retfærdiggørelsen ved Troen alene 
ud af et Par af Pauli Breve; men rigtignok for
falskede han Texten og indskød i Rom. 3, 28 et 
Ord, Ordet »alene« efter »Troen«, saa han i sin 
Oversættelse af Romerbrevet skrev paa dette Sted: 
Mennesket retfærdiggøres ved 'Troen alene. (Den 
danske Bibeloversættelse er vendt tilbage til det 
rigtige: Mennesket retfærdiggøres ved Troen). — 
Ja, maa man saadan efter Behag indskyde Ord i 
Texten, da kan man faa enhversomhelst Lære til at 
stemme med den hellige Skrift.

Her er ikke Lejlighed til at gennemgaa Reforma
tionens Historie; jeg vil blot fremhæve, at det Ejen
dommelige for Luther var, at han, hvad Læren an
gik, ikke vilde underkaste sig Kirkens Prøvelse og 
Dom. Dengang han var indstævnet for Rigsforsam-
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lingen i Worms og det blev forlangt af ham, at han 
skulde tilbagekalde, hvad han havde skrevet stridende 
mod Kirkens Lære, erklærede han jo, at han Intet 
vilde tilbagekalde, med mindre han overbevistes ved 
klare Grunde og ved Guds Ord; »thi Kirkeforsam
lingerne og Paven alene troer jeg ikke.« I denne 
Erklæring ligger jo, at han ikke vil bøje sig for 
Kirken som Samfund, ikke vil bøje sig for den 
Prøvelse og Dom, som en Kirkeforsamling, sammen
sat af Kirkens retmæssige Organer og sammenkaldt 
af Paven efter ældgammel Praxis — vilde fælde over 
hans nye Lærdomme og nye, hidtil uhørte Paafund. 
Med andre Ord: Luther satte sin personlige Autoritet 
mod hele Kirkens!

Men nu finder vi ikke i den hellige Skrift nogen 
Forjættelse om, at Luther ikke kunde overvældes 
af Helvedes Magt. Men derimod finder vi, at Gud 
har lovet, at Kirken skal ikke overvældes deraf! 
Se Matth. 16, 18.

Den Indvending, at Luther jo vilde rette sig 
efter GudsOrd i den hellige Skrift, har ingen Vægt; 
thi Skriften kan ikke udlægge sig selv, den forklares 
paa mange forskellige Maader. Kunde Skriften virke
lig udlægge sig selv, eller var dens Mening i sig selv 
aldeles umiskendelig for alle Oprigtige, da vilde der 
ikke være saa mange Sekter blandt Protestanterne, 
der netop roser sig af at bygge udelukkende paa 
Skriften.

Men idet Luther, der var sig vel bevidst, at 
hans Lære stod i Modstrid med, hvad Kirken havde
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lært lige siden Apostlenes Dage, hævdede sin For
tolknings Avtoritet mod Kirkens, brød han sin 
Daabspagt, nemlig det Led: vi troer paa den 
hellige, katholske (paa Dansk: almindelige) 
Kirke. I Begyndelsen af sin Optræden henskød 
han vel ofte Afgørelsen af Tvistighederne til en al
mindelig Kirkeforsamling; men det var ikke hans 
virkelige Mening at ville bøje sig for en saadan, hvis 
dens Dom gik ham imod. Dette viser dels mange 
Ytringer af ham, dels de følgende Begivenheder. 
Da Paven nemlig udskrev en almindelig Kirkefor
samling, der traadte sammen i Trient 1545, mødte 
hverken Luther eller nogen eneste Protestant, skønt 
de var bievne indbudte. Nej, Luther haanede tvært
imod Kirkemødet, som han under hele sin Virk
somhed havde haanet Kirkens øverste Embedsmænd 
i de groveste og mest hensynsløse Udtryk. — Kirke
mødet i Trient drøftede udførligt alle de Spørgs- 
maal, Reformatorerne havde sat under Debat (om 
jeg maa bruge et moderne Udtryk). Misbrugene, 
der var trængte ind i Kirken, blev fjernede; hvad 
Kirken fra Begyndelsen af havde lært om Retfærdig
gørelse, om gode Gerninger, om Arvesynd, om den 
ugifte Stands Fortrin o. s. v., blev nøjere udviklet 
og udformet i Læresætninger (Dogmer), medens 
Luthers saavel mod Skriften som mod Overleveringen 
stridende Lærdomme blev forkastede. Kirkemødet 
sluttede 1563, uden at en eneste Protestant havde 
deltaget deri. Kun Katholikerne bøjede sig for
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Mødets Bestemmelser. Lutheranerne var og forblev 
adskilte fra Kirken.

Saaledes var da Bruddet paa det Led i Daabs
pagten : vi troer paa den almindelige Kirke, en fuld
bragt Kendsgerning for Lutheranernes Vedkommende.

Bruddet fandt et ydre Udtryk derved, at man 
tog Ordet »katholsk« (ø: almindelig) ud af Daabs
pagten og satte Ordet »kristelig« i Stedet. Det 
var en stor Fejl, ja en Brøde, men var ganske vist 
en Konsekvens af det skete Brud. Senere kvaklede 
man yderligere ved dette Led for at faa Mening i 
det og føjede nogle Ord til, saa det kom til at 
lyde saaledes: »vi troer en hellig kristelig Kirke at 
være.«

Hvad Følgen blev af at opgive Troen paa Kir
ken, paa denne vidunderlige Bygning, hvortil Grund
stenen var lagt af Jesus (Matth. 16, 18) og hvorpaa 
Aanden havde bygget i 15 Aarhundreder, det ligger 
klart for Dagen: Protestantismen er delt i en Uende
lighed af Sekter og kristelige Samfund, der hver 
staar med sin Troesbekendelse og hver for sig gør 
Fordring paa: vort er det eneste Rigtige — og de 
bekæmper af al Magt hverandre indbyrdes. Ja selv 
indenfor samme kristelige Samfund opstaar der for
skellige Retninger, der ofte i de haardeste Udtryk 
fordømmer hverandres Lære.

Man behøver ikke at være i Besiddelse af meget 
Kendskab til det aandelige Livs Love for at førstaa, 
hvad en saadan Uenighed og Søndersplittelse tilsidst 
skal føre til, nemlig: fuldstændig Opløsning. Det
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Rige, der er splidagtigt med sig selv, bliver øde, 
det er Herrens eget Ord (Luk. n, 17). Og er der 
noget Rige, paa hvilket dette finder Anvendelse, da 
•er det Protestantismen. Spiren til sin Undergang 
har den lige fra sin Fødsel baaret i sin egen Barm: 
nemlig deri, at dens Ophavsmand Luther fornægtede 
Troen paa Kirken, hvorved ene alle de Enkelte 
kan smelte sammen til Eet; thi det er dog saa 
sandt, hvad Grundtvig siger i den herlige Salme 
o Almindelig er Kristi Kirke«:

»Kun hvor alt Enkelt sig har bøjet, 
det Hele er i Herrens Aand.«

(Grundtvigs »Kirke-Sangværk«, Nr. 397)

Luthers Lære blev paatvunget en stor Del af 
Tysklands og Nordens Befolkning ved ligefrem Vold. 
I Stedet for, at Folket tidligere havde troet Kirken, 
skulde de nu tro Luthers Lære som et Guds Ord. 
De mange Modsigelser i Luthers Udtalelser, og de 
voldsomme Lærestridigheder, der gennemrystede de 
protestantiske Samfund under og umiddelbart efter 
Reformationstiden, bidrog i tænkende Kristnes Om
dømme meget til at svække Tilliden til de nye 
Dogmer. Efterhaanden lod man disse falde eller 
tillagde dem ikke saa megen Betydning, men be
tonede det at føre et fromt Liv som det ene For
nødne. Dette var Særkendet for den pietistiske 
Aandsretning, der dog veg Pladsen for den frem- 
brydende Rationalisme, der ikke nøjedes med at 
skyde Dogmerne (Læresætningerne) til Side for det

2
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praktiske Livs Krav, men lod efterhaanden alt det 
Overnaturlige i Kristendommen falde. Dermed var 
den Bevægelse, der sattes i Gang af Reformatorerne, 
ført ud i sine Konsekvenser. Det er Straffen, der 
følger Bruddet paa en af de guddommelige Forjæt
telser*) i Hælene; man har givet slip paa noget af 
den aabenbarede Sandhed, men vil fastholde det 
øvrige — det kan man ikke, man slipper endnu 
mere og tilsidst det Hele. Udviklingen tvinger et 
Enten-eller frem: enten tilbage til at tro alle 
Guds Forjættelser, altsaa ogsaa den, der er givet 
Apostelen Peter og Kirken (Matth. 16, 18) — eller 
kaste det Hele bort og ende i .Rationalisme eller
— tagende endnu eet Skridt, men paa samme Vej
— i det rene Fritænkeri.

Dertil omtrent var man naaet, da her i Dan
mark Grundtvig fremstod. Ved ham skete der 
en hel Vending, hvad det kirkelige Liv angaaer. 
Hans overordentlige Betydning kan umulig skildres 
i et Par Linier. Jeg forudsætter, at den staar nogen
lunde klar for Alle, der læser dette.

Grundtvig opgav det protestantiske Skriftprincip, 
der førte til, at de Lærde sloges om, hvad der var 
Bibelens sande Fortolkning (en endeløs Strid), medens 
Lægfolk blev aldeles raadvilde med Hensyn til, 
hvad de skulde tro eller ikke tro for at blive salige. 
Grundtvig opgav dette Princip og viste hen til 
Menigheden (Kirken) som den, med hvis Tro,

’) her Forjættelsen til Kirken.
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der højlydt forkyndes i Troens Ord ved Daaben, 
Kristendommen og den Enkeltes Frelse staar og 
falder. Med denne simple og dog storladne Menig
hedstanke, der klinger igennem al Grundtvigs For
kyndelse og igennem hans bedste Salmer, er der 
sat et helt nyt Udgangspunkt, et nyt Princip. I 
Stedet for, at der i Lutherdommen stadig var Tale 
om Skrift og Skrift, overladt til den subjektive For- 
staaelse, bliver nu Menigheden med Sakramenterne 
skudt frem som den, der danner Mellemleddet 
mellem Gud og den Enkelte. Visheden i Saligheds
sagen skal nu ikke søges ved en indre Troesakt 
alene, hvorved man stadig kommer ud paa Indivi
dualismens bundløse Dyb, men ved i Tro at øse af 
Livskilderne, der fremsprudler i Menigheden, og 
ved inderlig og hjertelig Deltagelse i Menigheds
livet. Den hellige Skrift er uovertræffelig som Op
lysningsbog i Kirkens Haand; men den giver 
ikke Livet, der fødes alene i den hellige Daab, hvor 
den Enkelte indlemmes i Kirken. Og spørges der: 
»hvad skal jeg gøre for at blive salig?« da svarer 
Grundtvig klart og med Kraft: »holde Daabspagten!« 
Grundtvig saa, at Luther, der aabenbart gik i 
Blinde, (smign. Grundtvigs Verdenshistorie, 3. B., 
Pag. 237) havde tillige med sine Tilhængere vist 
en Selvraadighed overfor Daabspagten, større end 
Pavens nogensinde havde været, (se Grundtvigs 
»Kirkespejl«, Pag. 270 og 271), idet de havde for
andret et Led i den. Det var een af Virkningerne 
af Grundtvigs Vidnesbyrd, at Ordet »kristelig« i 

2*
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3dje Troesartikel igen blev fjernet og den rigtige 
Oversættelse af den latinske Texts »catholica« (paa 
Græsk: xabokxvj) nemlig »almindelig« indført. 
Alt længe før denne Forandring blev avtoriseret af 
den kirkelige Øvrighed, døbte mange af Folke
kirkens Præster paa den rigtige Oversættelse 
(som man forøvrigt havde i Luthers Katekismus, 
godkendt til Skolebrug); men 1885 blev den endelig 
avtoriseret til Brug ved Daabspagtens Oprettelse.

Nu døbes der i alle danske Kirker til Tro paa 
»den almindelige Kirke«, og Søndag efter Søndag 
lyder i Kirkerne (i de fleste da) Bekendelsen: vi 
troer paa den hellige, almindelige Kirke. 
Men her er en skærende Modsigelse mellem hvad 
Læben bekender, og hvad man i Virkeligheden 
gør. Lutheranerne troer ikke paa Kirken. Gjorde 
de det, da forlod de Luther, der gjorde Oprør 
mod Kirken.

Ja, den saakaldte Reformation var ganske vist 
et Syndefald. Man kom længere bort fra Frelsens 
Veje, end Nogen aner: Grundtvigs mægtige Virk
somhed betegner for Nordens Vedkommende en 
delvis Oprejsning fra Faldet. Han fører os tilbage 
til den katholske Kirkes Dør. Ved en mærkelig 
Inkonsekvens gik han ikke selv ind ad den, men 
blev hele sin Levetid staaende udenfor.

Lad mig endnu betone, at der er kun eet 
kristeligt Samfund, der har holdt hele Daabspagten, 
ogsaa Kirkeleddet, nemlig den rotnersk-katholske 
Kirke. Det Samfund har altid holdt urokkelig fast
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ved: naar Kirken har talet, er Sagen endt*), 
da strides Kirkens Børn ikke mere om den.

Jeg haaber, det nu er lykkedes mig at antyde 
Grundene, hvorfor jeg er bleven Katholik.

Først er jeg ved en Række af Studier og Over
vejelser, sammenholdt med mange Aars Erfaringer 
fra det praktiske Livs Omraader, bleven overbevist 
om den absolute Sandhed i den katholske Kirkes 
Lære.

Dernæst forpligter mit Daabsløfte mig til at 
tro paa den hellige, almindelige Kirke. Jeg ved, 
at det er nødvendigt at holde Pagten for at blive 
salig. Jeg ønsker og begærer fremfor Alt at blive 
salig.

Derfor vil jeg holde mit Daabsløfte. I Følge 
det maa jeg tro paa den almindelige (□: den ka
tholske) Kirke. Gud fordrer det af mig. Men jeg 
kan ikke tro paa Kirken, uden jeg maa bøje mig 
for dens Afgørelser og indordne mig under dens 
Organisation.

Jeg troer paa Kirken. Derfor er jeg 
bleven Katholik.

Jeg har ikke gjort dette Skridt uden at føle 
en dyb Vemod, ja Smerte over, at jeg her skiller 
min Vej fra saa mange dyrebare Venners, som jeg 
har inderlig kær. — Mine inderlig elskede Venner, 
døm mig ikke overilet, læg Mærke til, hvilke

smlg. Avgustins Ord: Roma locuta est, causa finita — 
o: Rom (den romerske Biskop) har talet, Sagen er endt.
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Grunde der har drevet mig til at gaa denne Vej. 
I mener mig det saa godt, Eders Kærlighed har jeg 
altid skattet højt — men naar jeg engang ligger 
paa Dødslejet, da kan I ikke frelse mig, da kan I 
ikke garantere mig den evige Salighed. Den tabt 
— da er Alting tabt. Ethvert andet Tab kan gen
oprettes i Evigheden; dette ikke. Jeg er derfor 
nødsaget til at ty derhen, hvor Saligheden garan
teres mig. Gud lover mig den, naar jeg vil holde 
Daabspagten. Men jeg kan kun holde Daabspagten 
ved at blive Katholik.

Jeg har nu antydet de overbevisende Grunde, 
der har bragt mig til at gøre dette Skridt. Til 
disse kommer saa en indre Følelse af, at det er 
Guds Naade, der har draget mig. Dog, Følelser 
kan man ikke meddele Andre, derom kan der ikke 
forhandles, og derfor lader jeg det være nok med 
blot at berøre dette.

Det at gaa denne Vej har ganske vist ført mig 
ind i en Strøm af Lidelser. Gerne vilde jeg have 
været fri for Lidelserne. Hvem holder af at give 
Afkald paa en stor timelig Lykke, paa Folks gode 
Omdømme, paa Familiens og Venners Bifald? Dog 
alligevel troer jeg — og tildels veed jeg det af Er
faring — at det er en stor Naade at faa Øjet aabnet 
for den katholske Sandhed og blive Medlem af den 
sande Kirke, komme ind under det Hus’s Tag, som 
er bygget af den Almægtige i Aarhundredernes Løb, 
og som tilbyder den fuldkomne Beskyttelse, den 
fuldkomne Tryghed og Fred.
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Ja, lad mig sige Eder dette, kære Venner, efter 
min inderste Overbevisning: jeg mener vel ingen
lunde, at Protestantismen er Hedenskab. Nej, langtfra. 
Jeg har jo selv erfaret, hvilken Velsignelse der fra 
Folkekirken kan tilstrømme En. Det har jeg erfaret 
baade som Lægmand og som Præst. Men jeg ser 
ogsaa, at det Bedste i Folkekirken er de Glimt af 
den katholske Sandhed, som er ble ven tilbage trods 
Bruddet. Protestantismen er en ufuldstændig 
Kristendom. Væsentlige Stykker af Kristen
dommen er kastede bort. Saaledes Bodens 
Sakrament, som ogsaa andre Sakramenter; den apo
stoliske Rækkefølge (Succession; herom senere); 
Læren om de gode Gerningers Nødvendighed; Paa- 
kaldelsen af de Helliges Forbønner; Ærbødigheden 
for den romerske Biskop som St. Peters Efterfølger 
og hele Kirkens Overhoved o. m. m. — Og Prote
stanterne har egentlig ingen Kirke. I vil maaske 
ikke tro mig, kære Venner, naar jeg, som kun 
hører til Smaafolkene, siger det? Saa tro dog den 
store Kirkehistoriker, Protestanten Hagenbach. Han 
udtaler sig saaledes (i »Den nyeste Tids Kirkehistorie«, 
oversat af L. C. Hansen, II. D., Pag. 502): »------ en
Kirke har Reformationen ikke frembragt, og endnu 
den Dag i Dag spørge Mange: hvor er den da, 
den evangeliske Kirke?------------Det er sandt, en
færdig Kirke kunne vi ikke opvise, knap nok Ud
kastet og Grundridset til en saadan.« — Protestan
tismen har ingen Kirke, kun kristelige Samfund, der 
holdes sammen af Staten. Tager Staten sin stærke
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Haand bort — og det vil ske engang, da den jo> 
efter sit inderste Væsen er hedensk — da vil de 
protestantiske Samfund opløses. Thi deres Med
lemmer vil ingen Ting kunne enes om. De savner 
en øverste Autoritet, for hvilken alle ville bøje sig, 
og ved hvilken alle Troesstridigheder kunde finde 
en sidste og endelig Afgørelse.

Med den katholske Kirke forholder det sig 
anderledes. Det er en Kirke. Den boer ikke til 
Leje hos Staten. Den har sine Præster og Biskopper, 
der igen styres af Paven, Overhovedet for den hele 
Kirke. Og han er ikke afhængig af nogen Stat. 
Den katholske Kirke med sin hele Menigshedslivet 
omfattende Organisation er et eget Hus, hvis Op
førelse, der har taget Aarhundreder, vel nu kan 
siges at være fuldbragt. Det har trodset alle Tidens 
Storme — det vil ogsaa vise sig, at dette Hus i 
den sidste, vældige Verdenskamp, der nu stunder 
til, vil være det eneste, der staar urokkelig fast. 
Hvorfor? Fordi det er bygget paa Klippen, som 
Herren selv udsaae til Grundvolden. Og han kunde 
umulig tage fejl ved Læggeisen af Grundstenen. 
Det var jo Herrens Ord til Apostelen Peter: »Jeg 
siger dig ogsaa, at du er Petrus, og paa denne 
Klippe vil jeg bygge min Kirke.« Hvem der kan 
noget Græsk ved ogsaa, at Petrus kan ikke over
sættes ved andet end »Klippe eller Klippesten.« 
Det kan ikke betyde »Klippemand«. Apostelen 
Peter er Klippen, hvorpaa Kirken er bygget. Og 
Herren gav ham Himmeriges Nøgler (Matth. 16, 19).
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Vi hører ikke noget om, at Herren har taget dem 
tilbage igen. De er da forblevne hos Peter, og da 
han døde, gaaet i Arv til hans Efterfølgere, som 
efter Oldkirkens enstemmige Vidnesbyrd er Biskop
perne af Rom, hvor Peter en Tidlang styrede Me
nigheden og endelig led Martyrdøden. Biskoppen 
af Rom, senere hen kaldet Pave, er St. Peters 
Efterfølger i Embedet, som saadan er han bleven 
betragtet, og som saadan er der bleven vist ham 
Lydighed af Kirkens Medlemmer c. halvandet Aar- 
tusinde, førend Luther kom. Luther paastod, at 
Paven var indsat af Djævelen (se hans Bog »Om 
Pavedømmet i Rom, indstiftet af Djævelen«). Men 
har de Troende i Aarhundreder vist Lydighed mod 
en Mand, som Djævelen har indsat, da har ganske 
vist Helvedes Porte forlængst overvældet Kirken; 
men da er ogsaa den guddommelige Forjættelse 
slaaet fejl (Matth. 16, 18).

Men det er dog underligt at tænke: Jesus har 
lagt Peter som Grundsten til Kirken, siden er der 
bleven bygget paa den i 15 Aarhundreder, saa det 
er bleven en vældig Bygning — tænk bare paa 
Middelalderens Pavedømme — da viser det sig, at 
det Hele er fuldstændig mislykkedes, det 
maa ganske brydes ned og noget helt Nyt opføres, 
med Luther som Bygmester og med en hidtil i 
Kirken uhørt Læresætning (vi retfærdiggøres ved 
Troen alene — den Artikel, hvormed efter Luther 
Kirken staar og falder) som Grundpille! Hvor lidet 
ligner dette Gud, som man dog skulde tro var en
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forstandig Bygmester, om hvem det ikke skulde 
siges: han begyndte at bygge, men kunde ikke 
fuldende, thi han valgte en forkert Grundsten og 
byggede noget Forkert op paa det forkerte Grund
lag! — Det være mig tilgivet, at jeg taler saaledes 
om Gud, den evige Visdom og Almagt; jeg gør 
det kun for at vise, hvor uværdigt man tænker om 
ham, naar man mener, han har ikke kunnet bygge 
en virkelig ufejlbar og fuldkommen Kirke paa 
Jorden.

Nej, der er en anden Forklaring, langt rime
ligere end Luthers, og det er denne: den guddom
melige Forjættelse er ikke slaaet fejl, Paven er 
virkelig indsat af Gud til en Ypperstepræst, til en 
Styrer for hele Kirken, — en saadan var nødvendig, 
da Gud ikke er Forvirringens Gud, men Fredens og 
Ordenens — Paven er indsat af Gud til Hyrde for 
den hele Hjord, (Joh. io, 16; 2i‘, 15—17), hvilket 
var nødvendigt for at Kirkens Enhed kunde blive 
bevaret og vel ogsaa af mange andre Grunde; — 
og derfor kan Pavens Trone aldrig rokkes, hvorimod 
Luther er blevet overvældet af Helvedes Magt og 
har gjort Oprør mod Guds egen Anordning, hvorfor 
hans (Luthers) Rige ogsaa befinder sig i fuld Op
løsning.

Der gik meget tabt i Reformationens Kamp
bulder. Mere, end I kan ane, kære Venner! Lad 
mig nævne endnu et Tab. Lutheranerne mistede 
den rette apostoliske Rækkefølge (Succes
sion). Ingen katholsk Biskop gik over til Luthers
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Lære. Hvad gjorde saa han og hans Disciple ? 
Skønt Luther og Bugenhagen (den bekendte Præst 
i Wittenberg, Luthers Skriftefader) kun var præste- 
viede, gav de sig dog til at indvie Biskopper. Lige 
indtil den Tid havde man betragtet det som en 
Selvfølge, at kun de, der selv var Biskopper, kunde 
gyldigt vie Andre til Biskopper; og kun saadanne 
gyldigt indviede Biskopper kunde vie Præster, som 
virkeligt havde Myndighed til at forvalte Sakra
menterne (alene Daabens Sakrament kan i Nødsfald 
gyldigt udføres endogsaa af Lægfolk). Mistede man 
den gyldige Ordination (Bispe- og Præstevielse), da 
mistede man vel ogsaa de rette Sakramenter (und
tagen Daaben). I ethvert Fald ligger den Slutning 
nær, og det er derfor ikke saa underligt, at ad
skillige troende Protestanter har været betænkelige 
ved Mangelen af den apostoliske Rækkefølge. Grundt
vig følte Bruddet paa Successionen som en Ulykke, 
hvorved vi fik »selvgjorte, ikke virkelige Biskopper« 
(se Grundtvigs Skrift: »Skal den lutherske Reforma
tion virkelig fortsættes,« fra 1831). Saaledes var 
hans Betragtning netop den Gang, da de store 
Syner glimtede for ham, da han lige havde faaet 
Øjet aabnet for Daaben og Troesordets overordent
lige Betydning. Jeg veed nok, at han mod Slut
ningen af sit Liv udtalte sig anderledes om dette 
Punkt; men mærkeligt bliver det altid, at han, netop 
da Sandhedslyset glimtede stærkt for ham, saa dybt 
følte Savnet af den apostoliske Rækkefølge.

Idet jeg nu slutter denne kortfattede Henven-
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delse til Eder, mine kære Venner i Folkekirken, 
beder jeg Eder modtage mine Ord i Kærlighed. 
Min Kærlighed til Eder er ikke bleven kølnet ved 
det Skridt, jeg har gjort. Skulde I end ikke kunne 
holde saa meget af mig, som I før har gjort, saa 
vil I dog nu ikke nære Tvivl om, at det er rene 
og ogsaa vægtige Grunde, der har været bestem
mende for min Handlemaade. Hverken da jeg 
holdt min Afskedsprædiken eller nu senere har jeg 
i nogensomhelst Maade ladet mig lede af Opposi
tionslyst mod den danske Folkekirke eller dens 
Myndigheder. Jeg nærer Højagtelse for og Kær
lighed til de Mænd, der staar i Spidsen for den 
danske Kirke, blandt hvilke ogsaa mine fordums 
Foresatte er. Samme Følelse nærer jeg overfor 
mine fordums Kolleger, Folkekirkens Præster, og 
overfor alle mine gamle Venner, og jeg vil aldrig 
glemme Minderne fra Samlivets Dage. O jeg ved 
jo, Venner, det er i god Tro, I følger Luther; I 
vil det Bedste, men har endnu ikke faaet Blikket 
aabnet for, hvem Luther var. — Det er, som jeg 
ser Venneskaren for mig. Et kærligt Farvel til Eder 
alle! Dog — lad mig endnu sige et særligt Ord 
til Eder, mine kjære, forhenværende Sognebørn i 
Fjelsted og Harndrup Menigheder. I tolv Aar har 
jeg færdes iblandt Eder, mine Venner, er kommen 
i Eders Huse og Hjem, har staaet ved Eders Side 
i Sorgens som i Glædens Dage. Jeg takker Eder 
for al den Kærlighed, I udviste imod mig, hvorved 
I lettede mig min Gerning og gjorde den saa dyrebar
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for mig. Hvor jeg end skal bygge og bo i Frem
tidens Dage — ofte vil, især i Bønnens Timer, min 
Tanke søge de kendte Kirker, hvor jeg saa mange 
Aar prædikede, og de stille Veje og de kendte 
Hjem, fattige som rige, i Fjelsted og Harndrup 
Sogne; og jeg vil da i A an den være Eder nær. 
Jeg vil ikke undlade at nedbede Guds Naade over 
Eder. O tro mig, jeg omfatter Eder, og mine 
øvrige Venner og mine Slægtninge, der alle hører 
Folkekirken til, med varme Følelser, men jeg 
hader de lutherske Vildfarelser, fordi jeg troer 
og tildels veed, at de har berøvet os Alle heri 
Danmark og endnu den Dag berøver Eder, mine 
Venner, saa meget af den Naade, der er mere 
dyrebar end noget Andet.

Siden 1870 gaar der en stor papistisk Bevægelse 
gennem Verden, siger Biskop Martensen (se hans 
»Katholicisme og Protestantisme«, et Lejlighedsskrift). 
Med andre Ord: det lyder nu særligt indtrængende 
fra Moderkirken til Protestanterne, de Børn, der 
om end uden egen Skyld kom saa langt, saa langt 
bort ad Vildfarelsernes vilde Veje, der ender i 
Ørkenens Øde og Tomhed — det lyder nu ind
trængende til dem fra den ømme Moder, der ser 
deres Nød: kom tilbage, kom tilbage! For 
mig klang denne Røst stærkere og stærkere, og 
overbevist om, at det var min egen ømme, kærlige, 
saa skammeligt forhaanede og bagtalte Moder, der 
kaldte ad mig og aabnede mig sin Favn, adlød jeg 
tilsidst Røsten og har nu lagt mit Hoved til Hvile
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i den ufejlbare Kirkes Skød. Lad saa Stormene 
bruse! Jeg troer, jeg er gemt saa godt og sikkert, 
som et Menneske kan blive det her paa denne 
Jord.

Ville I lytte til samme Røst og adlyde den, 
kære Venner, — I ville ikke komme til at for
tryde det hverken nu eller i Eders sidste Stund.
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