
Rosenius som redaktør af Pietisten i årene 1842-18501

Artiklen er udarbejdet af Flemming Kofod-Svensen, kofodsvendsen@gmail.com 

I tillæg til denne artikel har jeg også udarbejdet artiklerne Fra Luther til Rosenius – i svensk 
kirkehistorie og Rosenius' baggrund og livsforløb. Disse to artikler er tænkt som 
baggrundsinformation for mine artikler med oversigt over indholdet i bladet Pietisten. Når der 
under gennemgangen af indholdet i de forskellige numre af Pietisten omtales noget, der har relation 
til svensk kirkehistorie eller til Rosenius' baggrund og livsforløb, vil der i en fodnote blive henvist 
til en af de to artikler. Men man skal naturligvis selv afgøre i hvilken udstrækning, man under 
læsningen af artiklerne om Pietisten ønsker at inddrage de to artikler med baggrundsinformation.

Pietisten 1842, januar

Pietistens formål og redaktionelle linje præsenteret af redaktionen2 
Bladets formål var at fremme gudsfrygt og fromhed blandt læserne. Under bladets navn Pietisten 
stod "Ordet Pietist, härledt från Latinet, betyder: Gudaktig." Læsningen af udenlandske især 
engelske tidsskrifter havde inspireret og tilskyndet Scott til at påbegynde udgivelsen af Pietisten.3 
Redaktionen ville realisere bladets formål ved i hvert nummer at bringe kristne fortællinger, 
levnedsbeskrivelser, breve, skildringer af hændelser og begivenheder i kirkens indre liv, en side 
med læsning for børn, så de gudfrygtiges børn tidligt blev vænnet til at tænke over kristelige emner,
omtale af nye bøger, vigtige citater m.m. Bladets forskelligartede stof ville hovedsagelig blive 
hentet i udenlandske tidsskrifter og opbyggelige blade. I hvert nummer skulle der også stå en 
ledende artikel, som i pietismens ånd skulle behandle et praktisk kristeligt emne. Til sidst blev der 
argumenteret for, hvorfor bladets navn Pietisten kunne underbygge og fremme bladets formål. 
Pietisten ville hovedsagelig behandle kristelige emner, og bladet ville af al kraft undgå polemik, 
strid og splid, som sjælefjenden var en mester i at bruge til at svække og ødelægge fællesskabet 
mellem Guds børn. De forskelle, der måtte findes mellem Guds børn, burde omfattes af den 
indbyrdes kærlighed. Redaktionen havde respekt for de tidsskrifter, som ville forsvare og 
opretholde kristendommen, men Pietisten så det som sin opgave at tale til sine læsere om det, som 
angår deres indre åndelige liv.
  I det første nummer var der en levnedsbeskrivelse hentet fra Evangelical Magazine, et brev som en
svensk bonde havde skrevet til sin netop ordinerede præst og om nyere tildragelser blev dels nævnt, 
at Det Svenske Missionsselskab4 havde besluttet at drive mission blandt lapperne, og det blev 
beskrevet, hvordan det amerikanske og engelske bibelselskab brugte penge på at sprede Bibelen i 

1 Scott var dog redaktør af Pietisten fra det første nummer i 1842, og indtil han forlod Sverige den 30. april 1842. I de 
måneder var Rosenius hans medhjælper.
2 Pietisten nr. 1, januar, 1842, 1-6.
3 Om baggrunden for at udgive Pietisten: Flemming Kofod-Svendsen, Rosenius' baggrund og livsforløb, 49-51.
4 Om Det Svenske Missionsselskab: Rosenius' baggrund og livsforløb, 50.
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Sverige.5 Der blev også bragt et citat af Luther om betydningen af at læse Bibelen.6 Endelig var 
læsningen for børn hentet fra en amerikansk søndagsskoleforening, og den læsning handlede om at 
holde hviledagen/søndagen hellig.7

Pietisten 1842 februar og marts
Da Scott forlod Sverige, fratrådte han posten som redaktør af Pietisten, og Rosenius efterfulgte 
ham. Hvad karakteriserede de numre, som Scott redigerede? Fra begyndelsen havde der været debat
om navnet Pietisten. Scott gav i februar og marts nummeret af Pietisten en længere redegørelse for 
sin forståelse af begrebet pietisme.8 Scott skrev, at selv om nogle havde brugt ordet pietisme som et 
smædenavn, havde der tidligere været konger, som havde værnet om ordet, så det kom til at betegne
en alvorlig kristen. Scotts fremstilling er givet ud fra hans klare fælleskirkelige holdning.  De 
forskellige kirker, der byggede på evangelisk grund, så Scott som en  flok søstre, der alle var 
smukke og elskværdige. Han elskede dem alle, men giftede sig kun med en af dem. Men ved dette 
ægteskab kom han også til at elske de andre søstre. Scott præsenterede pietismen som noget, der 
tilhørte hele verden forstået på den måde, at en pietist havde Kristus som sin Herre, mester og 
hoved uanset hvilken kirkeafdeling, han var medlem af. Man kunne ikke forvente, at alle kristne, 
selv om de var oplært af den samme ånd, var enige i alle kristelige spørgsmål. Da var det afgørende,
at de alle bekendte Kristus som deres Herre og mester og stillede sig under hans myndighed og 
autoritet. Hvis alle kristne søgte til midtpunktet Kristus, ville følgen blive, at de alle nærmede sig 
hinanden i indbyrdes kærlighed. Sjælefjenden arbejdede på at splitte de fromme og holde dem 
fremmede for hinanden. Alt, som fortjente navnet pietisme, skulle i den situation samle sig i 
indbyrdes forbøn for alle troende, der var spredt omkring i forskellige lande.
  Scott stillede det retoriske spørgsmål: Hvilken landsmand en pietist var. Svaret var dobbelt: Han 
tilhørte ikke et bestemt land og folk, idet han boede i alle lande, hvor evangeliet var forkyndt og 
kendt. Samtidig var han en gæst og fremmed på jorden, hvis egentlige fædreland var himmelen. 
Scott stillede derefter næste retoriske spørgsmål: Hvem eller hvad var en pietist? Hans korte svar 
var et menneske, der var født på ny af Guds levende ord. Et menneske hvis hjerte var forvandlet. 
Det var et menneske, i hvis hjerte Jesus boede ved troen, et menneske der levede af Guds ord og i 
det kristne fællesskab. Scott stillede det tredje retoriske spørgsmål: Hvad kendetegnede, eller hvad 
var det karakteristiske kendetegn ved en pietist? Scotts svar var: Den indbyrdes kærlighed mellem 
alle pietister. Dertil føjede Scott, at en pietist ikke alene talte om Guds gaver, men han brugte dem 
også. Især læste han regelmæssigt i Bibelen, han holdt morgen- og aftenandagt i sit hjem, han gik 
regelmæssigt til gudstjeneste, hvor han lyttede til ordets forkyndelse og modtog nadveren. Endelig 
understregede Scott, at en pietist ville hjælpe sine medmennesker både legemligt, hvis de havde 
brug for det, og åndeligt så de kunne blive reddet for evigheden.

5 Om bibelspredning i Sverige og oprettelsen af Det Svenske Bibelselskab: Kofod-Svendsen, Rosenius' baggrund og 
livsforløb, 17.
6 Om Luther. Flemming Kofod-Svendsen, Fra Luther til Rosenius – i svensk kirkehistorie, 1.
7 Pietisten nr. 1, januar, 7-16.
8 Om pietisme i kirkehistorien: Kofod-Svendsen, Fra Luther til Rosenius – i svensk kirkehistorie, 26-34. Om pietisme i 
Norrland: Kofod-Svendsen, Rosenius' baggrund og livsforløb, 6-7.
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  Scott sluttede sin lange redegørelse om pietisme med ordene, at måske nogen af læserne ville sige, 
at den tegning, han havde givet af en pietist, var den samme som af en sand kristen. Som svar på 
den bemærkning fastslog Scott, at en pietist og en sand kristen var præcis det samme.9

  Scott ville ikke etablere en metodistkirke i Sverige, men udbrede det, han kaldte pietisme, inden 
for den svenske lutherske kirke. Derfor var det så afgørende for ham, at det blad, han var skaberen 
af, fik navnet Pietisten. Sammenligner man, hvad Scott  skrev om pietisme med indholdet i John 
Wesleys 53 prædikener10, er man ikke i tvivl om, at Scott åndeligt og teologisk var discipel af John 
Wesley.11 
  Ud over sin lange redegørelse for, hvad Scott forstod ved pietisme, bragte han i de samme to 
numre af Pietisten levnedsskildringer, breve m.m. fra en række kristelige blade som Scottish 
Christian Herald, Watchman, The Young, Den amerikanske søndagsskoleforenings blad og det 
danske blad Den Christlige Samler. Han bragte fx en  levnedsbeskrivelse om en Hr David Rasmith. 
Det var en from historie om en skotte, der kom til tro på Jesus og blev aktiv i Guds rige i både ord 
og gerning. Kilde: Evangelical Magazine. Han bragte også et brev fra en svensk bonde til en præst, 
der netop var blevet indsat i sit embede. Det var et ydmygt og omsorgsfuldt brev. Under 
overskriften Nyere tildragelser bragte Scott dels en skrivelse fra Det Svenske Missionsselskab om 
lappernes situation og religiøse behov og hvilke initiativer, der var planlagt for at imødekomme 
behovene, og dels en redegørelse for, hvordan det amerikanske og britiske bibelselskab arbejdede 
på at fremme bibelspredning i Sverige. 
  Under overskriften levnedsbeskrivelse bragte Scott en beretning om en ung pige, der bliver syg, 
men læser i sin bibel og hviler trods smerter i, at Gud er hendes far. Hun dør under smerter 14 år 
gammel og glæder sig samtidig til at se sin frelser. 
  Under overskriften "Berättelser och Bref" blev fortalt, hvordan kristne fra Madagaskar mødte 
nogle omvendte hottentotter fra Sydafrika. Selv om de ikke forstod hinandens sprog, kunne de 
kommunikere ved at pege på skriftsteder i hinandens bibler. Derved opstod  et inderligt og stærkt 
venskab. Historien var hentet fra Family Christian Almanach. 
  Der blev også fortalt. hvordan en præst red på sin hest, da det blev en voldsom storm. Præsten 
søgte så ind i et stort hus, hvor han blev godt modtaget, beværtet og indbudt til at overnatte. Men 
præsten ville ikke gå i seng, førend værten havde samlet sit husfolk. Skete det ikke, ville præsten 
fortsætte at ride i uvejret. Værten  frarådede det og sammenkaldte så sit husfolk. Da holdt præsten 
en gribende andagt for dem. Fra da af blev der holdt aftenandagt også i det hjem. Beretningen var 
hentet fra Scottish Christian Herald.
  Scott bragte også et uddrag af et brev fra en lærer i Sydsverige til Det Britiske og Udenlandske 
Bibel-selskab, hvor brevskriveren udfoldede, hvilken positiv betydning regelmæssig bibellæsning 
har haft på menneskers både åndelige og menneskelige udvikling. I forlængelse af det brev bragte 
Scott et citat af Luther fra hans 15. prædiken i Kyrko-Postilla, hvor Luther udfoldede, hvor vigtigt 
det er, at hver enkelt kristen selv læser Bibelen og ikke bare bygger på andres bibelforklaring. Dette
citat blev uddybet med en omtale af på den ene side gode opbyggelige bøger, og på den anden side 

9 Pietisten nr. 2-3, februar-marts, 1842, 17-23.33-42.
10 John Wesley, På Bibelns grund I. Jesus är Herre. Tjugoåtta Predikningar + På Bibelns grund II. Evangeliet och 
livsproblemen. Tjugofem Predikningar (Stockholm: Nya Bokförlag, 1970).
11 Gunnar Westin, George Scott och hans verksamhet i Sverige (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses 
Bokförlag, 1929), 117-166.
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at de forskellige menneskers bøger, der læses, alle bør vise hen til Bibelen. Denne betragtning blev 
fulgt  op af et citat af den tyske lutherske præst Stephan Prætorius (1536-1603),12 der understregede 
bibellæsningens betydning. Scott bragte også en række citater fra personer op gennem 
kirkehistorien og fra en række nulevende åndelige ledere i den engelsktalende verden.13 

Pietisten 1842 april
  Den sidste artikel, Scott fik publiceret, inden han forlod Sverige, var Plöjer på nytt, och sår icke 
ibland törne. I denne artikel satte Scott fokus på den nye fødsel. Han omtalte fra Jesu lignelser de 
uforstandige brudejomfruer og manden, der havde taget imod bryllupsindbydelsen uden at iføre sig 
de rette bryllupsklæder. Scott  understregede, at når Jesus ikke kendte disse mennesker, så de blev 
kastet ud i mørket udenfor, skyldtes det, at de ikke var født på ny af Guds levende ord. Scott 
advarede imod at stole på de rigtige kristelige meninger og traditioner, men også imod, at man på en
vis måde havde omvendt sig selv uden at blive født på ny. For Scott var det vigtigt at fastslå, at den 
nye fødsel var Helligåndens værk. Scott beskrev, at det menneske, som var åndeligt dødt, ikke 
kunne gøre sig selv åndeligt levende. Men Gud kunne genføde ved sit levende ord. Scott pointerede,
at når Gud kaldte et menneske, kunne mennesket vælge mellem livet og døden. Derfor var det 
menneskets ansvar, om det tog imod Guds nåde eller bragte død og odelæggelse over sig selv. Scott
udmalede, hvor alvorligt det var at afvise Guds nåde, når Gud kaldte et menneske. I denne grundige 
artikel om at blive født  på ny omtalte Scott på intet tidspunkt dåben.14

  I dette nummer af Pietisten fortalte Scott om, hvordan den svenske afholdsforenings Stockholms-
afdeling med meget god tilslutning havde holdt sit årsmøde. Under hele sit ophold i Sverige havde 
Scott været en varm fortaler for afholdssagen. Under internationale nyheder omtalte Scott, hvordan 
den evangeliske engelske biskop var ankommet til Jerusalem og havde holdt sin første gudstjeneste,

12 Stephan Prætorius (1536-1603) studerede i Rostock under Chytræus (en af mændene bag Konkordieformlen). Efter 
10 års skolevirksomhed blev han præst i sin fødeby Saltzwedel. Prætorius ønskede at være en retlærende luthersk 
teolog, der tilsluttede sig Konkordieformlen, men hans fokus var den enkeltes tilegnelse af Bibelens budskab. Derfor 
lagde han vægt på undervisning i kristendom og på individuel sjælesorg.Han talte også for hedningemission. Prætorius 
udarbejdede en række opbyggelige traktater, som han tilegnede venner, hvis åndelige vel lå ham på sinde. Den fromme 
Johan Arndt (1555-1621) samlede og gjorde en række af Prætorius' traktater klar til trykning. De udkom i 1622 året 
efter Arndts død. Danzig-præsten M. Statius reviderede og systematiserede de mange traktater af Prætorius og samlede 
dem i syv bøger, som han i 1636 udgav under den fælles titel Geistliche Schatzkammer der Gläubigen (De troendes 
åndelige skatkammer). Statius' udgave fik stor udbredelse i Tyskland og Skandinavien, idet den kom i kortere eller 
længere udgaver. Den blev varmt anbefalet af de pietistiske ledere Philipp Jakob Spener (1635-1705) og August 
Hermann Francke (1663-1727). Den blev oversat til svensk i 1664, revideret i 1774-1775 og kom i nyt oplag (under 
Rosenius  bevågenhed) i 1848. Næst efter Luther var Prætorius den forfatter, som Rosenius hyppigst citerede, ligesom 
han ofte omtalte Prætorius i rosende vendinger. Statius' udgave udkom første gang på norsk i 1866. Statius' udgave blev
udgivet af Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Helsingfors. Jeg har 3. udgave fra 1925, men ved ikke, hvornår 
førsteudgaven udkom. Jeg ved heller ikke, hvornår Statius' udgave første gang udkom på dansk. Det Kongelige 
Bibliotek har et 4. oplag fra 1846, men De Stærke Jyder har i deres mindestue en udgave fra 1750. Den udgave er på 
640 sider. Den sidste store danske udgave på 552 sider er fra 1916. Den er udgivet af Selskabet for Udbredelse af 
kristelig Litteratur i billige Folkeudgaver, Kristeligt Folkebibliotek i København. Den findes hos flere bl.a. De Stærke 
Jyders mindestue. I 2008 udsendte Luthersk Missionsforenings Bibelskoles Elevforening et uddrag af Prætorius' "De 
troendes åndelige skatkammer" med titlen De troendes åndelige skatkammer. 
13 Pietisten nr. 2-3, februar-marts, 23-32.42-48.
14 Pietisten nr. 4, april, 1842, 49-57.
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og man var i gang med et kirkebyggeri, hvor man brugte sten fra Oliebjerget. Scott meddelte også, 
hvordan Det Britiske Bibelselskab havde fået uddelt 14.000 bibler i Frankrig.15

Pietisten maj-december 1842
Pietisten nr. 5 maj 1842 var det første nummer med Rosenius som redaktør

I Pietisten blev der intet nævnt om, at Scott den 30. april 1842 havde set sig nødsaget til at forlade 
Sverige. Der var heller ingen omtale af, at Rosenius havde overtaget Scotts redaktørpost. Efter  
redaktørskiftet er det oplagt at undersøge, hvilken udvikling Pietisten gennemløb med Rosenius 
som den ansvarlige redaktør. Derfor vil især de første numre blive analyseret grundigt.
  I det første nummer af Pietisten, som Rosenius redigerede, bragte han afslutningen af 
levnedsbeskrivelsen om Martin Stephan, som Scott havde påbegyndt i det sidste nummer, han 
redigerede. Stephan var født den 13. august 1777 i Stramberg i Mähren. Han afsluttede sine 
teologiske studier i 1809 og blev præst i Dresden i 1810, hvor han formidlede et klart bibelsk 
budskab og bl.a. hjalp Carl Ferdinand Wilhelm Walther (1811-1887) til tro på evangeliet om frelsen
i Jesus Kristus.16

   Kong Friedrich Wilhelm of Preussen blev overbevist om, at det var bedst for hans land, hvis den 
luherske og den reformerte kirke blev sluttet sammen. Den beslutning ville han gennemføre med 
tvang. Resultatet blev, at mange luthertro tyskere udvandrede til USA. I 1838 udvandrede således 
mere end 700 tyskere heriblandt præsterne Martin Stephan og Carl Walther.17 Det var bl.a. ud fra 
denne gruppe, at Missouri-synoden blev etableret i 1847. Imidlertid blev Stephan afsløret i 
ægteskabsbrud og utilstedelig optræden over for forskellige kvinder i den menighed, man  havde 
etableret efter ankomsten til USA. Det blev Walthers opgave at forelægge beskyldningerne for 
Stephan. Resultatet blev, at Stephan blev ekskluderet fra fællesskabet.
  I Pietisten blev Stephan med tidsskriftet L'Esperance som kilde præsenteret som en præst, der 
prædikede sandt og derved fik stor åndelig betydning, og mange mennesker kom og hørte ham. 
Men hele hans liv blev ikke beskrevet, fx blev hans udvandring til USA ikke omtalt. I Pietistens 
fremstilling var hans store svaghed hans åndelige hovmod og ønske om smiger og tilbedelse. Det er 
åbenlyst, at Pietistens hensigt med denne levnedsbeskrivelse var at advare mod det åndelige 
hovmod og ønsket om at skaffe sig tilbedere. Han underviste ret og lagde stor vægt på den rene 
lutherske lære, men han satte sig selv og ikke Kristus i centrum. Han brugte også sin renlærighed og
forkyndelse til at skabe sig efterfølgere og tilbedere, hvis smiger han elskede og nærmest 
forventede. Han rettede tillige skarpe bebrejdelser mod dem, der ikke i alle detaljer var enig i hans 
kristendomsforståelse, ligesom han ikke tålte kritik. Pietisten bestred, at Stephan var en åndelig 
bedrager, idet han var oprigtigt overbevist om de sandheder, han prædikede. Budskabet i denne 
levnedsbeskrivelse var at advare mod det menneskelige hovmod, som især en forkynder med stor 
åndelig fremgang kan falde for. Tilbøjelighed til at fordømme andre kan gøre blind for egne fejl. 
Også Stephans ægteskabsbrud blev fremstillet som en frugt af hans åndelige hovmod.

15 Pietisten nr. 4, april, 1842, 58-64.
16 August R. Suelflow, Servant of the Word. The Life and Ministry of C.F.W. Walther (Saint Louis: Concordia 
Publishing House, 2000), 25.
17 Suelflow, Servant of the Word, 44-45.
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   Om religiöse partier. 
Det er vanskeligt at vide, hvem der er forfatter til den artikel.18 Når artiklen udkom i både maj og 
juni nummeret af Pietisten 1842, er det nok naturligst at gå ud fra, at Scott, der var dygtig til at 
organisere sin tid og sine opgaver, i april måned har arbejdet på den artikel. Måske Rosenius så har 
givet artiklen den endelige redaktionelle udformning. Når artiklen vil skildre de religiøse partier, 
fastslås det, at der i grunden kun er to partier: 1. Dem der tror på Jesus som deres Herre og frelser 
og er genfødt af Helligånden til et evigt liv og 2. Dem der afviser Jesus som deres frelser. Det kan 
være dem, der direkte afviser Gud og Guds søn, men i artiklen tales der især om dem, der på den 
ene eller den anden måde afviser Jesus som forsoner. Konkret nævnes både jøder og 
muhammedanere. De, der tror på Jesus som deres frelser, tilhører den hellige almindelige kirke, der 
er usynlig. Kun Gud kender dem. Her på jorden tilhører de forskellige kirkesamfund. Artiklen 
understreger betydningen af, at kristne brødre og søstre i andre kirkesamfund mødes af kærlighed i 
stedet for af dogmatisk rettroenhed fra ens eget kirkesamfund, hvor ens eget samfunds læregrundlag
stadig bringes i centrum. Artiklen understreger to ting: 1. At man til stadighed spørger og fokuserer 
på, om man selv er ret genfødt og fortsat lever i afhængighed af Jesus som sin frelser. 2. At kristne 
brødre og søstre omsluttes af kristen kærlighed. I forlængelse af det understreges betydningen af 
ikke at svigte Jesus og ikke undlade at bekende hans navn over for verdens børn. I denne artikel 
inddrages Luther ikke, ligesom heller ikke andre lærefædre nævnes. Derimod mærker man 
forskellige steder i artiklen den spændte politiske situation, som tvang Scott til at forlade Sverige. I 
dag er det umuligt at fastslå, om Rosenius, da han som ny tiltrådt redaktør af Pietisten publicerede 
denne artikel, da var teologisk enig med artiklens meget åbne økumeniske holdning med svag 
luthersk lærebevidsthed, eller han i veneration for Scott bragte denne artikel, som Scott som det 
sidste havde udarbejdet, inden han følte sig tvunget til at forlade Sverige.

Pietisten 1842
De numre af Pietisten, som Rosenius redigerede i 1842, lignede på nogle områder de numre, som 
Scott havde redigeret. Rosenius bragte fx også levnedsskildringer, kristelige beretninger og uddrag 
fra breve og særlige afsnit med overskriften: Læsning for børn, der ofte var hentet fra tidsskriftet 
The Young. I disse afsnit var der samme pietistiske tone og fokus på den kristne livsførelse som i de
numre, der var redigeret af Scott. Men der var også artikler med et noget andet fokus, end der havde
været i Scotts redaktørtid.

   Den Christliga kärleken19 
Den artikel kan betegnes som en overgangsartikel mellem Scotts redaktørperiode og den 
redaktionelle linje, som Rosenius var ved at udvikle. Rosenius understregede, at som skabt af Gud 
har vi mennesker en forpligtelse til at elske alle mennesker. Her er der forskel på menneskers 
kærlighed til hinanden. Forudsætningen for den kristne kærlighed er, at vi er genfødt af Gud. Det 
naturlige menneske elsker først og fremmest sig selv. Det kan ikke af sig selv frembringe den 
kristne kærlighed. Rosenius forklarer sammenhængen. Loven viser os vor synd. Jo mere vi har set 

18 Pietisten nr. 5-6, maj-juni, 1842, 65-76.81-94.
19 Pietisten nr. 7, juli 1842, 97-108.
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af egen synd, jo større er taknemmeligheden over at være elsket af Gud, og jo større er vores 
kærlighed til andre mennesker, både den almindelige kærlighed og den kristne broderkærlighed. 
Men kærligheden fastholder afvisningen af falsk lære. Samtidig bringes et citat af Luther uden 
kilde, hvor Luther advarer mod falsk lære. Rosenius taler om "lifspunkter", det vil sige de 
lærepunkter, der er nødvendige til salighed. Her undersreger Rosenius, at "litet af surdeg försyrar 
hela degen!" Omvendt siger han, at "de Reformertas willfarelse i nattwardsläran, icke har den födt 
af sig flere willfarelser i andra punkter. Eller hwad? Nej icke".20 
  Rosenius er ved at udforme, hvad han fremover gentagne gange understreger: Der er nogle 
fundamentale kristne grundsandheder, der klart må fastholdes. Kort sagt handler det om faldet i 
Adam og oprejsningen i Kristus, og hele den kristne lære og livsførsel, der er knyttet til den 
overordnede grundsandhed. Det er vigtigt for Rosenius at fastholde, at den kristne kærlighed afviser
falsk lære. Samtidig betoner Rosenius, at der kan opstå uenighed mellem kristne om mindre 
væsentlige kristne spørgsmål. Her bør den kristne broderkærlighed råde, så Guds sande børn kan 
leve forbundne i et saligt, inderligt og fortroligt søskendefællesskab.

   Om Guds Ords bruk21 
Den artikel var en lang undervisning i og understregning af betydningen af at læse og bruge Guds 
Ord, Bibelen. Rosenius bruger mange ord og eksempler for at opmuntre og tilskynde læseren til at 
bruge og tænke over den levende Guds levende ord til os mennesker. Vi er ikke herrer over Ordet, 
vi har brug for Helligånden til at lukke Ordet op for os. Vi har også brug for hjælpemidler til at 
forstå og tilegne os Guds ord, men da skal vi bruge de rette hjælpemidler, der er i fuld 
overensstemmelse med Bibelen selv. Rosenius bragte flere korte citater af Luther uden kilde til at 
underbygge, hvad han selv havde fremført.

   Du utsläpper ock genom dins förbunds blod dina fångar utu kulone, der intet watten uti är
 Under den overskrift med henvisning til Zach. 9,11 bragte Rosenius22 sangen Ack ack, jag arme 
syndare, Hwad jag i synd är fängslad! Rosenius kaldte den sang, som havde  13 vers, "poesi" og 
angav hvilken melodi, den kunne synges på. Sangen fremtræder anonymt i Pietisten, så den må 
formodes at være forfattet af Rosenius. Jeg har ikke fundet den sang omtalt i nogen svensk sangbog.

  Wi wete wäl, att Lagen är god, då man henne rätteligen brukar23 
Rosenius gav i denne artikel en grundlæggende undervisning om lov og evangelium, hvor hans 
centrale budskab var, at lovens hovedopgave er at være en tugtemester til Kristus. I den troendes liv
skal loven dels både  straffe og tugte kødet, og dels være en daglig vejleder for den kristne, men det 
er evangeliet, der giver kraft til at leve livet med Jesus Kristus. 

20 Pietisten nr. 7, 1842, 105-106.
21 Pietisten nr. 8 og 9, aug.-sept.1842, 113-121.129-138.
22 Pietisten nr. 9, september 1842, 143-144.
23 Pietisten nr. 10, oktober 1842, 145-154.
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  Rosenius begyndte sin artikel med at citere fra Swebilius' katekismusudgave24, som hans far tidligt 
havde undervist ham i, at loven var nogenlunde kendt af naturen, mens  evangeliet derimod var en 
hemmelighed, som var skjult for al fornuft. Derpå skrev Rosenius uden kildeangivelse, at Luther et 
sted  havde sagt, at Moses og langt mindre paven måtte stige op i brudesengem med sine love for at 
ligge dér, det vil sige: for at råde i samvittighden, som Kristus netop har befriet fra loven, for at den 
skal være helt fri for al trældom. Det var et frit citat fra Luthers Store Galaterbrevskommentar.25 Det
er den første artikel af Rosenius i Pietisten, hvor indholdet er gennemsyret af Luther, især fra hans 
store Galaterbrevskommentar.26 Sådanne citater af Luther finder man ikke hos Scott.

   Trötta dufvans trängtan 
Under den overskrift bragte Rosenius sangen O Jesu din dufwa hon har ingen ro I marken27. 
Rosenius kaldte denne sang med to vers "poesi". Sangen fremtræder anonymt i Pietisten, men den 
kom med i Ahnfelts 2. sanghefte udgivet i 1851 som nr. 20. Ifølg B. Wadström Andeliga Sånger 
1859 var den forfattet af den pietistiske vækkelsespræst Peter Lorentz Sellergren (1768-1843).

 Hemlighetens uppenbarelse28  
I denne artikel trådte Rosenius for alvor i karakter i forhold til Scotts tale om fromhed og den 
kristnes livsførelse. Rosenius' fokus var at vise den frelsessøgende, der kæmpede for at få fred med 
Gud, hen til Jesu frelsergerning på Golgata kors. 
  Rosenius understregede først, at mange mennesker kæmpede med at have en rigtig omvendelse, 
for at de kunne tro og modtage nåden. Alene at tro evangeliet og syndernes forladelse opfattede de 
for let. Rosenius henviste så til Paulus' sorg over jøderne, omtalt i Rom 9,2-3. Jøderne søgte både 
retfærdighed og salighed, men det var forgæves, da de søgte det ved lovens gerninger og ikke ved 
tro på Kristus. Rosenius bragte så det citat af biskop Pontoppidan,29 som han selv havde mødt som 
13-årg, og som havde ført til hans egen trosafklaring.30 Det var det ord, hvor Pontoppidan udtalte, at 
man kunne kende hele Bibelen, regne den for sand og være villig til at dø for den, ja endog gøre 
tegn og undere i Jesu navn, hvis Gud ville det, men alligevel ikke være et Guds barn, fordi man ikke
havde den retfærdiggørende og frelsende tro. Rosenius henviste også til Jesu ord i Luk 13,24, at 
mange skal søge at komme ind i Guds rige, men ikke magte det. Rosenius konkluderede årsagen 
med ordene: de kendte ikke evangeliets hemmelighet, at mennesker frelses af Guds frie og gratis 

24 Ærkebiskop Olof Svebilius' (1624-1700) Enfaldig förklaring  öfwer Lutheri  lilla catechismum, stält genom 
spörsmåhl och swar var fra 1689. Grundstammen i Svebilius' katekismus, som den blev kaldt, var Luthers Lille 
Katekismus, men den største del af bogens indhold var spørgsmål og svar udarbejdet af Svebilius selv. Disse gav i 
tilslutning til de fem hoveddele i Luthers lille katekismus en oversigt over hele den kristne troslære. Svebilius' 
katekismus var repræsentativ for den lutherske ortodoksi og blev hurtigt spredt og brugt i de forskellige stifter og blev 
under et århundrede bestemmende for kristendomsundervisningen for børn i både Sverige og Finland.
25 W.A. 40 I, 595; Martin Luther,  Stora Galaterbrevs Kommentaren. Ny svensk tolkning jämte inledning av Martin 
Lindström (Stockholm: Svenska Kyrkans diakonistyrelses Bokförlag, 1954), 326; Martin Luther, "Store 
Galaterbrevskommentar II" i Martin Luther skrifter i udvalg. Oversættelse, indledning og noter ved sognepræst, 
lic.theol. Helge Haystrup (København: Credo, 1984), 121.
26 Kofod-Svendsen, Fra Luther til Rosenius – i svensk kirkehistorie, 1.
27 Pietisten nr. 10, 1842, 160.
28 Pietisten nr. 11 og 12, 1842, 161-167.177-188.
29 Erik Pontoppidan, Härliga Tros-Spegel. Öfwersatt ifrån Danskan af Haqu. Enroth; Sjette Upplagan (Örebro: Tryckt 
hos M.M. Lindh, 1824), 3;  Erik Pontoppidan, Trosspegel. Till svenska av Göran Fahlström (Stockholm: Evangeliska 
Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, 1942), 13; Erik Pontoppidan, Troens Spejl (København: Credo, 1984), 20-21.
30 Jævnfør artiklen Kofod-Svendsen, Rosenius' baggrund og livsforløb, 18-21.
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nåde. Derpå bragte Rosenius uden kildeangivelse et citat, hvor Luther understregede, at denne 
hemmelighed hævdede mange at kende, så snart de havde fået en vis historisk kundskab til den, 
men så mente de også, at de var udlært i den og derfor ville høre noget nyt.31 Rosenius udfoldede så 
i sin artikel evangeliets hemmelighed, hvor han først bragte et skjult citat af Luthers forklaring til 2. 
trosartikel i Den Lille Katekismus.32 Dernæst udfoldede Rosenius troens væsen, hvor han uden 
kildeangivelse inddrog Luthers beskrivelse af troen med ordene: "Tro derimod, er et guddommeligt 
værk i os, som forvandler og føder os på ny ud af Gud" fra fortalen til Paulus' Brev til Romerne.33 
Dernæst drøftede Rosenius forholdet mellem at tro nåden og at fornemme nåden i sit hjerte og 
konkluderede, at det ville han lade Luther besvare med sine  egne ord i en påskeprædiken, som han 
derefter citerede et langt afsnit fra.34 Ved at Rosenius også inddrog Pontoppidans Troens Spejl, 
røbede han samtidig noget af sin pietistiske35 arv og måske en inspiration fra Scott ved at lægge 
vægt på troens kendetegn. Samtidig bør det bemærkes, at når Rosenius i samme artikel både 
inddrog Luther og pietisten Pontoppidan, så brugte han de to forfattere til at belyse forskellige sider 
af den saliggørende tro.

Poetisk teckning af en rätt Christens andeliga lif och saliga död 
Rosenius bragte under denne overskrift sangen Hwad är att saligt dö?− Det är att banden slippa; 
För usel hydda få ett präktigt Konungshus36. Sangen havde 23 vers og var skrevet til den 
gudfrygtige friherreinde Johanna Ribbes begravelse i 1746. Forfatteren var ukendt. Denne 
begravelsessang er ikke fundet i nogen svensk sangbog.

Rosenius' redaktionelle stil
Fra og med Pietistens anden årgang fra 1843 har Rosenius fundet sin redaktionelle stil. I hvert 
nummer af en årgangs 12 numre bringer han en længere bibeludlæggende artikel skrevet med et 
tydeligt sjælesørgerisk sigte. Det er disse bibeludlæggende, opbyggelige artikler, der senere er 
samlet i Rosenius' samlede skrifter eller skrifter i udvalg udgivet på mange forskellige sprog. Det er 
også ud fra disse bibeludlæggende, opbyggelige artikler, at man senere har udgivet redigerede bøger
af Rosenius; fx redigerede Amy Moberg og Lina Sandell ud fra artikler i Pietisten andagtsbogen 
Betraktelser för var dag i året også kaldet Husandagtsbogen. I førsteudgaven, der udkom i 1873,  
har Moberg og Sandell redegjort for, fra hvilken årgang af Pietisten med sidetal, de har hentet hver 
eneste dags andagtsstykke.
  Med Scott som redaktør var det bærende i Pietisten de opbyggelige historier, informationer om 
evangeliets udbredelse rundt om i verden, læsning for børn og en lang række spredte citater. Med 
Rosenius som redaktør af Pietisten blev de bibeludlæggende, opbyggelige artikler tyngdepunktet i 
hvert enkelt nummer af Pietisten. I tillæg bragte Rosenius så en opbyggelig historie, eller 

31 Med dette citat af Luther hentydede Rosenius til Luthers fortale til Den Store Katekismus (W.A. 30 I, 127-128; Den 
Store Katekismus (København: Credo, 1996), 33.35.
32 W.A. 30 I; Doktor Martin Luthers Lilla Ketekes (Uppsala: Bokförlaget Pro Veritate, 1979), 27; Luthers Lille 
Katekismus. Oversættelse, indledning og noter ved Peter Olsen (København: Credo, 1997), 24.
33 W.A. 7, 11; Martin Luther, Fortalen til Romerbrevet (København: Credo, 1981), 120.
34 Luthers Kyrko-Postilla, Första Bandet. Evangelier, En annan Predikan på Påskdagen, Mark 16, 1-8,  249-250; Luther
Kirkepostillen, Sommerdelen, Mark 16, 1-8, 9-17..
35 Om pietisme i kirkehistorien: Fra Luther til Rosenius – i svensk kirkehistorie, 26-34. Om pietisme i Norrland: 
Rosenius' baggrund og livsforløb, 6-7.
36 Pietisten, nr. 11, 1842, 167-171.
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missionsinformation om evangeliets udbredelse i forskellige lande, eller en artikel særlig tiltænkt 
som læsning for børn samt ofte en sang. Når man læser disse ekstra artikler, bibringes man den 
opfattelse, at disse forskelligartede korte artikler for Rosenius skulle tjene som appetitvækkere eller 
øjenåbnere af de længere bibeludlæggende artikler. Dog er der også forskel på Scotts og Rosenius' 
opbyggeglie historier. Hos Scott munder den opbyggelige historie altid ud i en omvendelsesappel. 
Hos Rosenius er tyngdeunktet i den opbyggelige historie normalt, at et menneske har læst i Bibelen,
eller har hørt en prædiken eller hørt et vidnesbyrd af en kristen og er derved kommet til tro på Jesus.
 Disse ekstra artikler, der ofte var forsynet med en sang, kom ikke med ved udgivelsen af Rosenius' 
samlede skrifter eller Rosenius' skrifter i udvalg. Det betyder, at disse udgivelser af Rosenius kom 
til at virke mere dogmatisk tunge eller vanskelige at læse end selve bladet Pietisten, som Rosenius 
redigerede.

Pietistens oplagstal
I Pietistens første udgivelsesår 1842 blev bladet trykt i 600 eksemplarer, men ved årets udgang var 
der adskillige numre tilbage. Da mange i årets løb havde givet udtryk for, at Pietisten havde været 
til stor velsignelse i det første år, fik Rosenius frimodighed til at fortsætte som redaktør og udgiver. 
Samtidig vovede han at forhøje abonnementsprisen. De første numre i 1843 blev trykt i 1000 
eksemplarer, men interessen og efterspørgslen var så voksende, at årets sidste numre blev  trykt i 
1500 eksemplarer; årets første numre blev genoptrykt, og restlageret fra 1842 blev udsolgt. I de 
følggende år 1844-1848 blev Pietisten trykt i 1200-1500 eksemplarer om året. Samtidig skal man 
huske på, at når en abonnent havde læst et nummer af Pietisten, så udlånte han det til naboer, 
venner og bekendte. På den måde fik Pietisten en langt større åndelig indflydelse.
  Takket være Scotts indsats fik Rosenius et årligt pengebeløb fra vækkelseskredse i USA.37 Dertil 
kom den indtægt Rosenius havde som redaktør og udgiver af Pietisten og som redaktør og udgiver 
af Missions-Tidning. Med disse tre forskellige indtægter kunne Rosenius uden økonomiske 
bekymringer fortsætte som leder af det vækkelsesarbejde, som Scott havde været det menneskelige 
redskab til at sætte i gang. Rosenius fik også økonomisk mulighed for at gifte sig.38

Pietisten, 2. årgang, 1843

Utan twifwel är Gudaktighetens hemlighet stor: Gud är uppenbar worden i köttet. 1 Tim. 3,1639 
Rosenius begyndte Pietistens anden årgang med denne artikel, der strakte sig over de tre første 
numre. Rosenius begyndte med at understrege, at de fleste mennesker mente, at det var let at finde 
vejen til salighed. Men deroverfor fremhævede Rosenius Djævelens mange forsøg på at lokke 
mennesker væk fra fællesskabet med Gud. Rosenius pointerede dermæst det helt grundlæggende, at 
mennesker lever i kødelig sikkerhed, i en syndesøvn uden at være klar over følgerne. Det enkelte 
menneske har hverken kræfter eller evner til selv at komme ud af den situation. Mennesket må 

37 Gunnar Westin, Ur den svenska Folkväckelsens historia och tankevärld II. Brev från C.O. Rosenius till hans vänner i
Amerika (Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, 1931), 19-23; Kofod-Svendsen, Rosenius' 
baggrund og livsforløb indtil Pietisten, 48-49.
38 Sven Lodin, C.O. Rosenius hans liv och gärning (Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, 1956), 
127-128.
39 Pietisten, nr. 1-3, 1843, 1-8.17-28.33-44.
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oplyses ud fra Guds ord. Rosenius uddybede, at der inden for kristenheden var en stor fare for, at 
man gik enten til højre eller venstre side af den vej, der fører til salighed. Den fare fulgte Rosenius 
op på med uden kildeangivelse at bringe et citat af Luther, hvor han understregede, at hvor som 
helst Herren lader sit ord prædike, så misbruges det til ødelæggelse for en selv. Hvis der prædikes 
om loven og de gode gerningar, da falder folk i egenretfærdighed, trældom eller hykleri og tramper 
det forsoningsblod, der forkyndes i Gammel og Ny Testamente, under fode. Hvis der prædikes om 
troen og den frie, uforskyldte nåde, da foragter folk gode gerninger og kaster sig ud i kødelig 
frihed. Og dog, hvad andet og mere end Lov og Evangelium skal man prædike? konkluderede 
Luther. Rosenius fulgte så op på dette citat af Luther ved at spørge, hvordan man får det barnesind, 
der elsker Gud og hans vilje og ønsker at følge ham. Det sker alene ved, at mennesket først 
modtager Guds kærlighed i Kristus. Da får mennesket den levende tro, som Rosenius beskrev ved at
inddrage Luthers fortale til Paulus Brev til Romerne.40 Derefter udfoldede Rosenius Jesu 
stedfortrædende frelsergerning ved at udlægge en række skriftsteder, hvor han tillige tre gange 
inddrog Luthers forklaring til 2. Trosartikel, som han brugte lidt forskelligt.41 Rosenius brugte 
Luther til at udfolde og uddybe sin egen fremstilling.           
   Rosenius henvendte sig videre i sin artikel til dem, der kæmpede med egne svagheder i deres 
kristenliv. Han skrev sjælesørgerisk ud fra 2 Tim 3,16, hvad det betyder, at Kristus var blevet 
åbenbaret i kød, retfærdiggjort i ånd og optaget til herlighed. Derudfra udfoldede han ud fra en 
række skriftsteder, hvad det betyder at være i Kristus, ligesom han igen inddrog Luther. Rosenius 
understregede, at det var formaningens ord, der viste os vore  svagheder og mangler, mens troens 
prædiken om nåden og forladelsen i Jesus Kristus gav ny frimodighed og glæde. Til sidst kom 
Rosenius med den advarsel, at hvis man ikke ville prøve sit liv i lyset af Guds ord og ikke kendte til 
kampen mellem ånden og kødet, burde man frygte for ikke at være født på ny.

   Några ord om bönen42

 Rosenius indledte artiklen med at dele bederne i fire kategorier: 1. De, der beder uden at ønske at 
blive omvendt til tro på Jesus. De både synder, ved fx at bande, og beder samtidig. 2. De, der ikke 
foragter Guds bud, men regner sig selv for gode i Guds øjne. Derfor har de ikke brug for at bede om
nåde og velsignelse. Men de beder eller "læser bønner" som en del af deres fromhedsliv eller deres 
kald. 3. De mennesker, der er vakt af Guds Ånd, men de stoler på omvendelse og bøn og er således 
selvretfærdige. De driver afguderi med deres bøn og giver ikke Lammet ære. 4. De ægte bedere er 
de troende nådebørn, som Gud ved den nye fødsel har givet "nådens og bønnens ånd". De tilbeder 
Gud i ånd og sandhed. 
  Rosenius kom så med en advarsel. Djævelen vil gøre, hvad han kan for at ødelægge nådebørnenes 
bønsliv. Rosenius gav så eksempler på hans strategi. 1. Djævelen lokker den bedende til at vente 
med at bede, til man får bedre tid, og til at man bliver mere værdig til at bede til Gud. Da inddrog 
Rosenius Luther43 med et citat uden kildehenvisning, hvor Luther om den manglende værdighed 

40 WA 7, 11-12; Luther, Fortalen til Romerbrevet i Credos udgave fra 1981, 120-121; .
41 W.A. 30 I; Luthers Lille Katekismus, 24; Svebilius', Enfaldig förklaring  öfwer Lutheri  lilla catechismum, 34-45; 
Martin Luther, Lilla Katekes (Uppsala: Bokförlaget Pro Veritate, 1979), 81-88.
42 Pietisten nr. 4, 1843, 49-55.
43 Da Rosenius udfoldede Djævelens fristelser for at få den troende til at undlade at bede, byggede han på Luthers 
udlægning af Jesu afskedstale i Joh 16,23. Måske har han parafraseret Luther ud fra Doct. Martin Luthers Skrifter uti 
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sagde, at vil du, lede Djævel, snakke om, at jeg ikke er værdig eller andægtig nok til at bede, så er 
jeg det mindre om en halv time. Derfor vil jeg nu bede et Fader Vor, inden jeg bliver endnu mere 
uværdig. Derefter vil jeg bekende og beklage min uværdighed over for Gud og bede om nådens og 
bønnens ånd. Rosenius konkluderede Luthers ord ved at skrive til sin læser, at ad den vej vil du 
blive mere værdig til at bede. 2. Djævelen vil lokke med, at Gud jo ikke er her og derfor ikke vil 
høre dig. Rosenius rådede til at imødegå Djævelens lokketoner med at henvise til Jesu ord om, at 
han vil være nær hos sine børn alle dage indtil verdens ende. 3. Djævelen anfægter, at man kan 
bede, når man har mange synder og dermed er uværdig. Derfor siger han, at man skal  vente med at 
bede, til man bliver mere from og ren. Dertil svarede Rosenius, at hvis man fulgte Djævelens råd, 
ville man ende på selvretfærdighedens vej og reelt sige, at Kristus ikke er kommet for at kalde 
syndere, men retfærdige. Rosenius understregede, at selv om du er faldet aldrig så dybt, så kan du 
ikke derved tilintetgøre Kristi blod. Tværtimod er du velkommen i Jesu navn til nådestolen, så uren 
som du er. 4. Djævelen indgiver den tanke, at min bøn er jo svag, ukvalificeret og uværdig. 
Hvordan kan Gud da bønhøre mig? Da svarede Rosenius advarende, at man må ikke lægge grunden
til sin bøn på egen værdighed eller egne kvalifikationer, men på Kristi løfte om at bede i hans navn. 
Jesus har befalet os at gå til hans himmelske far og lovet, at hvad vi beder Faderen om, vil han give 
os i Jesu  navn (Joh 16, 23). Rosenius konkluderede, at vores bøn har kraft og værdi på grund af 
Guds befaling og bragte så følgende citat af Luther:

         Derfor skal du sige sådan: "Den bøn, jeg beder, er lige så værdifuld, hellig og Gud velbehagelig som
Paulus' og de allerhelligstes. Det hænger sammen med, at jeg nok gerne lader ham være helligere for 
personens vedkommende men ikke, for så vidt angår budet, da Gud ikke modtager bønnen for personens, 
men for sit ords og for lydighedens skyld. For på budet, som alle hellige bygger deres bøn på, bygger jeg 
også min, og desuden beder jeg om netop det, som de altid beder og har bedt om." Dette er altså det første
og vigtigste punkt, at al vor bøn skal bygge på lydigheden mod Gud uden hensyn til vor person, lige 
meget om vi er syndere eller retskafne, værdige eller uværdige.44

Rosenius afsluttede artiklen om bøn ved at skrive sjælesørgerisk om, at Gud undertiden lader vente 
på bønhørelse.

Lefnadsbeskrifning. Johan Bunian 
Med The Ev. Family Library som kilde gav Rosenius en meget positiv skildring af Johan Bunians 
(1628-1688) liv, virke og betydning.45 Til sidst blev der også nævnt noget om hans skrifter, men 
intet om skrifternes oversættelse til svensk og udbredelse i Sverige.

ett efter tidens behof lämpadt Urwal. Tredje Delen (Stockholm. P.A. Huldbergs Bokhandel), 199-203.
44 Rosenius skrev, at han læste Luther "i en af wåra Symboliska böcker". Det oven for citerede er fra Den store 
Katekismus i afsnittet Fadervor. Rosenius citerede ofte Den store Katekismus fra Konkordiebogen.
45 Pietisten nr. 4, 1843, 56-63.
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  Andans fattigdom
Under den overskrift publicerede Rosenius sangen Wik ej ur mitt hjerta, Bittert ljufwa smärta.46 
Denne dybt personlige og selvransagende sang om den åndelige fattigdom er ofte blevet tilskrevet 
Rosenius, men da Rosenius publicerede sangen med 14 vers i Pietisten, meddelte han, at den var 
indsendt. Det ville Rosenius ikke have skrevet om sin egen tekst i sit eget blad. Nærlæser man 
teksten i Pietisten, finder man flere formuleringer, som man vanskeligt kan forestille sig, at 
Rosenius har skrevet. Flere har peget på Carl Gustaf Cassel (1743-1866, cand. jur., overdirektør for 
lant- och sjötullverket, senere lagmand over Västmanland og Dalarna) som den oprindelige 
forfatter. I et brev af den 18. maj 1849 til den finske åndelige leder Fredrik Gabriel Hedberg (1811-
1892) beskrev Cassel sin åndelige udvikling, hvis hovedbudskab var, at han i en periode på ca. 25 år
havde været et søgende menneske, hvor han bl.a. havde studeret mystiske og teosofiske skrifter, 
indtil han ved læsning af Bibelen og Luther havde fået fred i troen på Guds uforskyldte nåde i 
Kristus.47 Nærlæser man den sang, som Rosenius havde publiceret i Pietisten med Cassels 
beskrivelse af sin åndelige søgen og udvikling, kan sangen passe godt på Cassels åndelige situation 
på det tidspunkt, hvor han langsomt begyndte at forstå og tilegne sig evangeliets indhold. Dernæst 
skal man nærlæse Wik ej ur mitt hjerta, Bittert ljufwa smärta publiceret i Pietisten 1843 med teksten
Wik ej ur mitt hjerta Helsosamma smärta i sang nr. 2 med 16 vers i første hefte i Ahnfelts Sånger 
udgivet i 1850. Da springer det i øjnene, at teksten i Ahnfelts Sånger har en anden åndelig klarhed 
og dybde, end sangen havde i Pietisten 1843. Det bør også noteres, at vers 2 "Vandringsman på 
jorden" og vers 7 "Att i trone salig" i teksten i Ahnfelts Sånger mangler i originalteksten i Pietisten. 
Det er altså bearbejderens tillæg.
  På Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens hovedkontor Heidenstamsgatan 75 i Uppsala findes i deres 
arkiv C.O. Rosenius' private udgave af Pietisten 1842-1848, signeret af Rosenius Stockholm d. 22. 
dec. 1848. I denne første udgave af Pietisten har Rosenius med sin håndskrift skrevet forskellige 
kommentarer og rettelsesforslag i marginen til flere artikler i Pietisten. Over sangen Wik ej ur mitt 
hjerta har Rosenius skrevet "den senare redigerade sången". Den formulering kunne tyde på, at det 
er Rosenius, som har redigeret den oprindelige sang. Havde en anden person fx Oscar Ahnfelt 
redigeret sangen, inden den kom i Ahnfelts Sånger, ville Rosenius givetvis have nævnt personens 
navn. En sådan redaktionel bearbejdelse kan være årsagen til, at Bernhard Wadström (1831-1918), 
der var med til at oprette Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen i 1856 og ansat i bevægelsen en 
årrække, angav Rosenius som forfatter til sangen Wik ej ur mitt hjerta, Helsosamma smärta, da han 
i 1859 udgav sangbogen Andeliga Sånger. Det er Wadströms oplysninger, der er baggrunden for, at 
Rosenius betegnes som sangens forfatter i en række ældre sangbøger. I nyere sangbøger i Sverige 
og Danmark formodes Carl Gustaf Cassel at være forfatter til sangens originale tekst, der så er 
blevet bearbejdet af Rosenius. Sangen er typisk for Rosenius, når han advarer imod faren ved 
selvretfærdighed og henviser til nåden i Kristus, som fundamentet for en kristens fred, håb og 
glæde. Denne sang er måske Rosenius' stærkeste advarsel mod selvretfærdighed. I sangen bruger 
han flere velvalgte billeder for at vise, hvordan en kristen let kan falde for den fristelse at regne sig 
for bedre og mere from end andre og dermed ende som farisæer. Men Rosenius anviser også den 
rette bibelske udvej, som er at lade sig tugte og oplyse af Helligånden, både når han afslører synd og

46 Pietisten nr. 5, 1843, 77.
47 Ernst Newman, "Hedbergianismen" i Sverige (Abo Akademi, 1931), 132-134.
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selvtilfredshed og peger hen på nåden i Kristus. Også i denne sang understreger Rosenius, at en 
kristen ved trosforeningen med Kristus er fuldstændig ren og retfærdig og på enhver måde er Gud 
velbehagelig i Kristus.

Om andeligt presterskap48 
Rosenius behandlede emnet i to numre af Pietisten ud fra flere skriftsteder i Bibelen, og med en 
række citater af Luther beskrev Rosenius indholdet af det almindelige præstedømme eller det 
åndelige præsteskab. Her skal bringes et par af disse citater af Luther: 

        Præster er alle troende kristne, som Peter siger i 1 Pet 1,2. Deres tro giver dem alt godt og al vished, 
så de ved deres gode er rige konger og ved deres vished store præster, og de kunne dømme, bedømme og 
lære hele verden.49

       En præst i NT skal ikke frembringes, men fødes. Han bliver ikke indviet, men skabt; han fødes ikke 
gennem den kødelige fødsel, men gennem den åndelige, af vand og ånd i den nye fødsels bad. Derfor er 
de kristne alle sammen præster, og det ville være en forbandet tale, hvis man ville sige, at en præst er 
noget andet end en kristen; for sådant taler man uden Guds ord, det er blot menneskelære, en gammel 
tradition eller som den store mængde ser på det.50

  Rosenius bragte derefter et længere citat af Luther, hvor han fortolkede 1 Pet 2, 1-7 og især ordene
"et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som takket være Kristus er kærkomne for Gud".51 
Rosenius bragte også et citat fra et af Luthers nadverskrifter.52 Når Rosenius skulle bestemme 
indholdet af at være en del af det åndelige præsteskab, sammenlignede han det med det levitiske 

48 Pietisten nr. 5 og 6, 1843, 65-76.81-92.
49 Kirchenpost. Winterth. fol. 136. Det er en henvisning til en prædiken over Luk 2,22-32: Kristi ofring i templet, som 
er en gammel festdag. Den står i Roths Festpostille 1527, W.A. 17 II, 383-385, men ikke i Luthers svenske Kyrko-
Postilla. Den er oversat til dansk og udgivet af Finn B. Andersen i Martin Luther, Udlægning af evangelieteksten på de 
vigtigste helgendage (København: Books on Demand GmbH, 2018), 120-133.
50 Tom II, Altenb. fol. 502, der er en forkortelse for bind II i Altenburger Ausgabe af Luthers skrifter (Tome = bind, del
af et litteraturværk, fra latin tomus = afskåret, af græsk τέμνειν = skære), der var en mindre udgave på tysk i ti bind. 
Udgaven udfyldte en mangel på Luthers skrifter i 1600 tallet, eftersom de reformatoriske udgaver ikke blev genoptrykt.
Serien blev udgivt af J. Sagittarius (1617-1689) i årene 1661-1664. Sagittarius blev professor i historie ved Jena 
Universitet og fik derefter flere store gejstlige stillinger. Han blev af hertug Friedrich Wilhelm II opfordret  til at udgive
en ny udgave af Luthers skrifter. Altenburger Ausgave mistede sin betydning, da de større Luther-udgivelser – 
Walchschen Ausgabe og Erlanger Ausgabe – udkom. Flere steder, fx Pietisten 1843, 68-70, gør Rosenius opmærksom 
på, at han har hentet sit citat af Luther fra Tom II, Altenb. Det skrift af Luther, som Rosenius citerer fra er "Von dem 
allernöthigsten: Wie man Diener der Kirchen Wählen und einsetzen soll" 1523. W.A. 12, 169-196 har skriftet på latin 
"De instituendis ministris Ecclesiae ad senatum Pragensem Bohemiae". Skriftet er udgivet på svensk Herdabrev, 
(Stockholm: BV), 1984.
51 Tom II, Altenb. fol. 431. Det skrift, som Rosenius citerer fra, er "Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt" 1523, 
W.A. 12, 259-399. Den blev oversat til svensk 1850. Min private udgave: Doct. Martin Luthers Utläggning af S:t Petri 
Epistlar. Öfwersättning af A. W. Andra upplagan (Stockholm: P. Palmqwist, 1863).
52 Tom II, Altenb. fol.330. Det skrift, som Rosenius citerer fra, er "Vom Anbeten des Sakraments des heiligen 
Leichnams Christi" 1523, W.A. II, 431-456. Det er mig bekendt ikke blevet oversat til et skandinavisk sprog.

14



præstedømme i GT. I begge tilfælde var der tale om et tredobbelt indhold: 1. Lære, dvs. bestraffe, 
trøste og formane. 2. Bede for sit folk. 3. Ofre, nemlig ofre sig selv i tjeneste for andre.53

  Rosenius inddrog så to længere citater fra Luther.54 Luther tog udgangspunkt i Kol 3,16 og 
understregede, at Paulus gjorde lærerembedet fælles for alle kristne, da han sagde: "...lærer og 
påminder hverandre...". Dermed sagde Luther, fastslog Paulus, at Guds ord dels skulle forkyndes 
ved den offentlige prædiken og dels ved, at man lærte og underviste hinanden i menigheden. Men 
dermed opstod spørgsmålet, fortsatte Luther, om lægmænd også må prædike? For at besvare det 
spørgsmål gik Luther til NT, hvor han understregede, at apostlene havde prædikeembedet. Men da 
diakonale opgaver (tjeneste ved bordene) tog meget af deres tid, besluttede den ældste menighed at 
kalde nogle fattigforstandere, hvor Stefanus var den ene, men han fik ikke prædikeembedet, som 
apostlene beholdt for sig selv. Luthers pointe var, at da fattigforstanderen Stefanus mødte 
mennesker, så prædikede han, men han gjorde det uden at hindre apostlene i at varetage deres 
prædikeembede. Luther understregede, at dermed gav Stefanus ved sit eksempel enhver kristen ret 
til at prædike, hvad enten det skete i hjemmet eller på torvet. Luther henviste så til Paulus i 1 Kor 
14, hvor en eller to måtte tale; hvis en anden fik noget åbenbaret, så tav den første. Luther henviste 
derefter til Apostelmødet i ApG, 15, hvor man også talte efter hinanden. Til sidst understregede 
Luther, at ville man prædike, måtte man også være parat til at tåle kritik for det, man sagde.
  Rosenius konkluderede, at disse og mange andre ord af Luther sammen med Skriftens ord viste os,
at der sammen med lære- eller prædikeembedet også er et åndeligt præsteskab. Lære- eller 
prædikeembedet kræver et offentligt ydre kald udover personens eget indre kald.55 Det åndelige 
præsteskab udfolder sig både i ord og gerning. Hvis en person fra det åndelige præsteskab, altså en 
lægmand, skal prædikede i en kristen forsamling, bør det kun ske, når repræsentanter for 
forsamlingen har kaldet vedkommende. Rosenius understregede, at både Luther og Spener havde 
fremhævet betydningen af det åndelige præsteskab og især vigtigheden af, at den enkeltes 
vidnesbyrd og liv stemmer overens.

 "Ett stort möte i London, d. 1. Juni d.å."56 
Under denne overskrift foretog Rosenius et uddrag af en skrivelse fra England, hvori der fyldigt 
blev fortalt fra et afholdt møde, der bedst forstås som en forberedelse til stiftelsen af Evangelisk 
Alliance i 1846 i London.

53 Denne tredeling i tjenesten: at lære, bede og ofre havde Rosenius hentet fra Tom. II, Altenb. fol. 426. Det skrift, som 
Rosenius citerer fra, er "Epistel S. Petri gepredigt und ausgelegt."
54 Rosenius citerede dels fra Kirchenpost. Winterth. fol. 122 og dels fra Kirchenpost. Winterth. fol. 214. Det første citat
henviser til en prædiken i Kirkepostillen på 2. juledag over epistelteksten ApG 6,8-15 og 7,54-60. Julepostillen 1522, 
W.A. 10 I 1, 247-270. Det er en anden prædiken end i den svenske Kyrko-Postillas episteldel. Det andet citat henviser 
til en  prædiken i Kirkepostillen på Første søndag efter Hellig tre kongers dag over epistelteksten Rom 12,1-5. 
Fastepostillen 1525, W.A. 17 II, 5-15. Det er en anden prædiken end i den svenske Kyrko-Postillas episteldel. Rosenius
synes at have inddraget prædikener af Luther fra en tysk udgave af Kirkepostillen, der ikke stod i den svenske udgave, 
da prædikerne fra den tyske postil bedre kunne understøtte og begrunde Rosenius' hovedbudskab i artiklen. Rosenius 
brugte nemlig de forskellige citater af Luther til at fastslå, at Luther både lagde vægt på, at der var et læreembede i 
kirken og samtidig understregede betydningen af det almindelige præstedømme eller det åndelige præsteskab.
55 Denne dobbelthed og betydningen af at være rettelig kaldet understregede Rosenius ved at inddrage et citat af Luther
fra både D. Mårten Luthers Kyrko-Postilla. Sommerdelen (Lund: Gleerup, 1874), 167-185 og Doct. Martini Lutheri 
Kyrko-Postilla, Epistlar (Lund: Gleerup, 1856), 3-14.
56 Pietisten nr. 7, 1843, 106-111.
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Något om syndaförderfwet och dess kännedom57 
Rosenius indledte denne artikel med at fastslå, at i Rom 5, 12-19 fremstillede apostelen de to 
grundlæggende kræfter i verden: synd, nød, død og forbandelse på den ene side og på den anden 
side: nåde, liv, velsignelse og salighed. Rosenius udfoldede så, hvad der var lovens hovedopgave: at
overbevise os mennesker om, at vi er syndere. Rosenius understregede betydningen af, at man 
erfarede sin syndighed. Da kommer spørgsmålet: Hvordan opstår den erfaring? Roseniuis svarede: 
Man skal prøve  sig i Guds lov, det vil sige prøve og spejle sine tanker, sin tale, sine lyster, sine 
gerninger, ligesom man skal prøve at bøje sit hjerte til anger. Det er meget vigtigt,at man flittigt og 
alvorligt beder Gud om øjensalve, og om en sand selverkendelse og om et sønderknust hjerte. En 
sådan bøn hører Gud gerne. Hvis man vil lære sit syndefordærv at kende, skal man gå i gang med 
alvorligt at aflægge og modstå al synd og ugudelighed og i stedet trofast, flittigt og nøje gøre Guds 
vilje i alle ting. Du skal gå i gang med nøje at efterleve Guds bud. På den måde vil du lære din 
syndighed at kendenpå en anden måde end ved beskrivelse af syndigheden.
  Rosenius betonede, at hvad Gud forlangte, var ikke for vanskeligt eller krævende. Det var nærmest
selvfølgeligt, at man elskede Gud mest. Rosenius opfordrede så til, at man studerede Guds mange 
velgerninger ud fra Luthers forklaring til trosartiklerne i Den Lille Katekismus. Rosenius 
opfordrede til, man så spejlede sit liv i lyset af det andet bud. Rosenius beskriver så, hvordan 
synden fremkalder Guds vrede. Rosenius inddrog så artikel to i Den Augsburgske Bekendelse 
(Confessio Augustana), hvis indhold han udfoldede. Formålet med vores syndserkendelse var ikke, 
at vi skulle få kræfter til at overvinde synden, men at vi tværtimod skulle indse, at vi havde behov 
for en redningsmand, der havde gjort alt, hvad vi burde, men ikke kunne.

   Om syndernas förlåtelse58 
Rosenius begyndte sin artikel på denne måde: "Innan wi företage det egentliga ämnet, nemligen om 
syndernas förlåtelse, om en Christens frihet ifrån lagen, om hans nye, ewiga rättfärdighet, hwilket 
allt är samme sak, wilje wi här framställa trenne förberedande anmärkningar, − desamma, som 
Luther gör på de fleste ställen, der han företager sig detta ämne. Den första: Detta ämnet är det 
största, det wigtigaste i hele wår Christna lära. Den andra: Men detta är ock det aldraswåraste, 
nemligen, när det gäller att rätt fatta det, och hwardagligen på sig sjelf tillämpa det. Den tredje: Men
det är ock detta ämne, som af de fleste menniskor, de döde och oerfarne, anses för det lättaste, det 
de tidigt hafwa lärt ut".59 Rosenius beskrev så, at mange, der havde betydet meget i Guds rige fx 
David, Paulus og Luther m.fl., ofte selv havde  haft vanskeligt ved at tro nåden. Omvendt blev 
mange kristne hurtigt færdige med nåden og blev optaget af, hvad de så skulle gøre.
  Derefter fortsatte Rosenius: "Om sådana taler Luther ofta med dessa och dylika ord: "Denna 
artikelen, om syndernas förlåtelse, är de rätta Christnas aldrastörsta wishet och swåraste konst, uti 
hwilken de i alla sina lifsdagar aldrig blifwa full-lärde; och dock hafwer han den leda plågan, att 
ingen tyckes lättare wara utlärd, [af de falske Christne] utan så snart de hafwa något läst eller hört 

57 Pietisten nr. 7-8, 1843, 97-104.113-122.
58 Pietisten nr. 9-12, 1843, 129-132.145-152.161-164.177-184
59 jf. Luthers Kyrko-Postilla, 304-305; W.A. 22, 322-324.
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derom, mena de sig deruti wara full-lärde, och wilja nu höra något annat. Jag [Luther] hafwer nu i 
så många år drifwit denna lära med studerande, skrifwande och predikande, mer än någon af desse, 
som äro så utlärde, men kan icke berömma mig af, att häruti wara någon mästare, utan är glad att 
med andra få wara en lärjunge".60

  Derefter udfoldede Rosenius Jesu stedfortrædende forsonergerning og fastslog, at Skriften lærer 
noget, som er lige så underligt som herligt og tankevækkende, og som vil forekomme de fleste 
mennesker næsten nyt og overraskende, nemlig at alle menneskers synder allerede er forladt, 
udslettet og overdækket, førend de omvender sig og tror, førend de selv modtager den nåde, den 
syndsforladelse, som er erhvervet og tilbudt dem. Hvad vil dette sige? jo, at Skriften fastslår, at 
betydningen eller meningen af den forløsning, som er sket i Jesus Kristus, var "syndernes 
forladelse" – samt at vi dengang, da Kristus døde på korset, "blev forligt med Gud", at vor synd 
dengang blev "overdækket" og misgerningen blev "forsonet". Hvor står det skrevet? og Rosenius 
henviste så til Rom 5,10, 2 Kor 5,19, Ef 1,7, Kol 3,14, Dan 9,24 og Es 53, 5-6. Rosenius fortsatte: 
De ord siger, at al synd i verden, alle menneskers, også de ugudeliges, de uomvendtes og vantros 
synder er én gang kastet på Kristus, det vil sige tilregnet ham, skrevet på hans regning og betalt, 
forsonet og borttaget af ham. Men er synderne kastet på ham, så ligger de jo ikke fortsat på syndige 
mennesker, for hvis man tager noget fra et sted og lægger det på et andet sted, så ligger det ikke 
længere på det første sted. Hvis en gæld bliver fjernet fra en regning og bliver overført til en andens 
regning, så står gælden ikke længere på den første regning.61 Rosenius konkluderede, at heraf følger,
at Luthers ord i Lille Katekismus er sande, "at Jesus Kristus har genløst mig fortabte og fordømte 
menneske, erhvervet og vundet mig fra alle synder, fra døden og fra Djævelens magt, ikke med guld
eller sølv, men med sit hellige och dyrebare blod".62 Der står ikke: skal forløse, skal erhverve og 
vinde, men har forløst, erhvervet og vundet. Deraf følger, at intet menneske behøver at gå fortabt på
grund af sine synder, for synden er borttaget og tilgivet.
  Så skildrede Rosenius, hvordan kristne, der har modtaget syndernes forladelse, samtidig kan 
kæmpe med visse svagheder, som Rosenius også betegnede som synd, der imidlertid var dækket af 
syndernes forladelse. Rosenius fortsætter så, at om dette emne har vor kære Luther gjort nogle 
meget trøsterige bemærkninger, hvorefter Rosenius henviste til en prædiken af Luther til 19. søndag
efter Trinitatis.63 Dernæst udfolder Rosenius, at Jesus er en fuldkommen frelser. Det betyder, at selv 
om et menneske er syndigt, så er Kristus retfærdig, og det er det afgørende. Kristus er forsoningen 
ikke alene for de tidligere synder, men også for de nuværende, "eller såsom Luther dristar säga: 
"icke blott de öfwerwunna och bortlagda, utan och de ännu starka och mägtiga synder".64  Luther 
bruges både til at udfolde og uddybe Rosenius' egen fremstilling og til at begrunde den. 

60 jf. Luthers Kyrko-Postilla, 307; W.A. 29, 564-582; Luthers Store Katekismus, 32-33.
61 Når man sammenligner denne meget markante og frigørende evangelieforkyndelse med Anders Carl Rutstöms 
(1721-1772) Predikninger, Christianstad 1859, så overbevises man om, at Rosenius har fået en betydelig inspiration fra
Rutström. Det gælder især siderne 168, 173, 184 og 241 i Rutströms prædikensamling. Min formodning er ikke, at 
Rosenius nødvendigvis har haft Rutströms prædikener liggende foran sig, da han skrev artiklen Om syndernas 
förlåtelse, men at han gennem sin barndom og ungdom er blevet så fortrolig med Rutströms prædikener og sange, at de 
er blevet en integreret del af hans teologiske tænkning, som han naturligt øste af, når han redigerede Pietisten. Det kan 
være årsagen til, at han ikke henviste til Rutströms prædikener, da han skrev Om syndernas förlåtelse. Om 
herrnhutismen generelt henvises til Fra Luther til Rosenius – i svensk kirkehistorie, 34-43 og om herrnhutismen i 
Norrland  Rosenius' baggrund og livsforløb indtil Pietisten, 7.
62 W.A. 30 I; Luthers Lille Katekismus, 24; Luthers Lilla Katekes, 27.
63 Luthers Kyrko-Postilla, 307-308.

17



  Brefwäxling mellan Thomas, Nicodemus och Christophilus.65 
I de næste to numre af Pietisten bragte Rosenius et længere afsnit fra Anders Carl Rutströms bog 
Predikningar66 I sin introduktion til artiklen understregede Rosenius, at Rutströms artikel var 
indholdsrig og fortjente at blive mere kendt. Han bragte den med en "obetydlig bearbetning". 
Rosenius forkortede flere steder, for han var ikke så omstændelig som Rutström. Normalt fulgte 
Rosenius Rutström, hvad indholdet angår. Dog ikke altid. Efter en udfoldelse af forsoningen, 
konkluderede Rutström: "Häraf följer, att Gud är intet wred på menniskor, Rom 5:8".67 Den sidste 
sætning om Guds vrede bragte Rosenius ikke.68 Han vidste nemlig, at på grund af syndefaldet hviler 
Guds vrede over alle mennesker, indtil de modtager Kristi fuldbragte frelsesværk. I det første brev 
beskrev Nicodemus og Thomas, hvordan de i seks år af frygt for helvede havde slidt og stridt med 
en alvorlig omvendelse for at komme i himmeriget. De var endnu Djævelens trælle. I den situation 
bad de Christophilus om hjælp og vejledning.
  I sit svar begyndte Christophilus med at understrege, at mange andre havde stået i samme kamp. 
Den egentlige årsag var, at Jesu Kristi evangelium ikke var blevet forkyndt rent og klart. Derefter 
blev det slået fast, at frelsen sker aldrig mere, eftersom den skete for 1717 år og seks måneder siden 
på henrettelsespladsen ved Jerusalem, hvor Jesus udråbte: "Det er fuldbragt". Derefter blev 
indholdet af denne frelse udfoldet. Ved Jesu korsdød blev det anklagende skyldbrev med dets 
lovbestemmelser udslettet og Gud blev forsonet. Da skete en så fuldkommen frelse og forsoning, at 
Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd efter loven er fuldstændig tilfreds og aldrig mere i nådetiden
vil være vred på synderen og støde synderen bort, men verden er i Guds øjne så forsonet og 
retfærdiggjort, så yndig og god, som verden var, da Gud så på alt det, han havde gjort, og det var 
såre godt. Tilbage står Jesu ord om troen: Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, 
som er vantro, skal blive fordømt. Derfor ligger hele verdens salighed i Kristus – og den tilbydes i 
fuld alvor hver eneste synder. Enhver, der bliver borte fra Kristus, bliver heller ikke salig. Men så 
snart en fattig og ulykkelig synder hører, forstår, anerkender og erfarer disse ubegribelige rigdomme
af nåde, forsoning, retfærdighed og salighed, som ligger i Jesus Kristus vor frelser, så er der i 
samme øjeblik en sand tro og en fuldt ud gældende retfærdiggørlse, tillige med det nye og skjulte 
liv med Kristus i Gud. Det liv beholder man så længe, man holder sig til Kristus, søger og har sin 
trøst, retfærdighed og salighed i ham.
  Kan da et brutalt menneske umiddelbart blive frelst? Er det ikke den holdning, vi altid har 
forfægtet over for gerningsretfærdige? Er alt ikke parat? Er vi ikke alle sammen syndere? Hedder 
det ikke til både gode og onde uden forskel: Kom til brylluppet! og til apostlene: Prædik evangeliet 
for hele skabningen.
  Hvordan kan et menneske blive bevaret i nåden? På samme måde som det modtog nåden: "Ved 
troen bevares vi til salighed", og den, som er i Jesus Kristus, han er salig, han er også "en ny 
skabning".

64 WA 40 I, 87; Martin Luther,  Stora Galaterbrevs Kommentaren. Ny svensk tolkning jämte inledning av Martin 
Lindström (Stockholm: Svenska Kyrkans diakonistyrelses Bokförlag, 1954), 43; Martin Luther, "Store 
Galaterbrevskommentar I" i Martin Luther skrifter i udvalg. Oversættelse, indledning og noter ved sognepræst, 
lic.theol. Helge Haystrup (København: Credo, 1981), 68.
65 Pietisten nr.10-11, 1843, 153-159.164-173.
66 Anders Carl Rutströms, Predikningar, Christianstad, 1859, 325-377.
67 Rutström, Predikningar, 340.
68 Pietisten nr.11, 1843, 168.
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    Hvordan får man nu igen alle actus gratiæ (kaldelsen, vækkelsen, oplysningen m.fl.), som både 
Den Hellige Skrift og teologerne omtaler? Når Helligånden gør sin gerning i mennesket, deler han 
ikke menneskene op i klasser, men ligesom der en en Gud , et evangelium, en tro, en dåb og et håb 
og en bekendelse, samler Helligånden både de opvakte og de genfødte  i et fællesskab.
  Har et sådant menneske en hjertets vished om sine synders forladelse, et Åndens vidnesbyrd om 
sin salighed? Naturligvis ved et menneske, når det har fået lys og trøst i evangeliet. Følelser og 
vished kan svinge, og man kan savne den mærkbare følelse af salighed. Da er det imidlertid 
afgørende at hvile ved den nåde, som er givet os i Kristus.
  Finder man også troens frugter hos sådanne omvendte mennesker? De mennesker, der står i den 
første nåde er glade, kærlighedsfulde og villige til at tjene. Dette svar uddybes i nogle punkter:
1. Åndens fattigdom. De mennesker er aldrig blevet tilfreds med deres omvendelse, deres anger, 
deres helliggørelse, men har alene fået trøst i Kristus. De hviler ved Jesus Kristus og det som 
korsfæstet.
2. De har åndelig glæde over Guds uendelige kærlighed i Kristus, som de har modtaget uden eget 
arbejde og fortjeneste.
3. De voksede i visdom, alder og nåde for Gud og mennesker, da de var plantet i livets træ, idet de 
stadig skuede forsoningens under.
4. Kærlighed til Gud i Kristus, som elskede dem først og siden beholdt dem hos sig.
5. Kærlighed til brødrene, for de er nu alle lige i Kristus, de er lemmer på samme legeme, grene på 
samme træ, Kristus er nu deres fælles hoved, eftersom de alle er genløste, skabte og kaldede, har de 
fået en ny kærlighd til alle mennesker.
6. Villighed til at lide for Kristi skyld, for Kristi kærlighed tvinger dem.
7. Frimodighed i døden; fordi Jesus er deres liv, så er også døden deres vinding.

  Nikodemus og Thomas takkede i et nyt brev Christophilus for sit svar, især budskabet om, at Jesus
Kristus for 1700 år siden havde betalt og godtgjort alt sammen. Nu havde de spørgsmålet, om de 
kunne få beskrevet nådens orden på en sådan måde, at de kunne videregive den undervisning. 
  Christophilus' svar er af Rosenius forkortet meget.69 Rosenius svar undersreger meget stærkt, at der
er vundet en frelse til alle mennesker, som enhver er velkommen til gratis at modtage. Men 
Rosenius fulgte som tidligere nævnt ikke Rutströms brug af Guds vrede, og Rosenius betonede 
også, at retfærdiggørelse og helliggørelse ikke er det samme.

   Hwad fattas mig ännu?70 
I begyndelsen af artiklen fortælles, hvordan mange mennesker er religiøse uden at være vakte, og 
mange er vakte og omvendte fra verdslige synder uden at være en ret kristen, det vil sige et i Kristus
frigjort og saligt menneske. Dernæst skildres, hvordan man bliver en kristen. Tyngdepunktet i denne
artikel er at fortælle, hvordan Martin Luther, John Wesley og en nulevende præst fandt frem til en 
frigørende  tro på Kristus.

69 Rutström, Predikningar, 337-351; Pietisten nr.11, 1843, 167-173.
70 Pietisten nr. 12, 1843, 184-192.
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Resume om Rosenius' redaktion af Pietisten 1843
  Udover de opbyggelige bibeludlæggende artikler i Pietisten 1843 videreførte Rosenius i nogen 
grad traditionen fra Scott med opbyggelige undervisende personskildringer fx om John Bunyan eller
enkeltpersoners konkrete oplevelser som en tysk læges oplevelse ved et dødsleje, eller en beretning 
om en prædikant der blev kaldt til en dødssygs sygeleje. Rosenius skildrede også begivenheder fra 
kirkehistorien ikke alene oplysende, men tillige med en opbyggelig pointe fx om en martyr eller 
hvordan en tysk præst øvede sjælesorg. Han bragte også beretninger om menneskers omvendelse. 
Han skrev tillige det, han kaldte korte, lærerige udtalelser, det vil sige opbyggelige kerneord udtalt 
af personer op gennem kirkehistorien. I hvert nummer bragte Rosenius et stykke, som han kaldte 
"læsning for børn", undertiden efterfulgt af en børnesang. Rosenius indførte også den tradition, at 
han rgelmæssigt publicerede en åndelig sang forfattet af ham selv eller andre, men ofte uden 
forfatteromtale. I Pietisten 1843, hvor han publicerede meget stof af Rutström, bragte han også en 
meget rosende artikel om sognepræst, teol.dr. Anders Carl Rutströms liv og virke under overskriften
fra den svenske kirkes forfølgelsestider. Han publicerede også det nytårsønske, som Rutström skrev
fra sin landflygtighed i Hamburg til nytårsdag 1768. 
  Det karakteristiske ved Pietisten 1843 var, at med den årgang slog Rosenius' brug af Luther 
igennem med stærk betoning af lov og evangelium. Samtidig inddrog Rosenius Rutström, så hans 
markante herrnhutisme med betoningen af den frie nåde, der var vundet til alle menesker ved Jesu 
død på korset, også satte sit præg på Pietisten 1843. Her bør det bemærkes, at når Rosenius i 
Pietisten 1843 så stærkt inddrog både Luther og herrnhuteren Rutström var det for at udfolde og 
beskrive Jesu stedfortrædende straflidelse og død på korset, hvorved han vandt en frelse, der er 
fuldbragt og parat til at blive modtaget af alle mennesker. 

Pietisten, 3. årgang, 1844

 Om sömnaktighet och säkerhet71 
Rosenius tog udgangspunkt i lignelsen i Matthæus 25 om de kloge og uforstandige jomfruer. 
Rosenius undersregede, at selv om ens himmelvandring var begyndt godt, kunne den ende med et 
tragisk frafald. I artiklen lagde han vægt på, at man havde en årvågenhedens/frygtens ånd, hvor man
frygtede for at falde fra livsfællesskabet med Jesus. Denne frygtens ånd gjorde, at man holdt sig nær
til Jesus. Rosenius bragte uden kilde følgende citat af Luther: "Den, som ikke frygter, har grund til 
at frygte".72

De andeligen fattige73 
Rosenius' artikel består næsten udelukkende af citater fra Luthers prædiken på Alle Helgens Dag i 
hans  Hus-Postil om, hvad det vil sige at være åndelig fattig.74 

71 Pietisten nr. 1, 1844, 4-10.
72 Citatet stammer sikkert fra Die sieben Busspsalmen 1525, hvor Luther W.A. 18, 480 skrev: "Darumb wee allen 
denen, die sich nicht furchten, und yhre sunde nicht fulen". Rosenius kan også have tænkt på Luthers ord i Den Store 
Katekismus W.A. 30I, 232; Luther, Den Store Katekismus, 171-172.
73 Pietisten nr. 1, 1844, 10-12.
74 Prædiken over Matt 5,1-12 W.A. 52,552-563; Luthers Huspostilla (Stockholm: F. & G. Beijers förlag, 1877), 639-
651; Luther, Herrens Jesu Kristi afskedstal (Stockholm: BV, 1918), 494-502; selve de direte citater W.A. 52, 553-554.
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 Fornuftet i andeliga saker, eller ormen wid kunskapens träd på godt och ondt75

 I den artikel ville Rosenius beskrive, hvordan fornuften forholder sig i åndelige spørgsmål. 
Rosenius begyndte med, at mennesket var skabt i Guds billede, som betød lys i fornuften, hellighed 
i viljen samt kraft til at gøre det gode. Rosenius skildrede så syndefaldets følger, der også betød, at 
fornuftens lys i åndelige spørgsmål forsvandt. Rosenius tilføjede, at selv om et menneske ønskede at
følge Guds Ord og dermed forsøgte at finde vejen til himmelriget, så magtede et menneske ikke 
selv at finde vejen,  med mindre det bad om Helligåndens vejledning. Det underbyggede Rosenius 
med et citat uden kildeangivelse af Luther med ordene "Når Gud gav os sit ord, sagde han: Jeg vil 
ganske vist lade Guds Ord skrive og prædike klart og tydeligt, men tillige altid ordne det sådan, at 
det vil afhænge af min Ånd, hvem der kommer til at forstå det".76 Rosenius gav så en række 
eksempler fra Gammel Testamente  og Ny Testamente på, at mennesker havde fulgt Guds ord i 
stedet for, hvad deres fornuft sagde dem. Han giver både eksempler på personer fx syreren Naaman 
og de vise mænd fra Østerland, der stik imod deres fornuft gik til Betlehem for at finde Guds søn. I 
forbindelse med omtalen af de vise mænd bragte Rosenius også et citat uden kilde af Luther: "De 
forarger sig aldeles ikke over at blive vist bort fra Jerusalem, hvor den rette gudstjeneste var, og 
hvor Gud selv boede, altså fra vor herre og Gud og hans tempel, til en kvægstald i Betlehem, uagtet 
de dog ikke søger efter et tiggerbarn, men efter jødernes konge".77 Rosenius spørger også, hvad vi 
skal mene om Kristus eller om sakramenterne. Da skal vi også spørge Guds ord og ikke vor fornuft.

 Något om skrymteri78 
Rosenius skrev en alvorlig selvransagende artikel, hvor han påpegede, hvor ødelæggende det kunne 
være for ens åndelige liv, hvis man tolererede og forsvarede synd i sit liv. Dernæst gennemgik han 
Judas' liv som et advarende eksempel. Rosenius inddrog hverken Luther eller andre.

 Om den oföränderliga rättfärdighet, som de trogne hafwa i Christo79 
I indledningen til denne artikel fastslog Rosenius, at det er den evangeliske læres vigtigste artikel, at
et menneske bliver retfærdigt og saligt ikke ved egne gerninger, men af Kristi fortjeneste ved tro på 
ham. Derpå udfoldede Rosenius hele frelsens grundlag og indhold ud fra en række skriftsteder. Til 
sidst inddrog han Luthers forklaring til Sl 51.80

75 Pietisten nr. 1, 1844, 17-27.
76 Dette citat har Rosenius formodentlig hentet fra Luthers prædiken til Anden påskedag over Luk 24,13-35, W.A. 21, 
221-236. Citatet står W.A. 21, 232 og Luthers Kyrko-Postilla, 270; Luther Kirkepostillen, Sommerdelen, 27.  
77 Luthers Huspostil fra 1545, prædiken på Helligtrekonger over Matt 2, 2-12, W.A. 52, 90. Luthers Huspostil udkom 
første gang på svensk i 1840. Siden udkom den i mange nye oplag; i 1874 udkom Huspostillen i 17. oplag (Sveriges 
kyrkohistoria, bd. 6, 22). Det er vanskeligt at afgøre, hvorvidt Rosenius har citeret Luthers Huspostil i svensk 
oversættelse eller i dansk  oversættelse af Peder Tidemand fra 1564 eller i en tysk udgave.
78 Pietisten nr. 3, 1844, 33-43.
79 Pietisten nr. 4-5, 1844, 49-57.65-78.
80 Enarratio Psalmorum LI W.A. 40II, 315-470. Luthers forelæsning over salmen var i 1532, som udkom i bogform i 
1538. Den er oversat til dansk flere gange. Davids Salme 51 blev således oversat til dansk i 1977, hvor den blev udgivet
på ELM-forlag. Oversætteren O.Børløs Jensen oplyste ikke den konkrete kilde, som han oversatte fra. Ved komparativ 
læsning fremgår det, at han har oversat fra Martin Luthers Ypperlige Forklaring over den 51. Davids Salme omskrevet 
og udgivet af H.N. Hauges venner. Førsteudgaven var fra 1948, der i fotografisk genoptryk blev udgivet af Luther 
forlag i 1975. Den nyeste oversættelse af Salme 51 er Martin Luther, Salme 51 oversat og tilrettelagt af Finn B. 
Andersen (København: Books on Demand GmbH, 2018).
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  For at hjælpe læseren til at tilegne sig den høje, himmelske og trøsterige hemmelighed, at nåden og
retfærdigheden på ingen måde kommer af vore gerninger, og at vi på ethvert tidspunkt er lige 
retfærdige og benådede i Kristus, inddrog Rosenius uden kildeangivelse følgende citat af Luther: 
"..røveren på korset er i Kristus lige så hellig, som Sct Peter; og derfor afhænger ingen ting af, at 
Sct. Peter og Sct. Paulus har gjort større gerninger end røveren, og større end du og jeg – at fatte 
dette på den rigtige måde og tilslutte sig denne evangeliske hemmelighed, er en ganske vanskelig 
kunst, ja, hvis Gud ikke selv skænker os Åndens lys og åbner vore øjne og sind, så er det helt 
umuligt, for vi er alle af naturen 'uforstandige og tungnemme til at tro på alt det, profeterne har 
talt'."81 Derefter bragte Rosenius et længere citat af Luther til at underbygge sin egen tekst.82

  Til sidst konkluderede Rosenius så sin fremstilling − efter bl.a. at have skildret Peters fald – med 
ordene, at hvordan kunne Gud være os nådig, hvis han så på os og vore synder, som om Kristi 
retfærdighed ikke totalt overdækkede og skjulte dem. Rosenius satte så trumf på med følgende citat 
af Luther: "Så havde vi ikke et nåderige, der var mægtigt over synden, men et syndrige, der var 
mægtigt over nåden".83

Wigtiga ställen hos Luther, samlade till ytterligare belysning af föregående artikel: Om den
oföränderliga rättfärdighet, som de trogna hafwa i Christo84 

Rosenius indledte med at understrege, at eftersom artiklen om retfærdiggørelse af tro er den 
evangeliske læres hovedartikel, ville han gerne, især for dem der ikke var fortrolige med Luthers 
skrifter, bringe noget af Luther. Han citerede først fra en prædiken af Luther over Joh 20, 24-29 om 
den tvivlende Thomas.85 Rosenius både citerede og parafraserede fra denne prædiken. I en fodnote 
gjorde Rosenius opmærksom på, at han havde udeladt noget af Luther, der ikke direkte berørte 
artiklens emne.  Så henviste Rosenius til Luthers forklaring over Johannes Evangeliet, hvor 
Rosenius fokuserede på Luthers udlægning af Joh 1,29.86  Rosenius fortsatte så med at henvise til 
Jesu afskedstale, hvor han citerede fra Luthers udlægning af Joh 16.87 Dette kommenterede 
Rosenius ved at sige, at de ord stemte godt overens med Luthers prædiken på sankt Stefans dag over

81 Citatet står i Luthers prædiken over Rom 12,1-5 i Luthers Fastepostil fra 1525. Den prædiken er genoptrykt i Luthers
Kirkepostil 1543-1544. Prædikenen står W.A. 17 II, 5-15, selve citatet står W.A. 17 II, 15; prædikenen står i Lutheri 
Kyrko-Postilla, Andra Delen, til første søndag efter Trettondedagen/første søndag efter Helligtrekonger, 241-251; selve 
citatet står s. 251; prædikenen står også i Luthers Kirkepostil, vinterdelen, 343-349; selve citatet s. 349. 
82 Rosenius anfører som kilde for sit citat af Luther hans Huspostil, 1. søndag efter påske, hvor prædiketeksten er Joh 
20, 19-31. I den prædiken findes citatet ikke. Det står derimod i prædikenen på Sankt Thomas' dag, der er en 
helgenfestdag, hvor prædiketeksten er Joh 20, 24-31. Helgenfestdagen for Thomas fejres syv dage efter påske. Den 
prædiken står bl.a. i Luthers Huspostil oversat til dansk af Peder Tidemand i 1564, genudgivet af T.S. Rørdam i 1868, 
oversat af F.L. Mynster i 1864 og oversat af Finn B. Andersen i 2018.
83 Rosenius har efter at sandsynlighed hentet citatet fra Luthers udlægning af Salme 117 fra 1530, hvor citatet står i 
W.A. 31 I, 245. Eftersom W.A. ikke var udarbejdet på Rosenius' tid, er det vanskeligt i dag at vide, hvor Rosenius har 
hentet citatet fra. Rosenius' citat er ikke helt præcis, eftersom Luther ikke taler om et "synd-rike", men et gerningsrige.
84 Pietisten nr. 6, 1844, 81-91.
85 Luthers prædiken over Joh 20, 19-31 til første søndag efter påske i Kyrko-Postilla, 293-308; Luther, Kirkepostillen, 
II Sommerdelen, 75-92;  W.A. 17 II, 289-297.
86 Dr. Morten Luthers Udlæggelse af Johannes' Evangeliums første Capitel, i sytten Prædikener (København: J.H. 
Schubothes Boghandel, 1867), 258-275; Auslegung des 1. und 2. Kapitels Johannis in predigten 1537/1538 (ersch. 
1565). W.A. 46, 538-721. Til Joh 1, 29: W.A. 46, 676-684.
87 Martin Luther, Herrens Jesu Kristi Afskedstal (Stockholm: Bibeltrogna Vänner, 1918), 551-559; Martin Luther, Jesu
afskedstale II (Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening, 2016), 234-239; W.A. 46, 43-46.
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Christi ord om kyllingerne under hønens vinger, Matt 23,37.88 Dernæst citatede Rosenius noget af 
Luther fra hans prædiken 19. søndag efter Trinitatis,89 og fra Anden Pinsedag.90 Til sidst omtalte 
Rosenius Doktor Martin Luthers Trösteskrift i hwarje christtrogen Menniskas alla 
wederwärdigheter fra 1520.91 

 Något om Helgelsen92 
Rosenius begyndte med at understrege, at næst efter Kristi forsoning var læren om helliggørelsen 
det vigtigste spørgsmål inden for kristendommen. Rosenius understregede, at den retfærdiggjorte er 
helt ren og retfærdig, men både menneskets eget kød og Djævelen er en fare. Mennesket er både ren
og retfærdig, men samtidig en synder. Mennesket er i Kristus renset over for Gud, men vort liv på 
jorden har brug for mange formaninger. Rosenius advarede mod at give kødet frit løb og udvælge 
sig dele af Guds ord, som man ville nøjes med at høre. Efter faren ved at opstille sin egen 
retfærdighed var dette med at ville give efter for kødets lyst den anden store fare. Rosenius 
betonede, at apostlene havde advaret mod begge disse afveje, og Luther havde gjort det samme, 
hvorefter Rosenius inddrog Luther i et ret langt citat fra en prædiken på Den Helige Johannes 
Döparens dag.93 Roseenius henviste så til en prædiken af Luther fra søndag efter jul.94 

 Guds andeliga hushållning95

Rosenius svarede på et  modtaget brev, hvor brevskriveren havde beskrevet sit rige åndelige liv 
efter omvendelsen med en fortrolig omgang med sin frelser, men nu savnede de liflige følelser. I sit 
svar opfordrede Rosenius brevskriveren til at se bort fra sin omvendelse og egne følelser og i stedet 
hvile ved, hvad Gud i sit ord har forjættet os. I sin bestræbelse for at hjælpe læseren til at hvile ved 
ordet om Kristus inddrog Rosenius et citat af Luther.96 Rosenius inddrog også Paulus' ord i Fil 3,12-
14 og dvælede især ved Paulus'  ord om at glemme, hvad der ligger bagude og strække sig frem 
mod det, der ligger forude. Dette uddybede Rosenius ved at bringe følgende: "Icke hade Luther lärt 
ut konsten, ty han säger, att det är honom den swåraste konst på jorden, att, oförryckt af förnuftet 
och känslan, tro på Christum blott efter Ordet". 

88 Luthers Kyrko-Postilla, 101-108; W.A. 10 I, 270-289.
89 Luthers Kyrko-Postilla, 299-304; W.A. 22, 322-324.
90 Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 26-31; W.A. 21, 479-497.
91 Martin Luthers Skrifter, uti ett efter tidens behow lämpadt Urwal,  bind 4-7, 188-227;  W.A. 6, 301-333.
92 Pietisten nr. 7-8, 1844, 97-104.113-122.
93 Prædikenen er optaget i Kirkepostillen i den del, der hedder Festdelen, som stammer fra 1527. Citatet står W.A. 17 I,
312-314 og Lutheri Kyrko-Postilla, Tredje Delen, 112; hele prædikenen over Luk 1, 57-80 står i Lutheri Kyrko-Postilla,
Tredje Delen, 93-116.
94 Her må Rosenius have taget fejl, for den prædiken, han henviste til og citerede fra, var over epistelteksten Kol 3,12-
17 til 5. søndag efter Helligtrekonger/Trettondedagen: W.A. 17 II, 109-123; selve citatet W.A. 17 II, 115-116; Lutheri 
Kyrko-Postilla, Andra Delen, 301-302; hele prædiken over Kol 3,12, 295-309;  Luthers Kirkepostil, vinterdelen, 410-
418.
95 Pietisten nr. 8, 1844, 122-125.
96 "Magnificat 1521"  i Luthers skrifter i udvalg III (redigeret af E. Thestrup Pedersen, København: G.E.C. Gad, 1964),
182-255, W.A. 7, 544-604/Clemen 2, 133-186; selve citatet W.A. 7, 557.
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  På nåden i Guds hjerta, Den Jesus bragt oss fram 97 
I Pietisten nr. 8 i 1844 publicerede Rosenius sangen med 8 vers. I 2. vers, der begynder "På nåden i 
mitt hjärta" havde Rosenius til ordet nåden en fodnote.98 Salmen beskriver i et nærværende og 
eksistentielt sprog usikkerheden ved at lægge egne følelser og erfaringer til grund for sin frelse og 
peger i stedet på det  sikre fundament, der er lagt i Jesu død og opstandelse, som man i dåben har 
fået del i. Sangen får sin egen styrke ved den sjælesørgeriske måde, hvor den næsten bogstaveligt 
tager læseren ved hånden og viser vedkommende, hvordan følelser kan skifte, og tro kan være 
anfægtet, men Guds nåde i Kristus er det sikre og faste fundament, der bærer, når alt andet synes at 
vakle.
  Carl Magnus Montin (1721-1798), sognepræst og senere provst i Bollebygd, Sverige, digtede 1753
vers 1 og 2 samt vers 4. Teologisk stod han herrnhutismen nær og forfattede flere herrnhutisk 
farvede sange. Han tilhørte kredsen omkring retorikprofessoren Magnus Brynolf Malmstedt (1724-
1798) i Uppsala, der var nært forbundet med den herrnhutiske vækkelse og var forfatter til en række
herrnhutisk prægede åndelige sange.99 Rosenius bearbejdede Montins 3 vers, tilføjede 5 vers og 
publicerede de 8 vers i Pietisten nr. 8 i 1844. 7 af salmens 8 vers kom med i Ahnfelts sanghefte nr. 
3 udgivet i 1853. Vers 3 i Pietisten var nærmest en gentagelse af vers 2 og kom derfor ikke med i 
Ahnfelts sanghefte. 
På nåden i Guds hjerta står i nyere sangbøger som BV's sangbog Lova Herren fra 1988, den norske
Sangboken fra 2003, Den Danske Salmebog fra 2002 og den danske Sange og salmer fra 2013

Låt upp, låt upp!100

Under den overskrift bragte Rosenius sangen Här kommer en främling från fjerran ort; Låt upp, låt 
upp! Sangen havde syv vers og var digtet af kontraktsprost Johan Michael Lindblad (1817-1893). 
Lindblad sluttede sig til nyevangelismen og udgav prædikensamlinger og åndelige sange. Han var 
bl.a. flittig med at oversætte Brorsons salmer til svensk. Här kommer en främling från fjerran ort 
kom med som den første sang i Ahnfelts første sanghefte udgivet i 1850. Da var sangen udvidet til 
otte vers. Melodi af Oscar Ahnfelt.

 Om köttets dödande101 
Rosenius inddrager Luther i artiklen om kødets dødelse med ordene uden kildeangivelse: ... "såsom 
ock Luther säger, att "när Gud will tukta, sämska och bereda wåra hjertan, tager Han sig sjelfwa 
synden och djefwulen till hjelp dertill""102 [citatet er lidt sprogligt ændret i genoptrykket af Pietisten 
1868 og 1877] ; Rosenius inddrager dernæst Luther med uddrag af en prædiken over epistelen på 8. 
søndag efter Trinitatis.103 Luthers prædiken parafraseres grundigt af Rosenius. Luther er på en måde 
mere konkret og direkte i sit ordvalg i kampen mod synden end Rosenius.

97 Pietisten nr. 8, 1844, 120, 8 vers. Forklarende fodnoter.
98 I noten forklarede Rosenius, at han  forstod nåden, som nådens virkninger, fx anger, sønderknuselse, bøn, 
forbedring, tro og kærlighed.
99 Om herrnhutismen generelt henvises til Fra Luther til Rosenius – i svensk kirkehistorie, 34-43 og om herrnhutismen 
i Norrland  Rosenius' baggrund og livsforløb indtil Pietisten, 7.
100 Pietisten nr. 9, 1844, 142-143.
101 Pietisten nr. 9-10, 1844, 129-137.145-150.
102 Jeg formoder, at citatet er hentet fra prædikenen over Johannis Döparens Dag, og citatet står i Lutheri Kyrko-
Postilla, Tredje Delen, 99 (hele prædikenen over Luk 1, 57-80 står i Lutheri Kyrko-Postilla, Tredje Delen, 93-116). 

24



 Och ingen kunde lära den sången,.... 104

Rosenius beskrev indholdet i Johannes Åbenbaring 14 om de 144.000 som havde Lammets navn 
skrevet på deres pande. Rosenius understregede, at den salige stilling kunne man ikke bringe sig 
selv i, men det afhang af en åbenbaring af Kristus. Det underbyggede Rosenius med et citat uden 
kildeangivelse af Luther med ordene: "Når Gud gav os sit ord, sagde han: Jeg vil lade Guds Ord 
skrive og prædike klart og tydeligt, men tillige altid ordne det sådan, at det vil afhænge af min Ånd, 
hvem der kommer til at forstå det".105 

I Lamsens död och smärta
Rosenius afsluttede så udlægningen af teksten fra Johannes Åbenbaring ved at bringe sangen I 
Lamsens död och smärta. Sangen med 67 vers og nr. 37 i Sions Nya Sånger var forfattet af teol. dr. 
Anders Carl Rutström (1721-1772), kyrkoherde i Hedvig Eleonora menighed i Stockholm; han var 
ledende inden for herrnhutismen og udgav  sangbogen Sions Nya Sånger
    

 Ära ware Gud i höjdene, och frid på jordene, och menniskomen en god wilje106 
Rosenius skrev en opbyggelig julebetragtning uden at inddrage Luther eller andre.[Genoptrykket af 
Pietisten i 1868 og 1877 har en lille sproglig ændring]. 

Jule-sång107 
Under den overskrift publicerede Rosenius sangenWisste naturen att himlarnas Herre med 16 vers. 
Forfatter: Haquin Enroth (1722-1774), komminister i Barkarö, oversætter og udgiver af 
andagtslitteratur. Sangen kom med i 9. hefte af Ahnfelts sangbog som nr. 124 med 8 vers. Sangen er
kommet med også i nyere sangbøger som BV's sangbog Lova Herren fra 1988 og den danske Sange
og salmer fra 2013.

Rosenius som redaktør af Pietisten 1844
Udover de opbyggelige bibeludlæggende artikler i Pietisten 1844, hvor Rosenius hyppigt inddrog 
Luther, videreførte Rosenius i nogen grad også i denne årgang traditionen fra Scott med 
opbyggelige undervisende personskildringer, opbyggelige historier, udover korte citater af Luther 
også citater fra nogle kirkefædre, samt den faste rubrik: Læsning for børn.

103 Prædiketeksten er Rom 8,12-17, og prædikenen er optaget i Kirkepostillen i den del, der hedder Festdelen W.A. 22,
131-140; selve citatet står i W.A. 22, 132-135; Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 686-690 og Luther Kirkepostillen, 
Sommerdelen, 405-407.
104 Pietisten nr. 11, 1844, 161-165.
105 Dette citat har Rosenius formodentlig hentet fra Luthers prædiken til Anden påskedag over Luk 24,13-35 i W.A. 
21, 221-236; Luthers Kyrko-Postilla, prædiken over Luk 24, 13-35, 265-272. Citatet står WA 21, 232 og Luthers 
Kyrko-Postilla, 270; Luther Kirkepostillen, sommerdelen, 27. 
106 Pietisten nr. 12, 1844, 177-188.
107 Pietisten nr. 12, 1844, 188-191.
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Pietisten, 4. årgang, 1845

 Nytårs-sang 
Rosenius publicerede under den nævnte overskrift sangen När den arma jordens tid förgår.108 
Sangen var på 13 vers og signeret (S. & R). Bag sangen stod den finske præst, professor og digter 
Lars Stenbäck (1811-1870), der efter at have sluttet sig til pietismen forlod den profane digtning. I 
årene 1839-1841 redigerede han det pietistiske tidsskrift Evangeliskt Weckoblad, og den 7. januar 
1840 publicerede han i bladet sangen När den arma jordens tid förgår med 7 vers. Stenbäck 
ønskede ved indgangen til det nye at give sangens læsere frimodighed ved at betone, at hvad der 
end sker, så lever Kristus, og i fællesskab med ham har en kristen den stærkeste på sin side. Inden 
Rosenius publicerede sangen i Pietisten, digtede han yderligere 6 vers, som alle var skrevet i samme
tema som Stenbäcks oprindelige sang. Ved indgangen til et nyt år, hvor ingen ved, hvad det vil 
bringe, giver sangen tryghed og frimodighed ved dens stadige gentagelse af, at Kristus, som har al 
magt, lever, også når tiderne skifter Sangen står i første hefte i Ahnfelts Sangbog som nr. 10 med 13
vers identisk med teksten i Pietisten, men ingen forfatterangivelse. Sangen står i en nyere sangbog 
som BV's sangbog Lova Herren med alle 13 vers. Under sangen er der redegjort for, hvilke vers der
er digtet af Stenbäck og hvilke af Rosenius.

Några de wigtigaste förwarings-medel emot förförelsen af falska läror109 
Rosenius inddrog først Luther med henvisning til Gal.110; så citeres Luther uden kilde111; så citeres 
Luther igen uden kilde112; dernæst citeres Gezelius113 uden kilde; så citeres Luther uden kilde114; 
derefter henvises til Luthes skrifter; til sidst bringes et længere citat af Luther med henvisning til en 
af hans prædikener.115 Overordnet gav Rosenius en grundig undervisning i ikke at følge falsk lære. 
Han begrundede det primært med henvisning til og udlægning af en række skriftsteder. Han 
definerede en kætter, som en der afviste indholdet i "livssartiklerne", det vil sige de artikler, der 

108 Pietisten nr. 1, 1845, 1-3, 13 vers (S. & R).
109 Pietisten nr. 1-2, 1845, 3-13.17-31.
110 Martin Luther,  Stora Galaterbrevs Kommentaren. Ny svensk tolkning jämte inledning av Martin Lindström 
(Stockholm: Svenska Kyrkans diakonistyrelses Bokförlag, 1954), 86; Martin Luther, "Store Galaterbrevskommentar I" 
i: Martin Luther skrifter i udvalg. Oversættelse, indledning og noter ved sognepræst, lic.theol. Helge Haystrup 
(København: Credo, 1981), 134; W.A.I, 163-164.
111 Martin Luther, Udførlige Udlæggelse af første Mosebog (Christiania: Forlagt af Alb. Cammermeyer, 1883), 184-
185; Martin Luther, Første Mosebog I (København: Books on Demand GmbH, 2018), 139; W.A. 44, 413.
112 "Om den trälbundna viljan" i Lutherskrifter i urval, översättning och inledning av Gunnar Hilleral (Stockholm: 
Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1964), 37; "Om den trælbundne vilje" i Luthers skrifter i udvalg V, 
oversættelse og kommentar ved Ellen A. Madsen. Indledning og faglig redaktion ved Steffen Kjeldgaard-Pedersen 
(Århus: Forlaget Aros, 1983), 32;  WA 18, 605.
113 Johannes Georgii Gezelius den ældre (1615-1690) var finsk teologisk professor og biskop, der udfoldede en 
omfattende forfattervirksomhed af kateketiske, pædagogiske og opbyggelige skrifter. Det vigtigste af Gezelius' skrifter 
er Gezeliernes såkaldte "Bibelværk", der påbegyndtes 1674 og fortsattes efter hans død af hans søn og efterfølger 
Johannes Gezelius den yngre (1647-1718), der også blev teologisk professor og biskop. Gezeliernes "Bibelværk" 
gengiver bibelteksten på svensk efter oversættelsen af 1703, men anfører i anmærkningerne afvigelserne fra 
grundteksten og Luthers sidste oversættelse. "Bibelværket" giver en forklaring til hvert vers i Bibelen. "Bibelværket" 
blev længe betegnet som præsternes "Nøgle til Den Hellige Skrift".
114 Måske Martin Luther, "Om gendåben", 1528 i: Martin Luther Skrifter i udvalg. Troens evangelium Ord og 
sakrament (København: Credo, 1994), 67-69; W.A. 26, 161-162.
115 Det var hans prædiken til 8. søndag efter Trinitatis over Matt 7, 15-21; W.A. 22, 141-155; Luthers Kyrko-Postila, 
171-185; Luthers Kirkepostil, sommerdelen, 411-423; citatet Luthers Kyrko-Postila, 181-182; Luthers Kirkepostil, 
sommerdelen, 420-421; W.A. 22, 149-150.
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beskrev de grundlæggende frelsessandheder. Rosenius definerede dem ikke præcis, men ud fra 
sammenhængen var det personer, der afviste de bærende træk i den lutherske bekendelse. Derimod 
understregede Rosenius, at en person, der fastholdt de bærende læresætninger i vor kristne tro, men 
var uklar på visse punkter, ikke var en kætter. Det bør også bemærkes, at Rosenius betonede, at man
bør holde sig fra en person, der formelt fastholdt alle dele af den kristne lære, men samtidig levede i
en død renlærighed. I denne kontekst understregede Rosenius også, at troen skal kendes på dens 
frugter. Måske var han her inspireret af biskop Pontoppidan.

Gamla och Nya Testamentet116 
Med en Joh. Burk som kilde fortalte Rosenius en historie om en ung kvinde, der var blevet alvorligt 
syg. Hun sendte bud efter en præst. Da han kom, meddelte kvinden, at hun ville beredes til at dø 
alene ud fra GT, da hun havde hørt, at NT alene var en samling fabler. Præsten underviste hende så 
i GT's lov, som hun skulle overholde til fuldkommenhed, hvis hun ville opnå det evige liv. Præsten 
føjede så til, at hvis hun ikke magtede at overholde loven, fortalte NT om en person, der havde gjort
det også for hende. Kvinden blev så taknemmelig for det budskab, at hun ville høre mere om NT. 
Præsten udlagde for hende  2 Kor 5,19, som hun tog imod med taknemmelighed. Nu ville hun også 
høre om NT, og præsten formidlede dagligt hele Bibelens budskab for hende, indtil hun efter kort 
tid døde i troen på Jesus Kristus.

 Efter wi nu wete, att Herren är till fruktandes, fare wi sakta med menniskorna. 2 Cor. 5, 11117

 Med Christenbote som kilde og ud fra 2 Kor 5,11 om at frygte Herren fortalte Rosenius, at vi skulle
vidne for vore medmennesker med det rette sindelag. Dette belyste han med en historie om en 
separatistkristen, der optrådte nedladende over for sin sognepræst, som han ikke regnede for en ret 
kristen. Sognepræsten viste respekt og omsorg over for den nidkære separatist. Det fik til følge, at 
separatisten fik respekt for sin gudfrygtige sognepræst.

Guds ewiga Förbund med sin Son, och Testamente till menniskorna118 
Til indledning bragte Rosenius et citat af Ambrosius. Rosenius skrev derefter, at vakte mennesker 
havde en tilbøjelighed til  at bestemme deres forhold til Gud og hans forhold til dem efter noget, 
man fornemmer eller erfarer hos en selv. 
Rosenius stillede det retoriske spørgsmål, hvad vished man kunne få ud fra egne tanker, følelser og 
meninger? For at hjælpe sine læsere til at gøre, hvad Gud havde gjort for os mennesker, til 
fundamentet i deres kristenliv, udfoldede Rosenius indholdet i de bibelske pagter. Rosenius 
definerede en pagt som en indgået aftale mellem to eller flere parter om nogle gensidige 
forbindelser/forpligtelser. Den første pagt Gud indgik var med Adam. Her var indholdet fra Guds 
side et løfte om evigt venskab, om velsignelse og gode gaver, ja liv og salighed. Adam skulle bruge 
de gaver, Gud havde givet ham i skabelsen, til i overensstemmelse med Guds lov at blive i sin 
skabte fuldkommenhed. Adam indtrådte i denne pagt ikke alene for egen del, men på vegne af alle 

116 Pietisten nr. 1, 1845, 13-14.
117 Pietisten nr. 1, 1845, 14-16.
118 Pietisten nr. 3, 1845, 33-47.
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sine efterkommere (jf. Rom 5,12-19). Denne pagt kaldte Rosenius "ett Lags-förbund", eftersom 
Guds løfter var knyttet til lovens opfyldelse.
  Efter syndefaldet oprettede Gud en pagt med sin søn, som for os mennesker var et "Nåde-
förbund", et "Frids-förbund", men for sønnen var det det samme "Lags-forbund", idet han skulle 
opfylde loven i vort sted. Denne nådepagt blev der gentagne gange forjættet om i GT. I NT blev 
nådepagten opfyldt for os. Lagen på Sinai var også et Lags-förbund, som Roseniuis kaldte et "Tukt-
förbund", et fængsel som skulle lære det stolte menneske at søge nåden. Rosenius nævnte også, at 
Gud oprettede pagter, der havde ende eller en udløbsdato. Det gjaldt pagten med Noah om redning 
gennem arken og pagten med Abraham, hvor indholdet var at Kristus skulle fødes i hans slægt. 
Rosenius' hovedbudskab var, at var vi i pagten med Kristus, havde vi evigt fællesskab med Gud 
gennem Kristus. Gud kunne tugte og opdrage os, men han tog aldrig sin nåde fra Kristus, som vi 
havde del i, så sandt vi holdt os til Kristus.119 

 Hwarföre warda icke alla menniskor saliga?120 
Som svar på det stillede spørgsmål bragte Rosenius et længere referat af John Bunyans (1628-1688)
bog The Pilgrim's Progress, Pilgrimsvandring eller "Christens Resa". 

Hwad skall jag göra, att jag må blifwa salig?121 
Tidligt inddrages Luther uden kilde122; senere inddrages Luther igen uden kilde.123 Rosenius indledte 
med at stille spørgsmålet, hvordan jeg skulle komme til at nyde den nåde, som er givet os i Kristus. 
Først udfoldede Rosenius relativt kort Jesu forsonergerning for os. Tyngdepunktet i artiklen var, at 
frelsen var en Guds gave, som vi på ingen måde kunne gøre os fortjent til. Artiklen indeholdt ingen 
appeller eller opfordringer til viljen om at beslutte sig for at tage imod. Når ikke alle mennesker 
blev frelst, skyldtes det, at de afviste gaven. Rosenius udlagde flere skriftsteder, der viste, at 
mennesker ikke ønskede frelsesgaven eller afviste Jesus. Rosenius' metode var at fremholde, hvad 
Jesus havde gjort og betone, at frelsen var en gave, som vi ikke ved gode gerninger eller en rigtig 
omvendelse kunne gøre os fortjent til. Også troen var en Guds gave. Modtagelsen af frelsesgaven 
gav frelsesvished og skabte også et nyt sind i den troende. Det blev til sidst kort omtalt i forlængelse
af artiklens tyngdepunkt: Modtagelsen af et gode i tro.

119 I en fodnote ved artiklens afslutning henviste Rosenius til "wåra Symboliska böcker" s. 486 i svensk oversættelse, 
trykt 1842, om Guds evige "frids-råd". I noten henvises dernæst til Luthers salme: Hwar man må nu wäl glädja sig med 
nummerhenvisning til den svenske salmebog. Det er Luthers salme: Nu frewt euch lieben christen gmeyn. Originalen er 
på 10 vers og fra 1523 ifølge den danske og svenske salmebog. Den svenske reformator Olaus Petri (1493-1552) 
oversatte salmen til svensk i 1536. Claus Mortensen (omkring 1499-1575) oversatte salmen til dansk i 1528. Står i Den 
Danske Salmebog: Nu fryde sig hver kristen mand. Selv om Rosenius har henvist til Luthers salme i Pietisten, blev 
salmen ikke publiceret i Pietisten, og den kom ikke med i Andeliga Sånger, dels samlade, dels bearbetade samt utgifna 
af Oscar Ahnfelt, kaldet Ahnfelts Sånger eller Ahnfelts Sangbog. Disse dispositioner kan man kun overraskes over.
120 Pietisten nr. 3, 1845, 47-48.
121 Pietisten nr. 4, 1845, 49-63.
122 Kilden ikke fundet
123 Kilden ikke fundet.
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 Ack! Jag tänkte blifwa min egen Frälsare124 
Rosenius bragte tidligt i artiklen et citat fra Luthers Postil med prædikener og episteltekster.125 Her 
bragte Rosenius et stykke fra Allmån Evangelisk Tidning udgivet i Åbo. I artiklen blev skildret en 
person, der ikke kunne få fred med Gud, fordi han vendte blikket mod, hvad der skete i ham selv i 
stedet for at se, på hvad Jesus havde gjort for ham. Rosenius havde et efterskrift, hvor han nævnte, 
at nogen ville måske sige, at der i artiklen blev talt for lidt om helliggørelse. Dertil svarede 
Rosenius selv, at man kunne altså ikke bære frugt, førend man var kommet i et levende forhold til 
Jesus som frelser. Men tror man først på Jesus som sin velgører, vil man i taknemmelighed også 
tjene ham.

 Om Lagen och dess förnämsta ändamål126 
Ret tidligt i artiklen citeres Luther fra en prædiken på 3. påskedag.127 Senere er der igen et citat af 
Luther.128 Derefter citerede Rosenius igen Luther, denne gang med et længere citat fra en prædiken 
på 3. søndag efter Trinitatis, hvor Luther talte om, hvordan en kristen bør forholde sig til loven.129 I 
denne artikel gav Rosenius en grundig undervisning i og forkyndelse af lovens hovedformål, nemlig
at være en tugtemester til Kristus. Rosenius underviste også kort i lovens samfundsmæssige opgave 
(1. brug) og loven som en vejleder for den troende (den såkaldte tredje brug), men artiklens 
altovervejende indhold var at forkynde, så læseren forstod og erfarede, at han var en synder, der var 
fortabt uden nåden i Kristus. Rosenius satsede meget på bibeludlægning, fx at loven skulle vise os, 
at synden blev større, når vi brugte loven til at bekæmpe hjertets ondskab.

 Andliga wäckelser130 
Her brakte Rosenius flere eksempler (herunder sin egen tidlige ungdomsvækkelse) på, hvordan et 
menneske havde hørt et vidnesbyrd, overværet en samtale mellem kristne etc. Resultatet var blevet, 
at det havde sat tanker i gang, som førte til vedkommendes omvendelse. " Derefter bragte Rosenius 
to citater af Luther fra Kyrko-Postillan. Første citat:131 Andet citat:132

124 Pietisten nr. 5, 1845, 75-80
125 Rosenius henviser til Luthers prædiken på Nytårsdag over Tit 3,4-8 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 189-
208; Luthers Kirkepostil, Vinterdelen med prædiken på Juledags morgen over Tit 3, 4-7, 136-146; W.A. 10 I l, 95-128; 
selve citatet W.A. 10 I l, 124-125.
126 Pietisten nr. 5-6, 1845, 65-74.81-93.
127 Luthers Kyrko-Postilla, bd. I, prædiken på tredje Påskedag over Luk 23, 36-47, en anden prædiken, 280-293; 
citatet:  s. 286; Luther Kirkepostol, sommerdelen, 44-58; selve citatet s. 50-51; W.A. 21, 252-253.
128 Det er fra Luthers indholdsoversigt til Galaterbrevet Martin Luther, Store Galaterbrevskommentar I, 39; Martin 
Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren, 23-24 WA 40 I, 51.
129 En annan Predikan öfwer Luk 15, 1-10 på tredje søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 
98-112; Luthers Kirkepostil, Sommerdelen, 317-331, selve citatet s. 319; WA 36, 270, 24-303,33; selve citatet WA 36, 
276-277.
130 Pietisten nr. 6-7, 1845, 93-96.109-112.
131 Prædiken på Langfredag i Luthers Kyrko-Postilla, 240-244; selve citatet s. 242; Luthers Kirkepostil, Vinterdelen, 
512-514; selve citatet s. 513; citatt WA 2, 138-139. 
132  En anden Prædiken på tredje Påskedag over Luk 24, 36-47 i Luthers Kyrko-Postilla, 280-293; selve citatet s.289; 
Luthers Kirkepostil, Sommerdelen, 44-58, selve citatet s. 53; citatet WA 21, 257.
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 Några ord om Evangelium133 
Rosenius begyndte med at citere Swebilius uden kilde; dernæst citeres Luther uden kilde134; det citat
efterfølges af et citat fra Luthers indledning til NT135; derefter bragte Rosenius et længere citat af 
J.A. James. Rosenius nævnte i sin indledning til artiklen, at de fleste mennesker mente at kende 
ordet evangelium og også at have forstået, hvad det betyder. Rosenius bragte så et citat af Luther136, 
der fastslog, at evangeliet var en hemmelighed, der var skjult for menneskets fornuft. Rosenius 
tilføjede så, at der var mennesker, der sagde, at naturligvis ved vi, hvad vi skal tro, men vort 
problem er at få troen i orden. Ud fra den optakt udfoldede Rosenius evangeliets indhold ved at 
udlægge flere centrale skriftsteder samt inddrage Luther og John Angell James. Artiklen havde et 
objektivt indhold,som ved sin sjælesørgeriske form skulle kalde troen på Kristus frem hos læseren.

Den rätta Bättringen. Samtal mellan en Lagbunden och en Benådad Själ137

I fem på hinanden følgende numre af Pietisten bragte Rosenius uddrag af Eric P. Giers' bog: 
Kärnan af Doct. Lutheri Lära, Salighetenes Kunskap. [Dette lange uddrag skal underkastes en 
nøjere teologisk analyse].

 Om helgelsen138 
Her gav Rosenius en kort introduktion til den følgende samtale mellem Johannes og Thomas om 
helliggørelsen. Rosenius betonede, at næst efter retfærdiggørelsen var helliggørelsen en meget 
vigtig lære. I sin undervisning i Pietisten om helliggørelsen ville han benytte sig af den mere 
"underhållande framställnings-formen af ett samtal". Han oplyste også, at personerne Johannes og 
Thomas var de samme, som i den tidligere samtale havde navnet Benådad och Lagbunden.

Hwarjehanda139 
Her bragte Rosenius en historie om en troende skomagersvend fra Berlin, der bl.a. rejste til Ungarn 
for at praktisere sit håndværk. Hans mester og dennes hustru blev meget glade for ham. De sørgede 
for, at han blev inviteret med til et bryllup. Her blev han opfordret til at danse med bruden. I stedet 
aflagde han et vidnesbyrd, der førte til en vækkelse. Rosenius' efterskrift var, at et vidnesbyrd af en, 
der i det daglige var kærlighedsfuld, ydmyg og frimodig, kunne få store og glædelige følger.

133 Pietisten nr. 7, 1845, 97-109.
134 Prædiken over Matt 9, 1-8 til 19. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, 304-311; selve citatet s. 307; 
Luthers Kirkepostil,  Sommerdelen, 579-586; selve citatet s. 581; WA 29, 564-582;  citatet står WA 29, 570b; cf. 
Luthers  Kyrko-Postilla prædiken over Luk 15, 1-10, 99.
135 "Fortale til Det Nye Testamente" i Luthers skrifter i udvalg III, redigeret af E. Thestrup Pedersen (København: 
G.E.C. Gads forlag, 1964), 127-128; WA DB 6, 3-4.
136 Dette citat af Luther byggede på samme kilde som i note 254, men Rosenius brugte lidt andre ord.
137 Pietisten nr. 8-12, 1845, 113-136.139-151.153-164.169-183.185-198.
138 Pietisten nr. 9, 1845, 137-138.
139 Pietisten nr. 9, 1845, 151-152.
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 En wäckt och omwänd fru i Tyskland140 
I en tysk by i hertugdømmet Bremen blev en kvinde søgt af Gud Helligånd. Hendes nærmeste 
troede, hun var sindsforvirret. Da hun kom til at læse David Hollatz' bog "Nådenes ordning til 
saligheten, efter Jesu härliga evangelium" fik hun fred med Gud.

 Det litet försökta nådabarnets böne-suckar
 Under den overskrift publicerede Rosenius sangen Jag arma barn, som litet har erfarit.141 Sangen 
havde 20 vers. I en fodnote til overskriften forklarede Rosenius, at sangen var forfattet af fru A.M 
Gullbransson, men at sangen blev bragt med ubetydelige ændringer og et tillæg på nogle vers. Det 
kan vanskeligt læses anderledes, end at Rosenius dels har foretaget det, han kalder ubetydelige 
tekstændringer, samt digtet nogle vers til Gulbranssons sang. Sangforfatterens fulde navn var Abela 
Maria Berglund-Gullbransson (1775-1822). Hendes sang blev først publiceret i hendes 
Uppbyggliga sånger, udgivet i Göteborg 1823. Berglund-Gullbransson virkede i Varberg og 
Göteborg, hvor  hun udøvede en stor åndelig indflydelse gennem de mange sjælesørgeriske breve, 
hun skrev. 11 af de 20 vers, der var publiceret i Pietisten, kom med som nr. 6 i Ahnfelts første 
sanghefte publiceret i 1850.  I den rosenianske tradition er sangen normalt præsenteret som forfattet 
af Abela Maria Berglund-Gullbransson.

Rosenius som redaktør af Pietisten 1845
Også i denne årgang af Pietisten bragte Rosenius en række bibeludlæggende, belærende artikler,
hvor Luther hyppigt blev inddraget, samt nogle opbyggelige historier. Derudover var denne årgang 
af  Pietisten karakteriseret ved, at Rosenius inddrog stof til bladet fra tre forskellige bøger og et 
nyudgivet tidsskrif. 1. John Bunyans (1628-1688) bog Christens Resa.142 Rosenius brugte et uddrag 
fra Bunyans bog til at besvare spørgsmålet Hwarföre warda icke alla menniskor saliga? Det svar, 
Rosenius bragte fra Bunyan, var, at mange mennesker blev ikke salige, fordi de ville frelses på 
grund af deres egne gode gerninger i stedet for at iføre sig den rene smukke dragt, som Kristus 
havde vundet til alle mennesker. Selv om Bynuan var baptist, så inddrog Rosenius fra hans bog stof,
der var i overensstemmelse med den lutherske lære, som Rosenius ønskede at bringe. 2. Rosenius 
bragte gennem flere numre af Pietisten uddrag fra Eric P. Giers bog, Kärnan af doct. Lutheri Læra, 
Salighetenes Kunskap til våra Synders förlåtelse och frid med Gud.143 Rosenius inddrog her en bog 
skrevet af en ledende svensk herrnhuter, og han begrundede sin brug af Giers' bog med, at Giers i 
dialogens form gav en god pædagogisk fremstilling af de kristne grundsandheder fx helliggørelsen. 
3. John Angell James' (1785-1859) bog Wägledning och Tröst för dem, som blifwit bekymrade om 

140 Pietisten nr. 10, 1845, 164-165.
141 Pietisten 4, nr. 10, 1845, 166-168. Forklarende fodnoter.
142 Christens Resa var blevet oversat til svensk første gang i 1727 af Magnus Lagerström (Bengt Hellekant, Engelsk 
Uppbyggelseslitteratur i svensk överssättning intill 1700-talets mitt. Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses 
Bokförlag, 1944, 111-124.
143 Med Hans Kongl. Maj:ts allernådigste Privilegio. Stockholm: Tryckt hos Lor. Lud. Grefing, 1748. Eric Giers skrev 
en række opbyggelige traktater, der blev læst ind i 1800-tallet. Især blev hans på en gang undervisende og opbyggelige 
skrift, som Rosenius inddrog i Pietisten,Kärnan af Doct. Lutheri Lära, thet är Salighetenes Kunskap til Wåra Synders 
förlåtelse och frid med Gud læst af mange og udkom i det ene oplag efter det andet helt frem til 1860'erne.
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sin fräsning.144 James var en engelsk frikirkepræst, der havde skrevet adskillige bøger, der havde 
fået åndelig betydning for andre. Den bog, Rosenius citerede fra, fik fx stor åndelig betydning for 
den senere baptistiske vækkelsespræst Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)  Rosenius inddrog 
James' bog, så James kom til pædagogisk at forklare de citater af Luther, som Rosenius bragte. 4. 
Fra det netop nyudgivne tidsskrift Allmän evangelisk tidning, som den finske vækkelsesleder 
Fredrik Gabriel Hedberg (1811-1892) var begyndt at udgive i 1845, bragte Rosenius en kortere 
artikel. Konkluderende kan det siges, at Rosenius magtede at bringe stof fra forskellige 
sammenhænge på en sådan måde, at Pietisten 1845 fremtrådte som en åndelig helhed. Fra Pieisten 
1845 bragte Rosenius ikke længere rubrikken Läsning för barn.

Pietisten, 5. årgang, 1846

 Willkoren för ett godt nytt år145 
I åbningsartiklen beskrev Rosenius, hvor trykt det var at gå ind i det nye år i troen på Jesu 
frelsergerning og syndernes forladelse. I begyndelsen inddrages Luther uden kilde.146  Rosenius 
stillede så læseren det spørgsmål, om vedkommende virkelig levede med Jesus som sin frelser. I 
artiklen uddybede Rosenius grunden for vor frelse og håbet om evigt liv.

 Wetenskaperna på Golgatha under Jesu kors, komne att tillbedja147 
Rosenius skrev til indledning, at forfatteren til den følgende artikel var ukendt, men artiklen var 
skrevet på tysk og og fra dansk oversat til svensk i 1773. Artiklen blev præsenteret som fromme 
ønsker, hvis indhold var at også alle videnskaber skulle frygte Gud. Den konkluderede i et ønske, at 
hele verden måtte frygte Herren.

 Anders Odelius148  
Den svenske prædt Odelius bekendte om sig selv, at han var født i synd og åndeligt fordærvet. Han 
blev vakt, da han så en edderkop fange en flue i sit spindelvæv. Det førte hans tanker hen på, at han 
var fanget af Djævelen. Artiklen sluttede med følgende spørgsmål til læseren: Hvordan og hvornår 
skete din vækkelse?

 "När skall det en gång blifwa bättre med mig?"149 
I en lille landsby i Østrig boede enken Magdalene Gloger. Hun var meget gudfrygtig, og hun 
ønskede helhjertet at leve et fromt og rigtigt liv. Samtidig frygtede hun døden. Til sidst udbrød hun 
direkte: "Jeg er helt fortabt". En søndag hørte hun en prædiken af sin præst Martin Boos.150 Ordene 

144 Den  engelske titel var The Anxious Inquirer. Ifølge oplysninger i Rosenius' arkiv havde Rosenius oversat bogen til 
svensk i 1844.
145 Pietisten nr. 1, 1846, 1-7.
146 Luther, Første Mosebog bd. 3, 168; W.A. 43, 587.
147 Pietisten nr. 1, 1846, 8-14.
148 Pietisten nr. 1, 1846, 15.
149 Pietisten nr. 1, 1846, 15-16.
150 Martin Boos (1762-1825), var præsti den katolske kirke i Bayern. Han kæmpede en hård indre kamp som Luther og
fandt hvile i retfærdiggørelsen af tro. Han ønskede imidlertid at fortsætte som præst i den katolske kirke, hvor han af 
nogle blev kritiseret og undertiden forfulgt for sin evangeliske forkyndelse, men samtidig blev han et redskab til 
vækkelse.
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var som pile for hende. Hun gik efter prædikenen og talte med sin præst, der udfoldede sin 
prædiken, hvor han fik peget på Kristus, så hun fik fred og glæde. Nu så hun i Bibelen lys og trøst, 
hvor hun tidligere havde fundet sorg og fortvivlelse. 

 Ur ett bref från en Lärare till en Lärare151 
I begyndelsen et citat af Luther uden kilde.152 Pointen i dette brevuddrag er at uddele og formidle 
Guds ord ret, så alt kommer til at lyde på den rigtige måde.

. Den hemliga döden – under navn och skepnad af lif153 
 I en fodnote henvises til en prædiken af Luther i hans Kyrko-Postilla med prædikener over 
episteltekster154; senere henvises igen i en fodnote til Luthers Kyrko-Postilla med prædikener over 
episteltekster, hvor Rosenius bl.a. citerede, at "det er de kristnes kendetegn, hvorpå man bør kende 
dem, og mærke at de er født af Gud og adskille dem fra de falske børn, som alene beholder 
skummet af Guds ord.155 I denne artikel taler Rosenius sjælesørgerisk advarende til mennesker, der 
kan være aktive i menigheden, men ikke desto mindre, ligesom de dårlige jomfruer og manden uden
bryllupsklæder i lignelsen om kongesønnens bryllup, leve uden at kende Jesus som sin frelser.

 Den enda sanna fridsens wäg156 
Rosenius introducerede artiklen med ordene, at artiklens tema var vigtigt både for kirken og for 
kirkens medlemmers indre liv. Denne gang ville redaktøren bruge en andens ord ved at bringe en 
artikel fra Tyskland, skrevet af den retsindige og erfarne lutherske præst W. Löhe fra Bayern.157

151 Pietisten nr. 2, 1846, 29-30.
152 Kilden ikke fundet
153 Pietisten nr. 2-3, 1846, 17-28.33-46.
154 Julesøndag/søndag efter jul: Prædiken over Gal 4,1-7/8 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 155-189; Luthers 
Kirkepostil, Vinterdelen, 215-235. citatet s. 216; W.A. 10 I 1, 324-378; citatet W.A. 10 I 1, 327.
155 1. søndag efter påske: Prædiken over 1 Joh 5, 4-12 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 441-454; selve citatet 
s.445; Luthers Kirkepostil, Sommerdelen, 66-73, selve citatet s. 68 anden spalte; W.A. 21, 275-289; selve citatet W.A. 
21, 280.
156 Pietisten nr. 4, 1846, 49-61.
157 Johannes Konrad Wilhelm Löhe (1808-1872) var en af de betydeligste forkæmpere  for luthersk kristendom i sit 
århundrede i Tyskland. Han var en meget betydelig prædikant, der skabte et rigt gudstjenstligt liv i de menigheder, han 
betjente som præst. Han havde  et meget stort opbyggeligt forfatterskab rodfæstet i det praktiske kristenliv. Han tog 
flere betydelige initiativer. Fra 1840 uddannede han præster for tyskere i Nordamerika og medvirkede til dannelsen af 
Missouri-Synoden. I 1849 stiftede han den lutherske Forening for Indre Mission og 1853 foreningen for kvindelig 
diakoni. Han var også initiativtager til en diakonissestiftelse, der blev midtpunkt for en vidt forgrenet 
kærlighedstjeneste i åndssvageanstalter, redningshjem, hospitaler, Magdalenehjem o.s.v. Selv om han hele livet forblev 
tro mod sin lutherske grundholdning, anerkendte han en enhed bagved eller over konfessionerne; jvf. Sven-Åke 
Rosenberg, En bok om Wilhelm Löhe (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1959).
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 En slags efterskrift til artiklen158 
 Som en slags opfølgning på artiklen understregede Rosenius betydningen af at bruge Guds ord, 
stole på det og hvile ved det. Vi skulle ikke hvile ved vore følelser. Samtidig betonede han, at man 
var altid velkommen til at komme til Jesus, som man var.

Ditt Ord är mina fötters lykta159  
Rosenius indledte sin artikel med at slå fast, at alt, hvad Gud meddelte mennesker i sit ord, for det 
første bestod af, hvordan vi mennesker kunne få og modtage Guds nåde, få syndernes forladelse og 
blive et Guds barn; for det andet hvordan vi som Guds børn skal leve her på jorden. Når Kristus 
optrådte, var det med to hovedpunkter: 1. Han straffede sit folk for deres falske retfærdiggørelse, 
deres selvvalgte gode gerninger og 2. han lærte dem den rette vej. Rosenius fortsatte med at sige, at 
sådan var det også med Luther, der forkyndte: 1. Den retfærdighed, der gælder over for Gud og 2. 
hvori de sande gode gerninger bestod; senere inddrog Rosenius igen Luther.160 I forlængelse af 
Luther udfoldede Rosenius menneskets lyst til at retfærdiggøre sig selv. Han gav mange eksempler 
som eremitbeboere, klosterlivet, eksempler fra vækkelser m.m. Deroverfor troens retfærdighed. 
Dernæst fokuserede Rosenius meget på de rette gode gerninger. Det var kaldets gerninger, hvor han
betonede, at hvad der så ringe ud, oftest var de rette gode gerninger. I forlængelse heraf udlagde og 
applicerede Rosenius flere af de konkrete formaningsafsnit i NT.

 Trones bön tager Gud på orden161 
Rosenius indledte med at citere doktor Lindblom for at sige i sin katekismus: "Bönen är en helig 
förrättning".162 Rosenius fortsatte denne artikel med at fastslå, at der er mange der beder, som ikke 
beder rigtigt.  Der  er flere, der praktiserer bøn og dermed tror, at alt vedrørende Gud er i orden, 
men som ikke er født på ny. Derefter giver Rosenius nogle gode råd til bedere. 1. Bønnen skal ikke 
være dit eget projekt, men at du siger til Gud: Hjælp mig at gøre, hvad du ønsker. 2. Du skal ikke 
bare komme med dine egne ord, men lade dig fylde af Guds ord. 3. Du skal ikke komme i dit eget 
navn, men i din midlers navn. 4. Bønnen er ikke afhængig af din værdighed, men af Guds 
trofasthed. Rosenius gav så eksempler på bedende mennesker i Bibelen og opfordrede til sidst sine 
læsere til at praktisere bøn.

158 Pietisten nr. 4, 1846, 61-64.
159 Pietisten nr. 5-6, 1846, 65-71.81-93.
160 Det var en prædiken på 8. søndag efter Trinitatis over Matt 7, 15-21, som står i Luthers Kyrko-Postilla i to 
forskellige prædikener, 167-185. Henvisningen til den prædiken synes Rosenius ikke at have videreført under sin 
redigering af den nye udgave en del år senere.
161 Pietisten nr. 7, 1846, 97-110.
162 Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches, med Förklaring af Doct. Ol. Swebilius. På Kong. Maj:ts Nådiga Befallning 
omarbetad och förbättrad af Jac. Ax. Lindblom, Sweriges Ærke-Biskop (Göteborg: Hedlund & Lindskogs förlag, 
1866), 93.
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 Det finns ingen nöd, deri Gud ej hjelpa kan163 
 Rosenius udfolder, at Gud altid kan og vil hjælpe, også når vi synes, det ser håbløst ud. Rosenius 
beskriver også, hvordan Guds frelsesvilje gælder alle, men advarer samtidig imod den tanke, at 
mange veje skulle føre til saligheden. Hvis man trøster sig ved den tanke, afviser Rosenius den ved  
i en note at bringe et citat uden kildeangivelse af Luther: at "beholde skummet af Guds Ord"164. 
Rosenius taler videre om, at Gud både tugter og prøver og samtidig viser os sin nåde.

 "Stötestenen", hemligheten, strids-frågan165 
Rosenius skitserede kerneproblemet sådan: Blev Gud gennem Kristi død forsonet, eller bliver han 
først forsonet gennem vor omvendelse, anger, gråd, bøn og tro. Rosenius konklusion: Intet 
menneske bliver fordømt på grund af syndens skyld, men fordi det bliver borte fra tilgivelsen, det 
bliver alene fordømt på grund af vantroen.

 "Huru hafwen I predikat?"166 
Her citeres fra et brev, som Rutström fra sin landflygtighed i Hamborg sendte til Stockholms 
præsteskab.

 "Är ni icke döpt"?167   
Det var Luthers spørgsmål til en, der havde det vanskeligt med troen og samvittigheden.

 Om det Heliga Dopet168 
Rosenius inddrog i begyndelsen indholdet i Luthers forklaring til dåben i Lille Katekismus uden 
direkte at nævne Luther. Kort efter blev Luther inddraget lidt upræcist.169 Dernæst inddrages Luthers
Lille Katekismus.170 I det hele taget lå meget af Luthers Lille Katekismus bag det, Rosenius skrev 
om dåben. Dernæst inddrager Rosenius Luthers udlægning af Sl 117, hvor han sammenligner dåben
med et skib, som vi kan falde ud af, men også komme op i igen.  Dåben er et skib, der består, også 
selv om den døbte er faldet ud af skibet. Ved troen får den døbte hele arven.171 Derefter inddrager 
Rosenius Luthers udlægning af Salme 118.172 Det er unødvendigt at gå fortabt for en person, der er 
både genløst og døbt; dernæst inddrager Rosenius dåben sjælesørgerisk: Vi bliver rene både i dåben

163 Pietisten nr. 8, 1846, 113-127.
164 Prædiken på 1. søndag efter påske over 1 Joh 5, 4-12. Luther 1856, 441-454, selve citatet s. 445; Luther 2018, 66-
73, selve citatet s. 68 anden spalte; WA 21, 275-289; selve citatet WA 21, 280.
165 Pietisten nr. 9, 1846, 129-139.
166 Pietisten nr. 9, 1846, 139-144.
167 Pietisten nr. 10, 1846, 160.
168 Pietisten nr. 10-11, 1846, 145-155.161-175.
169 Det er sikkert Martin Luther, Den Store Katekismus, 145; W.A. 30 I, 213.
170 Luthers Lille Katekismus, 32; doktor Martin Luthers Lilla Katekes (Uppsala: Bokförlaget Pro Veritate, 1979), 112-
113.
171 Martin Luther, Den 117de Psalme (Madison: Luthers Fokebibliotek. Udvalgte Skrifter bd. 2, 1862-1863), 1-55; 
Der 117. Psalm auslegelegt W.A. 31 I, 223-257.
172 Martin Luther, "Den skønne lovsang" i Luthers skrifter i udvalg III, redigeret af E. Thestrup Pedersen (København: 
G.E.C. Gad, 1964), 318; W.A. 31 I, 167.
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og gennem troen. Side 109 inddrager Rosenius Luther uden kilde, men Rosenius citerer fortsat fra 
Luthers udlægning af Sl 118.              . 

 Något att betänka wid Herrans Nattward173

 Rosenius udfoldede med udgangspunkt i GT's påskemåltid nadverens indhold og hemmelighed, ja 
kaldte med henvisning til gamle lærere nadveren mysterium mysteriorum. Vi skal ikke forstå, men 
hvile ved den almægtige Gud og nadverens indstifter Jesus Kristus. Dernæst bringer Rosenius et 
citat af Luther uden kildeangivelse174. Derefter citeres Taulerus uden kilde. I denne artikel giver 
Rosenius en god bibelsk undervisning om nadveren, hvor han også fremhæver den trøst og 
velsignelse, vi kan modtage i nadveren. 

Christi kärlek twingar oss så. 2 Cor. 5: 14175 
Til sidst et citat fra Luthers indledning til Romerbrevet.176 Her bragte Rosenius en historie om en 
forretningsmand, der i kærlig omsorg henvendte sig til en ugudelig ung mand, som i begyndelsen 
hånede ham, men så tog imod hans kærlighed og kom til tro på Jesus.

Hemlängtan
Rosenius publicerede under denne overskrift sangen Jag wet ett land af idel ljus, Hwars sol går 
aldrig ner.177 Sangen havde 6 vers. I en fodnote til sanglinjen i sidste vers "Och ewigt blifwa der 
Han är" henviste Rosenius til Joh 17, 24. Sangen kom med i Ahnfelts 2. sanghefte i 1851 under 
overskriften Hemlängtan og med en engelsk melodi. Måske har Rosenius kendt en engelsk tekst, 
der har inspireret ham. I sangen skildrer Rosenius den himmelske salighed, som er de kristnes 
egentlige hjem. Samtidig betoner han, at det er alene på grund af Guds nåde og kærlighed og 
Lammet, der på korset har løskøbt alle mennesker ved at give sit liv, at et menneske kan indgå i det 
gode faderhus i tillid til Jesu frelsergerning. Sangen er i skildringen af en kristens egentlige hjem 
præget af en pietistisk tone og sprogdragt.

Rosenius som redaktør af Pietisten 1846
I denne årgang publicerede Rosenius en række opbyggelige artikler, hvor han gentagne gange var 
inspireret af Luther. Rosenius bragte også en artikel af den tyske lutherske præst W. Löhe. Samtidig
bragte Rosenius flere opbyggelige historier med en klar pointe. Men en ting er overraskende: 
Rosenius citerede i Pietisten nr. 7 fra ærkebiskop Lindbloms (1746-1819) katekismus. Jeg vil give 
lidt baggrundsviden for min overraskelse. 
  I oplysningstiden blev det fra flere sider i den svenske kirke fremført, at der var behov for en 
modernisering af de kirkelige bøger – Bibelen, Martin Luthers Lilla Cateches, Kyrkohandboken 
(alterbog og ritualbog) og Psalm-Boken – som alle stammede fra perioden 1689 -1703 i slutningen 

173 Pietisten nr. 12, 1846, 177-190.
174 Citatet står måske i prædiken på 2. Pinsedag over Joh 3, 16-21; Luther Huspostillen, 332-341; W.A. 52, 326-335 
eller snarere i Kirkepostillen på 19. søndag efter Trinitatis i prædiken over Matt 9, 1-8 i  Luthers Kyrko-Postilla, 304-
311, citatet s.308; Luthers Kirkepostil, sommerdelen, 579-586, citatet s. 582 anden spalte; W.A. 29, 564, 15-582, 4; 
selve citatet W.A. 29, 572.
175 Pietisten nr. 12, 1846, 191-192.
176 Martin Luther, "Fortalen til Romerbrevet" i Martin Luther skrifter i udvalg (København: Credo, 1981), 121; WA 7, 
11-12.
177 Pietisten nr. 12, 1846, 194-196.
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af den lutherske ortodoksi. Ærkebiskop Jacob Axelsson Lindblom  var meget aktiv både i 
forberedelsen og gennemførelsen af dette reformarbejde. Han og mange af hans samtidige var dels 
optaget af en fornyelse af det gammeldags og ofte tunge sprog og en bedre pædagogisk formidling 
af bøgernes indhold og dels en indholdsmæssig ændring af blandt andet de meget dogmatiske 
formuleringer af kernespørgsmål som arvesynden og forsoningen. I oplysningstiden var der kort 
sagt et ønske om at nedtone dogmatikken og give en høj prioritet af det etiske område med betoning
af dyd og lyksalighed. 
  Ærkebiskop Svebilius' katekismus fra 1689 blev i stigende grad opfattet som forældet, og 
ærkebiskop Lindblom fik til opgave at revidere katekismen. Den såkaldte lindblomska katekesen 
udkom i 1810.178 På titelbladet understregede Lindblom kontinuiteten med Svebilius. Lindblom var 
selv påvirket af oplysningstidens tanker, men han var forsigtig med at lade det komme for stærkt til 
udtryk. Formelt set syntes Lindblom at videreføre arven fra reformationen og ortodoksien, men med
en forskydning af tyngdepunktet til det etiske område. Foretages detaljerede sammenligninger kan 
det noteres, at Svebilius om arvesynden skrev: "Hwad är Arfsynd? Arfsynden är icke allenast Guds 
belåtes förlorande; utan ock hela menniskans fördärfwade natur och onda begärelse, uti hwilken hon
aflas och födes wredens barn, utan gudsfruktan och sann tro: ja, hon är (korteligen sägande) en 
oförmögenhet til alt godt, och en benägenhet til alt ondt."179 Lindblom skrev: "Hwaruti består 
Arfsynden? I menniskans medfödda benägenhet till det onde, och oförmögenhet till det goda."180 
  På grund af den dogmatiske ændring i de kirkelige bøger var nylæserne i Norrland meget kritiske 
til bøgerne. Flere tog i 1840'erne et opgør med den svenske kirke. I Pietisten vil vi komme til at 
læse, hvordan Rosenius forholdt sig til nylæsernes kritik af den svenske kirke. I denne årgang af 
Pietisten kan vi konstatere, at når Rosenius fandt noget godt og rigtigt i Lindbloms katekismus, så 
inddrog han det i sit blad, selv om han givetvis har været kritisk til andre afsnit i Lindbloms 
katekismus. Til yderligere information om de såkaldte nye bøger henvises til Kofod-Svendsen Fra 
Luther til Rosenius – i svensk kirkehistorie, 46-51.
  I denne årgang af Pietisten bragte Rosenius en artikel om dåben, hvor han i sin fremstilling ofte 
inddrog Luther, og Rosenius' undervisning om dåben var klart luthersk. Men i de mange 
opbyggelige historier, som Rosenius bragte i Pietisten, forekom dåben aldrig. Det kan skyldes, at 
historierne primært blev hentet fra reformerte eller fælleskirkelige blade. I Rosenius' opbyggelige 
artikler inddrog han ligeledes stort set aldrig dåben i sin undervisning til søgende mennesker.
  I denne årgang af Pietisten bragte Rosenius også en artikel om nadveren. Den artikel var også 
præget af Luther og klart luthersk i sit tologiske indhold. Men også her er det overraskende, at i de 
mange opbyggelige historier gives der aldrig eksempler på, at mennesker er blevet velsignet ved 
brug af nadveren. I de øvrige opbyggelige artikler inddrog  Rosenius sjældent nadveren.

178 Om Lindbloms arbejde med at revidere Svebilius' katekismus: Dick Helander, Den lindblomska katekesen 
(Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Förlag, 1947), 63-156.
179 O. Svebilius, Enfaldig Förklaring öfwer D. Martin Luthers Lilla Cateches (Jönköping: Johan Pehr Lundström, 
1809 [1689]), 23.
180 Jac. Ax. Lindblom, Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches, med Förklaring af Doct. Ol. Swebilius. På Kong. Maj:ts 
Nådiga Befallning omarbetad och förbättrad (Göteborg: Hedlund & Lindskog, 1866 [1810]), 57.
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Pietisten, 6. årgang, 1847

Nyårs-helsning181 
 Rosenius formulerede en nytårshilsen med fokus på Guds nåde i Kristus og Guds ord. Et par steder 
blev det også nævnt, at Helligånden virkede gennem Ordet og sakramenterne.

Ändå eller Känna och tro
Rosenius publicerede under denne overskrift sangen Wäl mig, nu till borgen jag hunnit182 på 13 vers.
Sangens budskab var, at når vore følelser skifter, og troen synes svag, da holder Kristus, i ham er 
jeg retfærdig, trods uværdig i mig selv. Sangen er sikkert skrevet til opmuntring for dem, der ikke 
føler, at de magter at leve et rigtigt kristenliv. Til mennesker i den kamp peger Rosenius på Guds 
nåde i Kristus. Med 12 vers kom sangen som nr. 9 med i Ahnfelts første hefte fra 1850 under 
overskriften Ändå. Sangen står med 10 vers i en nyere sangbog som BV's Lova Herren.

 Christus förlorad och dock icke förlorad183 
 Når Rosenius behandlede, hvordan Kristus kan blive skjult for en troende, inddrog han Luther.184 
Derefter henviste Rosenius i en fodnote til Bunyans PilgrimsVandring. Dernæst henviste Rosenius 
til en prædiken af Luther til 2. Påskedag.185

 Göre wi då lagen om intet med trone? Bort det; utan wi upprättom lagen186 
Her bragte Rosenius et uddrag af et brev til en ung kristen. Hovedbudskabet var, at vi alene frelses 
af Guds nåde, men samtidig som kristne kaldes til kamp mod kødet. Brevskriveren glædede sig 
samtidig over, at den unge kristen var glad for at læse konkrete prædikener fra Lutheri Kyrko-
Postilla den del, der indeholdt Luthers prædikener over epistelteksterne.

 Till "Herrans elända". Es. 49: 13-16 
Rosenius publicerede under denne overskrift sangen Ängsliga hjerta, upp ur din dwala! 187 med 8 
vers.  I fodnoter til forskellige vers henviste Rosenius til Salme 18,3; Salme 91,2; 2 Kor 5,7. Man 
forstår nok bedst ordene i overskriften fra Es 49,13-16 som den inspiration, der satte Rosenius i 
gang med at skrive denne sang. Rosenius vil tale til de mennesker, der føler sig i samme situation, 
som omtales i Es 49,14: "Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!" De mennesker bliver 
trøstet med ordene i Es 49,15-16. Det er nok denne trøst, Rosenius vil udfolde i sin sang. 

181 Pietisten nr. 1, 1847, 1-8.
182 Pietisten nr. 1, 1847, 14-16. 

183 Pietisten nr. 2, 1847, 17-28.
184 Det er formodentlig hans prædiken på 1. søndag efter Helligtrekonger/Trettondedagen over Luk 2, 41-52; Luthers 
Kyrko-Postilla, 163-175; selve citatet s. 164; Luthers Kirkepostil bd. 1/Vinterdelen, 350-359, selve citatet 351 første 
spalte; W.A. 17 II, 16-32, selve citatet W.A. 17 II, 17-18; måske har Rosenius læst den næsten ligelydende prædiken, 
som står W.A. 12, 409-419.
185. Prædiken var over Luk 24, 13-35, Luthers Kyrko-Postilla, 259-264, selve citatet s. 262. NB: [Luther siger Kristus, 
som Rosenius ændrer til Gud];  Luthers Kirkepostil bd. 2/Sommerdelen, 21-30. I en fodnote henviste Rosenius til 
Luthers prædiken om de "Cainiske helgonen" i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 156-160.
186 Pietisten nr. 2, 1847, 31-32.
187 Pietisten nr. 3, 1847, 47-48.
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  Rosenius begyndte sangen med at opfordre den, der vil høre Kristus til, med ordene "upp ur din 
dvala!" til at se op fra det, der måtte pine ham og gøre ham mismodig og i stedet rette blikket mod 
sin frelsers nåde, venskab og fællesskab. Jesus lever nemlig fortsat med sin frelserkærlighed. Den 
tanke udbyggede Rosenius ved at understrege, at i Frelseren er et menneske både ren og retfærdig 
og himmelen værdig. Rosenius medgiver så i sin følgende fremstilling, at selv om en kristen ikke 
kan føle og se sin rigdom, så ejer han i Kristus hele Kristi frelsergerning udført på korset, som 
Kristus i dåben har givet den enkelte og dermed renset vedkommende. Dette sætter Rosenius trumf 
på ved at forkynde, at den Kristus, som har gjort alt til menneskets frelse, fortsat både bærer og 
bevarer det troende menneske med den samme frelserkærlighed. Rosenius præciserer, at også når 
man føler sig plaget af synden, ejer man dog en evig retfærdighed. At syndige mennesker er helt 
rene over for Gud, kan de alene takke det Guds lam for, som har båret og borttaget deres synder. 
Dette underbyggede Rosenius ved at give en personlig forkyndelse af treenigheden: Gud er det 
troende menneskes trofaste far, hans Søn er den troendes bror, og Helligånden er den troendes 
vejleder.
  Til sidst udfoldede Rosenius i sangen med lidt forskellige billeder det dobbelte ved en kristens liv. 
På den ene side erkender og bekender man sine synder, svagheder og mangler og kan føle sig i en 
stor fare. På den anden side er virkeligheden, at man i Kristus ejer Guds nåde og bor i Guds borg, 
det vil sige lever under Guds beskyttelse. Netop rigdommen i Kristus er det Rosenius' 
hovedanliggende at formidle og forkynde i denne sang, der er blevet betegnet som Rosenius' mest 
rosenianske sang. Alle sangens 8 vers kom med  i Ahnfelts første sanghefte fra 1850 som nr. 8 med 
en melodi af Ahnfelt.
  Sangen står fortsat i nyere sangbøger som EFS' Sionstoner, BV's Lova Herren, den norske 
Sangboken fra 2003, Den Danske Salmebog fra 2002 og den danske Sange og Salmer fra 2013.

 Huru en trogen själ affaller och blifwer andeligen död188 
Rosenius skrev i sin introduktion, at denne artikel handlede om, hvordan et virkeligt omvendt 
menneske kan falde fra troen. Rosenius betonede, at han i denne artikel ikke talte om, at en kristen 
under vandringen falder i synd, men om den forfærdelige situation, at et troende og saligt menneske
bliver åndelig død og vantro. Med mange bibelske eksempler belyste Rosenius, hvordan der er 
mennesker, der falder fra troen, men han var først og fremmest optaget af ud fra Skriften at 
undervise i, hvordan mennesker bliver bevaret i den sunde tro. Til at underbygge hvad Rosenius 
skrev, inddrog han Luther.189 Senere i artiklen inddrog Rosenius igen Luther.190   

Werklig antinomie lagförkastelse191 
Rosenius begyndte med at citere fra et brev, hvor der blev nævnt den Cainiska andligheten, hvortil 
Rosenius i en note henviste til den prædiken af Luther, Rosenius allerede flere gange har henvist 

188 Pietisten nr. 3-4, 1847, 33-43.49-58.
189 Prædiken over Luk 2,33-40 på sønd. efter jul fra Luthers Kyrko-Postilla, 114-137; selve citatet s. 124; Luthers 
Kirkepostil, bd. 1/Vinterdelen, 237-264, selve citatet s. 248; W.A. I 1, 379-448; citatet W.A. I 1, 406-407.
190 Prædiken over Matt 20, 1-16 på søndag septuagesima fra Luther Kyrko- Postilla, 196-203, selve citatt s.198; 
Luthers Kirkepostil, bd. 1, 427-430; selve citatet s. 429; W.A. 17 II, 135-141; citatet W.A. 17 II, 139-140.
191 Pietisten nr. 4, 1847, 58-64.

39



til.192 I en  note henviste Rosenius til to modtagne breve; ifølge det ene var hans tidsskrift alt for 
lovisk, ifølge det andet brev alt for evangelisk. Derpå citerede Rosenius Luther med hans 
"Sämmtliche Werke", bd. 32, pag. 71 og 72 som kilde.193 I en fodnote gjorde Rosenius opmærksom 
på, at i tidsskriftet Allmän Evang. Tidning194 findes flere citater af Luther oversat til svensk. Derpå  
inddrog Rosenius Luthers brev mod antinomerne.195 Rosenius skrev til introduktion, at Mose 
disciple, de skriftkloge og farisæerne – de gerningsretfærdige til alle tider – beskyldte altid Jesu 
sande disciple for at være imod loven. Omvendt har der altid været nogen, der ikke har villet dræbe 
kødet. Derpå citerede Rosenius fra Luthers brev til Güttel.196 Rosenius undervisning i hele artiklen 
var, at der var en bibelsk vej mellem de to positioner eller afveje. 
 

 "Det förlorade barnet"197 
I denne artikel udlagde Rosenius lignelsen om den fortabte søn.

 Den gode Herden 
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Hwar jag går, i skogar, berg ell' dalar198 med 5 
vers. Her og også andre steder betegner Rosenius forholdet mellem det troende menneske og Gud 
med ordet venskab. Rosenius' afhængighed af herrnhutismen  fremgår bl.a. af, at Rosenius til denne 
sangs v. 3-5 har lånt og bearbejdet en tekst fra den herrnhutiske Samling Af Äldre och Nyare 
Andeliga Sånger och Werser fra 1806.199 Sangens 5 vers kom med i Ahnfelts sanghefte nr. 9 i 1868 
som nr. 130 under overskriften Den gode herden.
  Rosenius har skrevet denne sang i en subjektiv stil ved at bruge det bibelske hyrdebillede. Når den 
enkelte kristne lever sit liv, følger den gode hyrde ham, den gode hyrde, der gik i døden for ham, 
men som nu lever. Den gode hyrde er den kristnes gode ven. Ganske vist er den gode hyrde usynlig,
men ikke desto mindre taler han til den enkelte; det kan være advarende ord eller trøstende ord. Den
gode hyrde kan forsvinde af syne, men vender så tilbage igen. Rosenius nævner Jesu omsorg over 
for den tvivlende Thomas, som et eksempel på, hvordan den gode hyrde kan henvende sig til et 
tvivlende menneske. Sangens sidste del er formet som en bøn til den gode hyrde om at følge og lede
den enkelte kristne, så han når saligheden hjemme hos Gud.
  Sangen Var jag går i skogar, berg och dalar står bl.a. i EFS' Sionstoner, i BV's Lova Herren,  i 
den norske Sangboken og i den danske Sange og salmer.

192 Prædiken på søndag efter jul over Gal 4, 1-7  fra Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 155-189; Luthers 
Kirkepostil,  bd. 1, 215-235; W.A. 10 I 1, 324-378.

193 Denne henvisning er til Dr. Martin Luthers's sämmtliche Werke. 1. Auflage. Erlangen: Verlag von Carl Beyder. 
1826-1857. Det skrift Rosenius henviser til findes i W.A.: Eine schrift wider den Eisleben (1540) W.A. 51, 429-444. 
Citatet WA 51, 439-441.
194 Den finske vækkelsesleder Fredrik Gabriel Hedberg (1811-1893) begyndte i 1845 at udgive Allmän evangelisk 
tidning.
195 Luthers brev januar 1539 til Kaspar Güttel mod Antinomismen, Martin Luther, Udvalgte Breve af dr. Martin 
Luther. Andet bind 1524-1546. På dansk ved C.J. Holt (København: Lohse, 1923), 337-338.
196 Alle Rosenius' citater på side 63 og 64 er fra Luthers skrift mod antinomerne, som er oversat i bindet Troen og livet 
i Credos Lutherserie, 180-196, WA 50, 468-477.
197 Pietisten nr. 5, 1847, 65-95, incl. bihang til Pietisten 5/1847.
198 Pietisten nr. 6, 1847, 110-11.
199 Oscar Lövgren, Psalm- och Sånglexikon (Stockholm: Gummesson, 1964), 572.
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 Allt i allom Christus200 
Rosenius udfoldede, at vi har alt i Kristus, og hvordan vi bevarer det. Han inddrog Luther uden 
kildeangivelse.201 

 Den stora willfarelsen upptäckt202 
Rosenius præsenterede artiklen som en beretning meddelt af den engelske præst John Berridge 
(1716-1793).203 Rosenius præsenterede først Berridge og nævnte dernæst, at artiklen var et uddrag af
et brev af ham fra den 3. juni 1758. Artiklen var kort sagt en selvbiografi, hvor han som ung ville 
blive salig dels i eget navn og dels i Jesu navn. Han skildrede, hvordan han blev frelst af nåde og 
inddrog i sin beskrivelse også Bunyans Pilgrims-Vandringen.

Enskilda Christnas werksamhet för sine medmenniskors omwändelse204 
Bearbejdet efter Doctor Andrew Reed (1787-1862);205 Rosenius henviste til en artikel i Pietisten 
1843 "Andeligt Presterskap" med samme sigte som denne artikel; derefter henviste han igen til 
artiklen i Pietisten 1843 og de Luther-citater, som der blev henvist til.

Wäckelsen i Neukirchen 1748206

Med grundig angivelse af kilder beskrev Rosenius, hvordan vækkelsen i Neukirchen i Østrig var 
vokset frem ved, at en ung nidkær præst ikke alene prædikede Bibelens ord klart, men tillige fulgte 
sine prædikener op ved på mange forskellige måder at tale med mennesker i sit sogn.

 Rätta sättet att förwissas om syndernas förlåtelse207 
Her refereres drøftelser på en præstekonference om at blive forvisset om syndernes forladelse. Her 
bringes også et citat af Luther.208

200 Pietisten nr. 6, 1847, 96-110.
201 Luther, Stora Galatrebrevs Kommentare, 43; Luther, Store Galaterbrevskommentar I, 68;  W.A. 40 I, 87.
202 Pietisten nr. 7, 1847, 112-128.
203 Berridge var en anglikansk vækkelsespræst og sangforfatter, der i 1745 blev ordineret i Den Anglikanske Kirke
204 Pietisten nr. 8-10, 1847, 129-139.145-155.161-173.
205 Andrew Reed blev i 1811 ordineret præst i Den Anglikanske Kirke, hvor han tilhørte den evangelikale retning, det 
vil sige, at han var Low Church. Reed udgav en prædikensamling, flere andre opbyggelige bøger, ligsom han digtede 
åndelige såange. I 1841 udgav han en sangbog med åndelige sange. Reed var aktiv og initiativ inden for det kirkelig- 
diakonale arbejde, især til hjælp for børn og handicappede. Hans hustru Elisabeth Holms Reed (1794-1867) digtede 
også åndelige sange, ligesom hun også var meget aktiv i det kirkelig-diakonale arbejd.e
206 Pietisten nr. 9, 155-158.
207 Pietisten nr. 9, 1847, 159-160.
208 Citatet er ikke fundet.
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 St. Bernhardi tröst i dödsstunden209 
Her aflægges en frimodig bekendelse stående over for døden. Der er to henvisninger til Luther. 1.210 
2.211 

 En sann Christnas saliga frid212 
Først et citat af Luther213. Igen inddrages Luther214, og Luthers tanker ligger bagved Rosenius' 
formuleringer, fx dåben som en ark, når Rosenius udfolder det at være døbt til Kristus som hjælp til 
fred med Gud. Til sidst inddrages Luther med en prædiken215.

 "Ack saliga ro!" 
Rosenius publicerede uder den overskrift sange Hwad helst här i werlden bedröfwar min själ216

 med 4 vers. Sangen med fire vers er i 1847 skrevet af Agatha Rosenius (1814-1874), der i august 
1843 blev gift med Carl Olof Rosenius. Hun kom i sin ungdom med i ungdomsvækkelsen i sin 
hjemby Umeå. Det vakte modstand i hendes familie. Agatha Rosenius var begavet og præget af en 
dyb kristen tro. Hun stod i alt og alt bag sin mands evangeliske virksomhed. Hun var tillige en 
praktisk kvinde, der forestod et åbent og gæstfrit hjem med mange gæster både til spisning og 
overnatning.Hun havde poetiske evner og skrev nogle åndelige sange.
Denne sang med dens fire vers kom med i første hefte af Ahnfelts sangbog fra 1850.Sangen står i  
EFS' Sionstoner, i BV's Lova Herren og i den danske Sange og salmer.

 Christi rike ett förlåtelse-rike217 
På side 197 i artiklen  står et af de markante ord, der kan tolkes om verdensretfærdiggørelse. Så er 
der et citat af Luther218. Kort efter er der igen et citat af Luther.219 Derefter sammenfatter Rosenius 

209 Pietisten nr. 9, 1847, 160.
210 Står måske i "Om det kristne livs hovedsag" i: Martin Luther Skrifter i udvalg. Troen og livet (København: Credo, 
1992), 52-87; W.A. 36, 352-375.
211 Står i "Den skønne lovsang, salme 118", Luthers Skrifter i Udvalg III (København: G.E.C. Gad, 1964), 260-337; 
citatet Salme 118, 20 står s. 319. Das schöne Confitemini, an der Zahl der 118 Psalm. W.A. 31 I, 65-182, citatet W.A. 
31 I, 167-168.
212 Pietisten nr. 11, 1847, 177-189.
213 Sikkert prædiken på 3. søndag efter Trinitatis over 1 Pet 5,5-11 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 608-639, 
citatet s. 622; Luthers Kirkepostil II sommerdelen, 299-316, selve citatet s. 307 venstre spalte; W.A. 22, 21-51, citatet 
W.A. 22, 35..
214 Luthers forklaring til Gal 4,6: Stora Galaterbrevs Kommentaren, 324-325; Store Galaterbrevskommentar II, 107-
108; WA 40 I, 579.
215 Det er over epistelen Gal 4, 1-8 på søndagen efter jul, i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 155-189, slve citatet 
158-161.
216 Pietisten nr. 11, 1847, 192.
217 Pietisten nr. 12, 1847, 193-205.
218 Martin Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren, 438; Store Galaterbrevskommentar II, 298; WA 40 II, 93.
219 Martin Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren, 431-432; Store Galaterbrevskommentar II, 291; WA 40 II, 86.
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Luthers tidligere citerede ord i citatet "Christi Rike är ett förlåtelse-rike".220 Rosenius sluttede med at
citere fra Luthers prædiken over Joh 13.221 

Den stora Jul-gåfwan 
Rosenius publicerede under  den overskrift sangen Nu ewigt wäl, nu ewigt wäl! 222 med 9 vers. I en 
fodnote angav Rosenius, at sangen ud over på melodien: Nu är jag glad och hjertligt nöjd, også 
kunne synges på nr. 395 i Syréns Sånger og på nr. 23 og 64 i Rutströms. Med overskriften Den 
stora Jul-gåfwan fremtræder sangen som en julesang, der også omtaler inkarnationen som et stort 
glædeemne, men sangens omdrejningspunkt er en udfoldelse af "försoningsgåtan stor". Denne sang 
er et godt eksempel på, hvordan man ofte i roseniansk tradition ikke kan "nøjes" med at forkynde 
julens store under, at Gud blev menneske, men først får udfoldet inkarnationen, når man har 
forkyndt, at det lille barn i krybben døde stedfortrædende på Golgata kors og opstod sejrrig 
påskemorgen. Da sangen kom med i Ahnfelts sanghefte nr. 4 fra 1855 som nr. 41 med 7 vers, fik 
den ikke overskriften Den stora Jul-gåfwan, men derimod Den stora gåvan.

Rosenius som redaktør af Pietisten 1847
Samtidig med at de bibeludlæggende sjælesørgeriske artikler var altdominerende i Pietisten 1847, 
hvor Rosenius i denne årgang også gjorde flittigt brug af Luther, bragte Rosenius også nogle 
åndelige sange, omvendelseshistorier og opbyggelige historier og uddrag fra enkelte breve, ligesom 
han bragte glimt fra det åndelige liv i Østrig. Men den særlige side med Läsning för barn var 
forsvundet. I denne årgang citerede Rosenius fra de tre engelske åndelige ledere John Benyan, 
Andrew Reed og John Berridge, som ikke var lutheranere. Rosenius havde også et bidrag fra den 
tyske lutherske præst Löhe.

Pietisten, 7. årgang, 1848

 För det nya året, Jesus Christus i går och i dag, och Han desslikes i ewighet!223 
Rosenius skrev en åbingsartikel, hvor han først mindede om, hvor rig nåden var i Kristus. Dernæst 
advarede han læserne om ikke at gøre nåden så selvfølgelig, så man glemte at glæde sig over den og
tilegne sig den på ny. Som advarende eksempel nævnte Rosenius israelitterne under 
ørkenvandringen, hvor de blev trætte af den daglige manna.

220 Fra prædiken til 22. søndag efter Trinitatis over Matt 18, 23-35 i Luthers Kyrko-Postilla, 333-340, citatet står enten 
s. 335 eller s. 340 ; Luthers Kirkepostil II, sommerdelen, 619-626, selve citatet s. 619 eller s. 625-626; W.A. 22, 361.
221 Fotatwagningen som Rosenius kalder den. Det er vanskeligt at sige, hvor Rosenius kan have fundet den prædiken 
fra Luthers Huspostil fra 1545. Det kan enten være i Walchs udgave eller i Erlangen udgaven eller Luthers Huspostil 
oversat til dansk i 1564 af Peder Tidemand; Luther Huspostillen 1545 udgivet af Finn B. Andersen (København: Books 
on Demand GmbH, 2018), 162-169, selve citatet s. 168; W.A. 52, 216-226; citatet W.A. 52, 223-225.
222 Pietisten nr. 12, 1847,  211-212.
223 Pietisten nr. 1, 1848, 1-9.
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Om de hemska twiflen på allt heligt, hwarmed somliga Guds barn plägas224 
Rosenius skildrer, hvordan Guds børn kan komme ud i dybe tvivl om Gud og alt helligt.225 Djævelen
vil friste og ødelægge, men han kan dybest set ikke mere, end Gud vil tillade. Det vigtigste bliver at 
undersøge, hvordan Gud kan tillade, at mennesker tugtes og prøves. Rosenius giver sjælesørgerisk 
hjælp til den, der er anfægtet i sin tro på Gud. Intet Luther.

Ditt hopp skall wara under Hans Wingar226 
I et hverdagseksempel omtales, hvordan mennesker 2. Juledag mødtes og læste dagens prædiken af 
Luther.227 

Christendomens Schibboleth228 
Det er en sjælesørgerisk selvransagende artikel, hvor Rosenius vil advare læserne mod at leve i et 
åndeligt bedrag, hvor de ikke kender Jesus som deres personlige frelser. Midt i artiklen citerede 
Rosenius Luther uden kildeangivelse.229 Senere igen et citat af Luther. Rosenius introducerede: 
"Hjertat kan man icke twinga, det går sin wäg, om man will eller ej; − såsom Luther säger: "Att 
wilja förmå en menniska till fröjd i Herranom, som ännu icke fått den rätta tron, fått sin tröst, frid 
och skatt i Christo, det är lika så fåfängt arbete, som att wilja förmå snö och is att brinna".230

 Om Lagen, Bättringen och den Rättfärdighet, som gäller inför Gud231 
Tidligt i artiklen bragte Rosenius et citat af Luther.232. Derefter henvises til Luthers udlægning af Sl 
5.233 Rosenius udfolder så med en række skriftsteder lovens og evangeliets indhold. Efter artiklen 
henviser Rosenius til flere prædikener af Luther med kildehenvisning.234 

224 Pietisten nr. 1-3, 1848, 10-13.28-31.42-46.
225 I artiklen inddrager Rosenius sin egen troskrise under opholdet på Lenna, som han kom til i maj 1839. Se Kofod-
Svendsen, Rosenius' baggrund og livsforløb, 30-33.
226 Pietisten nr. 1, 1848, 14-16.
227 Luthers prædiken til Anden Juledag/Sankt Stefans dag over Matt 23, 34-39 i Kyrko-Postilla, 101-108; Luthers 
Kirkepostil, Vinterdelen, 193-200.
228 Pietisten nr. 2, 1848, 17-28.
229 Julesøndag, prædiken over Gal 4, 1-7/8; Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 155-189; Luther Kirkepostillen, 
vinterdelen, 215-235; W.A. 10 I 1, 324-378.
230 Prædiken over Fil 4, 4-7, 4. søndag i advent, Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 70-85; Luther Kirkepostillen I, 
90-99; selve citatet s.90; W.A. 10 I 2, 170-187, citatet W.A. 10 I 2, 171.
231 Pietisten nr. 3, 1848, 33-42.
232 Prædiken over Luk 2,22-32 på Christi ofrings dag i templet Fest-Postillen I, 142-146; Lutheri Kyrko-Postilla, 
Tredje Delen, 41-53; citat s.46; W.A. 17 II, 386f/W.A. 20, 241,17-258,30, citatet W.A. 20, 244; Martin Luther, 
Udlægning af evangelieteksten på de vigtigte helgendage (København: Books on Demand GmbH, 2018), 125-133; s. 
127.
233 Anden Salmeforelæsning 1519-1521. Zweite Psalmenvorlesung: Operationes in Psalmos. 1519-1521. Salme 5, 13; 
W.A. 5, 195-196. Ikke oversat til nordiske sprog, men til tysk i Walch-udgaven.
234 Prædiken over Gal 4, 1-8 på Julesøndag i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 179-182; Prædiken over Luk 2, 22-
32 på Kyndelmissedagen i Lutheri Kyrko-Postilla, Tredje Delen, 34-40; en anden Prædiken over Luk 2, 22-32 på 
Kyndelmissedagen i Lutheri Kyrko-Postilla, Tredje Delen, 43-49; En prædiken over Luk 15,1-10 til 3. søndag efter 
Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, 100-105; Luthers Kirkepostil II, sommderdelen, 317-331; W.A. 22, 52ff./36, 
270,24-303, 33, citatet 36, 276-287.

44



 "Hwad äro de så kallade "Läsarena" för ett folk?"235 
På en folkelig måde redegør en præst for, hvad en læser er.

Swar på en wäns skrupler om Bibeln236 
Opfølgning på en tidligere artikel om tvivl på alt helligt.237 Her bringes forskellige eksempler fra 
kirkehistorien om hjælp til ærlige tvivlere. Luther inddrages ikke.

Något om Christi sanna kännedom238 
I denne artikel betonede Rosenius, at det ikke er tilstrækkeligt med en blot historisk tro og holden 
for sandt. Rosenius betonede betydningen af hjertets tilegnelse af forsoningens hemmelighed. 
Derefter inddrog Rosenius indholdet af Luthers forklaring til 2. trosartikel uden at nævne Luther. 
Derefter inddrog Rosenius kirkefaderen Chrysostomus med et citat uden kildeangivelse. I sidste del 
af artiklen udfoldede Rosenius indholdet af Kristi stedfortrædende frelsergerning.

 Just derföre att nåden är så stor, är faran desto större239 
Her udfoldede Rosenius med flere eksempler, hvordan jøderne havde hørt evangeliet, men afvist

det. Deri er de et advarende eksempel for os. Rosenius forkyndte så, at Jesus er kommet for at frelse
syndere. Intet Luther.

Det är nog 
Rosenius publicerede under den overskrift sangen, Allt vad oss Adam i fallet ådragit med 6 vers.240 
Alle sangens vers kom som nr. 40 med i Ahnfelts sanghefte nr. 4 udgivet i 1855. I denne sang 
bragte Rosenius en klar tale om faldet i Adam og oprejsningen i Kristus med en stærk opfordring til 
hvert eneste menneske om at tage imod den frelse, som Kristus vandt til alle mennesker på den dag, 
da han borttog alle verdens synder ved sin død på korset. Rosenius betonede, at Jesus umiddelbart 
før sin død indstiftede nadveren til syndernes forladelse. Dernæst understregede Rosenius, at selv 
om et menneskes synder var blodrøde, skulle de dog blive snehvide, hvis det menneske så hen til 
Jesu forsonergerning. Rosenius' bøn i salmen var, at Jesus vil vise sig i sin frelserskikkelse, så de 
sønderknuste må søge og finde deres frelse ved korset. At det enkelte menneske må anse Jesu 
frelsergerning for fuldt ud tilstrækkelig til frelse. Det er forfærdeligt at forkaste Guds Søn og derved
gøre sig selv til en træl.

235 Pietisten nr. 3, 1848, 47.
236 Pietisten nr. 4, 1848, 60-63.
237 Pietisten nr. 1-3, 1848,
238 Pietisten nr. 4-5, 1848, 49-60.65-71.
239 Pietisten nr. 5, 1848,71-77.
240 Pietisten nr. 5, 1848, 79-80. Efter sangen stod: (Stockholm, Långfredagen 1848.)

45



Trenne wigtiga frågor, rörande den Heliga Anda och helgelsen241 
Rosenius hovedbudskab er, at uden Helligånden sker der ingen sand helliggørelse. Derefter 
inddrages Luther to gange: 1242 og 2243. I artiklen bragte Rosenius to citater af Prætorius uden kilde.244

Derefter blev Luther inddraget som eksempel.245 Dernæst citerede Rosenius fra Luther.246  Derpå 
citeres Luther fra sin forklaring over Gal.247 Rosenius sluttede med at opfordre til at læse mere i 
Luthers Store Galaterbrevskommentar. Til sidst citeres Basilius.248

Guds rike står icke i ord, utan i kraft249 
Rosenius udfoldede i denne artikel, at ens kristentro ikke må udvikle sig til en ren 
forstandskristendom uden en kristen praksis og et kristent liv. Dernæst inddrog Rosenius biskop 
Pontoppidan med et citat af ham uden kildeangivelse. Rosenius understregede så, at vejen frem er 
ikke at forkynde mindre evangelium og alene fokusere på lov og helliggørelse. Dernæst formidlede 
Rosenius positivt, hvordan man skal forkynde, så tilhørerne tilegner sig, at Guds rige ikke beståri 
ord, men i kraft. Intet Luther

241 Pietisten nr. 6-8, 1848, 81-91.97-105.113-122.
242 Rosenius inddrager for bedre at forklare det græke ord for sandhed Luthers oversættelse fra Ef 4, 21 "ein 
rechtschaffenes Wesen"; W.A. D.B. 7, 203. Rosenius citerer ikke efter Luthers Bibel 1545, men efter en nyere udgave 
med "moderne"  stavemåde.
243 Luthers prædiken over Matt 9, 9-13 på Mattæus' Dag, Martin Luther, Huspostil 1545 (København: Books on 
Demand GmbH, 2018), 617-624, citatet 620, anden spalte; W.A. 52, 705-715, citatet W.A. 52, 711. Det er i dag 
vanskeligt at fastslå, hvor Rosenius har fundet den prædiken af Luther
244 Stephan Prætorius (1536-1603) studerede i Rostock under Chytræus (en af mændene bag Konkordieformlen). Efter 
10 års skolevirksomhed blev han præst i sin fødeby Saltzwedel. Prætorius ønskede at være en retlærende luthersk 
teolog, der tilsluttede sig Konkordieformlen, men hans fokus var den enkeltes tilegnelse af Bibelens budskab. Derfor 
lagde han vægt på undervisning i kristendom og på individuel sjælesorg.Han talte også for hedningemission. Prætorius 
udarbejdede en række opbyggelige traktater, som han tilegnede venner, hvis åndelige vel lå ham på sinde. Den fromme 
Johan Arndt (1555-1621) samlede og gjorde en række af Prætorius' traktater klar til trykning. De udkom i 1622 året 
efter Arndts død. Danzig-præsten M. Statius reviderede og systematiserede de mange traktater af Prætorius og samlede 
dem i syv bøger, som han i 1636 udgav under den fælles titel Geistliche Schatzkammer der Gläubigen (De troendes 
åndelige skatkammer). Statius' udgave fik stor udbredelse i Tyskland og Skandinavien, idet den kom i kortere eller 
længere udgaver. Den blev varmt anbefalet af de pietistiske ledere P.J. Spener (1635-1705) og A.H. Francke (1663-
1727). Den blev oversat til svensk i 1664, revideret i 1774-1775 og kom i nyt oplag (under Rosenius  bevågenhed) i 
1848. Næst efter Luther var Prætorius den forfatter, som Rosenius hyppigst citerede, ligesom han ofte omtalte 
Prætorius i rosende vendinger. Statius' udgave udkom første gang på norsk i 1866. Statius' udgave blev udgivet af 
Svenska Lutherska Evangelieföreningen i Helsingfors. Jeg har 3. udgave fra 1925, men ved ikke, hvornår 
førsteudgaven udkom. Jeg ved heller ikke, hvornår Statius' udgave første gang udkom på dansk. Det Kongelige 
Bibliotek har et 4. oplag fra 1846, men De Stærke Jyder har i deres mindestue en udgave fra 1750. Den udgave er på 
640 sider. Den sidste store danske udgave på 552 sider er fra 1916. Den er udgivet af Selskabet for Udbredelse af 
kristelig Litteratur i billige Folkeudgaver, Kristeligt Folkebibliotek i København. Den findes hos flere bl.a. De Stærke 
Jyders mindestue. I 2008 udsendte Luthersk Missionsforenings Bibelskoles Elevforening et uddrag af Prætorius' "De 
troendes åndelige skatkammer" med titlen De troendes åndelige skatkammer. 
245 W.A. Tr 5, 438 (nr. 6015). Ikke oversat til dansk.
246 Hans epistelprædiken over ApG 2,1-13 til Pinsedag i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 511-516, citatet s. 515; 
Luthers Kirkepostil II, 205-209, citatet 208; W.A. 21, 437-443; citatet W.A. 21, 443.
247 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren, 313-314; Luther, Store Galaterbreskommentar II, 102-103; W.A. 40 I, 
573-574.
248 Basilius den Store (ca. 330-379) var græsk ærkebiskop og kirkefader. Hans indsats var stærkt medvirknde til, at 
kirkens sande lære blev fastholdt over for arianismen, der var blevet grundlagt af Arios (ca. 250-336).
249 Pietisten nr. 9, 1848, 129-136.
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 Swart, men ganska täck; fattig, men dock rik; swag, men likwäl stark250 
Rosenius beskrev de store modsætninger i Kristi rige. Arven fra Adam og arven fra Kristus. Dernæt 
et citat af Luther.251 Rosenius udvalgte citater fra dette afsnit. Denne artikel blev efterfulgt af et 
meget langt citat af F.W. Krummacher252 fra hans prædikensamling "Salomo och Sulamit".253

Märkvärdiga exempel af de Helige Martyrer254 
En længere anmeldelse af bogen med denne titel, der var udgivet af Rosenius. Både i denne 
anmeldelse og i et forord redegjorde Rosenius for, at han havde oversat og udgivet denne bog, for at
læserne kunne lære af martyrernes historie, både deres lidelser, deres sejrrige tro og deres 
tålmodighed. Rosenius gjorde opmærksom på, at bogen oprindelig var samlet af dr. Hagerup.255 
Rosenius havde så udarbejdet et tillæg om nogle martyrer i senere tider.

Barna-sången, eller Guds barns glädje i Gudi 
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Guds barn jag är! Ack saliga ro och glädje!256 
med 5 vers. Bag sangen stod den finske præst, professor og digter Lars Stenbäck, der i årene 1839-
1841 redigerede det pietistiske tidsskrift Evangeliskt Weckoblad, og den 4. februar 1839 publicerede
han i bladet sangen Guds barn jag är, som kun bestod af et vers. Rosenius digtede så yderligere 4 
vers, inden han bragte sangen i Pietisten. Sangen kom med som nr. 5 i 1. hefte i Ahnfelts Sangbog, 
der blev trykt i 1850.  Guds barn jag är! er formet som en stor lovsang i taknemmelighed over, at 
man af Guds nåde får lov at være et Guds barn. Det udtrykkes i sangen, at forsoningens mening er 
blevet opfyldt, hver gang et menneske er blevet et Guds barn.
 Sangen står i flere sangbøger fx EFS' Sionstoner, BV's Lova Herren, den norske Sangboken og den
danske Sange og salmer.

250 Pietisten nr. 10, 1848, 145-152.
251 Fra Luthers prædiken over Heb 1,1-12  Juledag i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 85-106, selve citatet s. 98-
102; Luthers  Kirkepostil I, 152-162; selve citatet W.A. 17 I, 297-298.
252 Friedrich Wilhelm Krummacher (1796-1868) blev efter studier i Halle og Jena, hvor han havde kæmpet sig ud af 
rationalismen, præst. Han regnes for en af Tysklands betydeligste prædikanter, der uafkortet formidlede hele Bibelens 
budskab. Han betegnede selv sin forkyndelse som "bibelsk massiv." Krummacher vedkendte sig den pietistiske arv og 
skrev forord til en ny udgave af Arnds bøger om den sande kristendom. Med forkærlighed skildrede han de store 
personligheder i Gammel Testamente fx profeten Elias. Hans tre binds-værk om "Tisbiten Elias" udkom på svensk 
1851-1852 oversat af lektor Elmblad. Krummacher var engageret i Evangelisk Alliance og spillede en stor rolle ved 
dennes internationale møder.
253 I en fodnote oplyste Rosenius, at det var en række prædikener over Højsangen, der netop var udkommet på svensk.
254 Pietisten nr. 10, 1848, 158-160.
255 Eiler Hagerup (1718-1789) var født i Kristiansund, men voksede op i Trondhjem. Efter at have taget 
magistergraden blev han præst og fik doktorgraden i 1760 på en afhandling De communione fidelium cum patre et filio 
et inter se mutua (om fællesskabet mellem Faderen og Sønnen). Han blev biskop i Ribe 1773,  derefter i Bergen og i 
1778 i Kristiansand, hvor han døde. Han udgav nogle kirkehistorie arbejder bl.a. Om de hellige Martyrers Lidelser.
256 Pietisten nr. 11, 1848, 174-176.
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Anmälan af Andeliga Skrifter257

Her anmeldte eller omtalte Rosenius tre skrifter: 1. Næste år altså i 1849 var det planlagt, at det 
religiøse tidsskrift Evangelisten skulle begynde at udkomme med Stockholm som udgivelsessted. 
Rosenius skrev, at han kendte udgiveren og var derfor sikker på, at bladet ville blive en ægte 
evangelist. Bladet skulle ikke udkomme en gang om måneden, men som kvartalsskrift. Redaktøren 
var den finske vækkelsesleder og vækkelsespræst Fredrik Gabriel Hedberg, som i Sverige i årene 
1849-1851 udgav tidsskriftet Evangelisten. Derefter omtales to andre skrifter.

 Warer brinnande i Andanom! 258

Rosenius understregede til indledning, atmenneskers åndelige situation kan være forskellig. I den 
situation ville han udlægge Åb 3, 14-19. Rosenius bragte et citat af Luther uden kilde.259 

Den ljufwa tanken 
Rosenius salmen publicerede under den overskrift sangen Tänk när en gång den dimma är 
förswunnen260 med 12 vers. Wilhelm Andreas Wexels (1797-1866)  præst ved Vor Frelsers kirke i 
Kristiania digtede salmen i 1841 og skrev den første gang i sin søsters poesibog. Salmen var sikkert 
ment som en trøst til søsteren, der var enke efter en præst. Den blev i 1845 trykt i Religiøse Digte. 
Den blev optaget i M.B. Landstads Kirkesalmebok med 8 vers. Både i Norsk Salmebog 2013 og 
DDS 2002 har salmen 7 vers. Rosenius oversatte de oprindelige 8 norske vers til svensk, digtede 
yderligere 4 vers og publicerede alle 12 vers i Pietisten nr. 12 i 1848, men nævnte intet om salmens 
norske oprindelse. Alle 12 vers kom med som nr. 11 i første hefte i Ahnfelts Sangbog trykt i 1850 
under overskriften Den ljuva tanken, Upp.7:9.17. Salmens tema er at udfolde saligheden hos Gud. 
Den skildrer, hvordan det bliver den dag, hvor Gud og Lammet for evigt er solen, hvor troen slipper
for at kæmpe med tvivlen, hvor alle dette livs gåder er løst, når Guds folk klart skal se ham, som 
man troede på, når man skal møde den trofaste frelser. Dernæst udfoldes, hvordan det bliver at leve 
uden synd og uden frygt for at gøre noget forkert, men i stedet blandt engle skal prise Guds Lam og 
tale med andre om det sande liv. Dette er hvad der venter dem, der har fundet livet i Kristus. Salmen
skildrer, hvordan Guds folk skal stå med sejrspalmer foran Lammet, hvor Gud skal tørre tåren af 
deres øjne. Salmen slutter med bøn til Jesus om, at han vil vække tanken om saligheden i enhver, 
når livsvejen synes tung, og at det må dæmpe smerten og kalde glæden frem.

Rosenius som redaktør af Pietisten 1848
Også i denne årgang var der en række opbyggelige artikler, hvor Roeniuis havde hentet rig 
inspiration hos Luther. Der var også et længere bidrag af den tyske vækkelsespræst Krummacher, 
ligesom der var kortere citater af personer fra både oldkirken og reformationen fx Prætorius. 

257 Pietisten nr. 11, 1848, 176.
258 Pietisten nr. 11-12, 1848, 161-171.177-185.
259 Sikkert prædiken over Matt 9, 1-8 til 19. søndag efter Trinitatis; Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 304-311 
selve citatet 307-311; Luther, Kirkepostillen II, 579-586, selve citatet s. 581; W.A. 29, 564, 15-582, 4; citatet W.A. 29, 
572.
260 Pietisten nr. 12, 1848, 195-196.
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Rosenius meddelte også, at tidsskriftet Evangelisten var planlagt at udkomme  i 1849. Endelig 
bragte Rosenius en række åndelige sange, hvoraf flere stadig står i forskellige sangbøger i Norden.

Pietisten, 8. årgang, 1849

Guds barn i mörker och i ljus + Es. 50:10  
Rosenius publicerede under den overskrift sangen I en djup, oändlig skog261 med 28 vers. I denne 
sang inddrog Rosenius flere naturbilleder, når han skildrede både den kristnes kamp mod den 
iboende synd, egne svigt, Guds tugt,  faderomsorg og den uforanderlige nåde i Kristus. Alle 28 vers 
kom med i Ahnfelts første sanghefte i 1850 som nr. 7 under overskriften Guds barn i mörker och i 
ljus. Biskop Nathan Söderblom elskede denne sang.262

 Lofwa Herran, min själ263 
Rosenius gav en udlægning af Salme 103. Rosenius bragte et citat af Luther. som han introducerede
med ordene: "Tusinde hafwa försökt, under bitra tårar, att med mycken bön och kamp, sorg, waka 
och fasto öfwerwinna sina älsklings-synder, och till slut bekänt inför Herren: Nej, jag måste heldre 
tusinde resor fara till helwetet, än jag kan öfwerwinna min naturs ondska! (si, de utifrån lärda 
odygder kunna lätt afläggas, men wi tale nu om synden i naturen). Nej, här hjelper ingen mensklig 
makt. "Rör dig icke emot synden; ty då skall hon få röra sig emot dig, att du blifwer helt 
nedgrafwen deri".264 (Luther). Dernæst henvises i en note til concordia Pia.265 Til sidst henvises til en
prædiken af Luther på 19. søndag efter Trinitatis.266 

 En Spegel för hjertat267 
En opfordring til at spejle sit hjerte i Guds ord og bagefter sig selv i Kristus.

 Den gode Herden268 
Rosenius oplyste i en fodnote, at artiklen var hentet fra tidsskriftet Evangelisten, der i Pietisten  nr. 
11 i 1848 var blevet omtalt.

En owanlig företeelse inom Swenska Kyrkan269 
Her står noget om de "nye bøger"270 og følgerne af dem.

261 Pietisten nr. 1, 1849, 15-16. 
262 Oscae Lövgren, Våra Psalm- och Sångdiktare II (Stockholm: Svenska Missionsförbundets Förlag, 1937), 331.
263 Pietisten nr. 1-3, 1849, 1-8.17-27.33-46.
264 Kilden ikke fundet for dette citat
265 Citatet i artiklen findes i Konkordiebogen på svensk s. 576, på norsk s. 452, på dansk  s. 326; på tysk/latin, s.907.
266 Prædiken  over Matt 9, 1-8 til 19. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 304-311, selve 
citatet s. 309; Luthers Kirkepostil II, 579-586; selve citatet 582 venstre spalte; W.A. 29, 564, 15-582, 4; citatet W.A. 29,
572.
267 Pietisten nr. 1, 1849, 9-11.
268 Pietisten nr. 1, 1849, 12-14.
269 Pietisten nr. 2, 1849, 29-32.
270 Om ønsket om at modernisere de kirkelige bøger se s.78.
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 Åter något om Helgelsen271 
Rosenius indledte med at understrege, at han nu ville behandle et vigtigt emne, nemlig om 
helliggørelsen. Rosenius inddrog Krummacher. 272 Rosenius tog udgangspunkt i Salme 118, 17-18. 
Forudsætningen for at tale om helliggørelsen er, at man har fred med Gud, at man er hans barn. 
Men tillige at man fortsat bliver i denne frihed, det vil sige, at den kristnes samvittighed ikke bliver 
bundet af lovens krav. Så skal de mange konkrete formaninger rettes mod kødet og livet. Rosenius 
afviste lige skarpt lovtrældom og antinomisme. Til sidst henviste han til den 8. passionsprædiken af 
Luther.273

 Hwad skedde uti Christi död? Si Guds Lam, som borttager "werldens" synder! 
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Som Pharao med all sin här I Röda hafwet 
dränktes274 med 5 vers. Intet tyder på, at Rosenius til denne sang har haft et herrnhutisk, pietistisk 
eller andet forlæg, men at han selv er 100 % forfatter til hver eneste linje. Samtidig er det den af 
Rosenius' sange, hvor Jesu stedfortrædende frelsergerning kommer klarest frem. Under overskriften
Den stora hemligheten kom alle sangens vers med i Ahnfelts første sanghefte i 1850 som nr. 15 
med et ekstra vers.

 Subskripions-Anmälan275 
Her giver Rosenius en omtale af Doct. Mart. Luthers Förklaring öfwer S:t Petri Epistlar.

Förberedelser till en Diakoniss-anstalt i Stockholm276 
I denne artikel informerede Rosenius om forberedelserne til at etablere en Diakonisseanstalt i 
Stockholm. Samtidig betonede Rosenius betydningen af et kirkeligt-diakonalt arbejde.277

 Korsfäst med Christo278 
Rosenius citerer Luther fra hans fortale til Romerbrevet.279 

271 Pietisten nr. 4-5, 1849, 49-55.65-77.
272 Friedrich Wilhelm Krummacher (1796-1868) blev efter studier i Halle og Jena, hvor han havde kæmpet sig ud af 
rationalismen, præst. Han regnes for en af Tysklands betydeligste prædikanter, der uafkortet formidlede hele Bibelens 
budskab. Han betegnede selv sin forkyndelse som "bibelsk massiv." Krummacher vedkendte sig den pietistiske arv og 
skrev forord til en ny udgave af Arnds bøger om den sande kristendom. Med forkærlighed skildrede han de store 
personligheder i Gammel Testamente fx profeten Elias. Hans tre binds-værk om "Tisbiten Elias" udkom på svensk 
1851-1852 oversat af lektor Elmblad. Krummacher var engageret i Evangelisk Alliance og spillede en stor rolle ved 
dennes internationale møder.
273 I Luthers Huspostil 1545 genudgivet i 2018 oversat og tilrettelagt af Finn B. Andersen står den 8. passionsprædiken
s. 217-222. Her synes ikke at stå noget, der leder tanken hen på Rosenius citat af Luther. Men i slutningen af den 9. 
passionsprædiken synes Rosenius citat af Luther at høre hjemme. Man kan vel ikke udelukke, at Rosenius har fulgt en 
anden nummerering, end vi følger i dag.
274 Pietisten nr. 4, 1849, 63-64.
275 Pietisten nr. 4, 1849, 64, her har Rosenius som redaktør skrevet " införes på begäran".
276 Pietisten nr. 5, 1849, 77-80.
277 Til yderligere information:  Yngve Iverson, Tro verksam i kärlek. En bok om Ersta (Stockholm: Verbum Förlag, 
1988); Anita Olsson (red.), När kärlek märks. Ersta Diakonisällskap 150 år (Stockholm: Ersta Diakonisällskap, 2000).
278 Pietisten nr. 6, 1849, 81-95.
279 Luther, Fortalen til Romerbrevet (København: Credo, 1981), 122; W.A. DB 7, 12-13; Luther 1545/2008 II, 2280.
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 Anmälan.Martyr-Historia280 
Rosenius gav en omtale og beskrivelse af bogen af hensyn til nye læsere af Pietisten, men henviste 
samtidig til den fyldigere omtale i Pietisten nr. 10 i 1848.

Wissheten om syndernas förlåtelse281 
I begyndelsen henviser Rosenius til Luthers tale om de "Cainiske helgonen"282. Dernæst citerer 
Rosenius igen Luther, denne gang fra hans forklaring over Gal.283 Dernæst citeres Bogatzky284 dog i 
bearbejdet form. Derefter inddrager Rosenius hovedtemaet i Luthers prædiken.285  Dernæt citerer 
Rosenius August Hermann Francke (1663-1727).286 Til sidst citeres Luther.287 

"Jag will sjunga minom wän."  
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Gud ske lof, min wän Han blifwit med syv vers.288

 Marianne Nunn (1778-1847) var en ugift engelsk kvinde, som foretrak at leve uden kontakt med 
mange forskellige mennesker. I hjemmets ensomhed skrev hun om den ven, hvis kærlighed overgår 
alt andet. Hun skrev åndelige sange både for børn og voksne. Flere af hendes åndelige sange bl.a. 
denne: 

 One there is above all others;
o how He loves!

280 Pietisten nr. 6, 1849, 95-96.
281 Pietisten nr. 6, 1849, 97-110.
282 Prædiken over Gal 4, 1-7/8 i  Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 155-189; selve citatet s. 156; Luthers  
Kirkepostil I, 215-235, citatet s. 219; W.A. 10 I 1, 332.333.371, hele prædikenen: W.A. 10 I 1, 324-378.
283 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren, 315; Luther, Store Galaterbrevskommentar II, 104;  W.A. I, 575.
284 Carl Heinrich von Bogatzky (1690-1774) drev juridiske og teologiske studier ved universitetet i Halle, som han 
grundet sygdom ikke fik fuldført. Han var discipel og en stor beundrer af Francke. Han udøvede en stor og 
betydningsfuld sjælesørgervirksomhed især iblandt adskillige adelige familier i Schlesien. Efter ophold hos forskellige 
adelige familier slog han sig ned som gæst i vajsenhuset i Halle, hvor han holdt opbyggelsesmøder for studenterne og 
forfattede en lang række opbyggelige skrifter og og salmer og også skrev en selvbiografi. Selvbiografien giver 
værdifulde bidrag til forståelsen af den senere pietisme og et indblik i livet i de fromme kredse på den tid. Hans 
udgangspunkt er hans egn indre erfaringer og hans sigte er den enkeltes opbyggelse. Rosenius'brug af Bogatzky er ikke 
særlig omfttende, men han inddrager ham i følgende årgange af Pietisten: 1849, 1856 og 1858. 
285 Prædiken er over  1 Joh 4, 16-24, der er epistelen til 1. sønd. efter Trinitatis i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen,  
553-595.
286 Mens Philip Jakob Spener (1635-1705) regnes for pietismens stifter, så var Francke en af dem, der prægede 
pietismens videre forløb. Afgørende for pietismens teologiske udvikling var, at det nyoprettede universitet i Halle fik 
ansat flere pietistiske lærere, herunder Francke. For Francke var nerven i det teologiske studium selve studiet af 
Bibelen, hvor bønnen, der forudsætter omvendelsen, var forudsætningen ikke alene for studiets personlige gavn, men 
også for det teologiske udbytte. Han prægede især den pietistiske udvikling på to områder. 1. Mens Spener fastholdt, at 
Gud i omvendelsen handlede forskelligt med forskellige mennesker, så udviklede Francke den opfattelse eller regel, at 
en kristen skal kunne pege på en konkret omvendelsesoplevelse, som er karakteriseret af en indre krise (bodskampen), 
der er skabt af lovens prædiken. Under denne krise eller tilstand føres mennesket til en beslutning om at bryde med 
synden og det verdslige væsen og påbegynde et nyt liv, hvorefter troen skænkes. Ved denne tro modtages syndernes 
forladelse. Det nye liv skal i alle enkeltheder dirigeres af Helligånden eller troens. Den fromme skal afholde sig fra 
verdslige fornøjelser som dans, spil og teater. 2. Francke blev grundlægger af de berømte barmhjertighedsstiftelser eller
franckeske stiftelser såsom vajsenhuse for forældreløse børn m.m.
287 Sikkert prædiken over Matt 9, 1-8 til 19. søndag efter Trinitatis; Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 304-311 
selve citatet 307-311; Luther, Kirkepostillen II, 579-586, selve citatet s.581; W.A. 29, 564, 15-582, 4; citatet W.A. 29, 
572; jvf. note 441.
288 Pietisten nr. 7, 1849, 111-112.  
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His is love beyond a brothers;
o how He loves!
Earthly friends may fail or leave us,
one day soothe, the next day grieve us,
but this Friend will ne'er deceive us−
o how He loves.

 
blev trykt i Psalms and Hymns, som hun i 1817 udgav sammen med sin bror, der var sognepræst i 
The Anglican Church i England. Rosenius fandt sangen i Psalms and Hymns og udgav den i en fri 
forsvenskning i Pietisten. Under overskriften Den bäste vännen kom sangen Gud ske lof, min wän 
Han blifwit som nr. 3 med alle 7 vers med i Ahnfelts første sanghefte i 1850. 
Sangen indledes med lovprisning af ham, der er blevet min bedste ven. Derefter gives en 
beskrivelse af den bedste ven. Han har af kærlighed til mig givet sit liv for mig, han har reddet mig 
fra døden, og han er blevet en af min slægt. Han taler fortroligt med mig, følger mig  overalt, hvor 
han både hjælper og trøster mig. Han tilgiver mine synder og trøster mig, når jeg græder. Han er 
min ven, også når han skjuler sig. Denne ven kan jeg kaste alle mine bekymringer på. Sangens 
konklusion er, at det er det evige liv at kende Gud som sin ven. Sangen står med 7 vers i BV' 
sangbog Lova Herren.

Om den första kärleken289 
Sjælesørgerisk advarende artikel. I artiklen er der et eksempel på, hvordan Rosenius arbejdede 
sprogligt-eksegetisk. Til sidst et citat af Luther.290 

 Syndernas förlåtelse291 
tillæg til den foregående artikel, forfattet af C.H. Bogatzky (1690-1774)292. Selv om Rosenius bragte
en artikel af Bogatzky, så udelod han flere udtryk og vendinger, som han tydeligvis ikke har ønsket 
at bringe. Rosenius kan ikke –som Bogatzky – få sig til at sige til Jesus: "Dine vunder er min seng, 
dit blod min sovedrik!" Dernæst inddrog Rosenius Luther.293 

Seglatsen öfwer lifwets haf294 
Rosenius præsenterer den artikel som en allegorisk beretning, bearbejdet efter pastor Balslev.295 

289 Pietisten nr. 8, 1849, 113-122.
290 Det er sikkert: En prædiken på Palmesøndag om skriftemål og Herrens hellige nadver; Luthers Kyrko-Postilla, 225-
234; citatet s.227; Luthers Kirkepostil I, 502-511, citatet s.505;  W.A. 15, 481ff., citatet W.A. 15, 489.
291 Pietisten nr. 8, 1849, 122-127.
292 Se note 463
293 Det er sikkert prædiken over Matt 9, 1-8 til 19. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 
304-311 selve citatet 307-311; Luther, Kirkepostillen II sommerdelen, 579-586, citatet s. 581; W.A. 22, 322-324 og 29, 
564, 15-582, 4; citatet W.A. 29, 572; jvf. note 441 og 465.
294 Pietisten nr. 8, 1849, 129-136.
295 Det at vanskeligt at fastslå, hvem denne pastor Balslev er, hvis allegoriske beretning Rosenius har bearbejdet. 
Balslev er i Danmark navnet på en præsteslægt, hvor flere har skrevet opbyggelige bøger eller udarbejdet forklaringer 
til Luthers Lille Katekismus.
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 Några ord om Separatismen i Norrland296 
Normalt behandlede Rosenius ikke kirkepolitiske emner i Pietisten, men i denne artikel gav 
Rosenius sin personlige fremstilling og vurdering af separatismen i Norrland.

 Om ett Christligt lefwerne297 
Rosenius gav en tekstnær udlægning af Kol 3. Dernæst citerede Rosenius Luther.298 Derefter 
citerede Rosenius igen Luther.299 Derpå citerede Rosenius Luther to gange på samme side.300  Til 
sidst citeres fra Luthers udlægning af Sl 51.301 

 Wår utkorelse och salighet i Christo. Djupt föll det i synd och i otalig nöd302 
I en fodnote skrev Rosenius, at dette poem med 34 vers udgør i forenklet form et uddrag af et 
længere poem forfattet i juli måned 1849 af en person, der er ansat i statens tjeneste i Stockholm. 
Der er enighed om, at den person, som Rosenius omtaler som forfatter, er Carl Gustaf Cassel.
De 22 sidste vers af dette poem udgav Ahnfelt som nr. 38 i det 4. sanghefte fra 1855. Hos Ahnfelt 
begyndte sangen Uppstånden är Kristus! Gudomliga liv!
 Uppstånden är Kristus! står i EFS' Sionstoner med tre vers, i BV's Lova Herren med 12 vers og i 
den danske Sange og Salmer med tre vers.

Rosenius som redaktør af Pietisten 1849
Pietisten 1849 var ligesom de foregående årgange præget af opbyggelige, bibeludlæggende artikler, 
hvor Rosenius mange gange inddrog Luther, så artiklerne blev præget af Luthers teologi. Rosenius 
inddrog også Francke, Bogatzky og Krummacher, ligesom han bragte en artikel fra det netop 
etablerede blad Evangelisten. Rosenius publicerede flere sange, som efterfølgende blev en del af 
Ahnfelts Sangbog, herunder sangen Uppstånden är Kristus, Gudomliga liv! med 20 vers, som 
Rosenius havde publiceret med 34 vers forfattet af Carl Gustav Cassel. Endelig bragte Rosenius 
informative artikler om planerne for oprettelse af en Diakonisseanstalt i Stockholm og for 
separatismen i Norrland.

296 Pietisten nr. 9-10, 1849, 136-143.153-159.
297 Pietisten nr. 10-12, 1849, 145-153.161-170.177-190.
298. Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren, 368-369; Luther, Store Galaterbrevskommentar II, 189-190; WA 40 I, 
669-670.
299 Prædiken over Gal 4, 1-7 på søndag efter jul i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 155-189; selve citatet s. 156; 
Luthers  Kirkepostil I, 215-235, citatet s. 219; W.A. 10 I 1, 324-378.
300 Prædiken over Luk 1,57-80 på Johannes Døberens dag; Lutheri Kyrko-Postilla Tredje Delen 86-92. En annan 
Predikan på Johannis Döparens Dag, Lutheri Kyrko-Postilla Tredje Delen, 93-116; citatet s. 101; Luthers Kirkepostilles
Festpostille del II 1887, 22-39; Luther, Udlægning af evangelieteksten på de vigtigste helgendage, 171-190; W.A. 17 I, 
285, 17-317, 29, citatet W.A. 17 I, 295 og 297.
301 Enarratio Psalmorum LI W.A. 40 II, 347-348. Luthers forelæsning over salmen var i 1532, som udkom i bogform i
1538. Den er oversat til dansk flere gange. Sidste gang: Martin Luther; Salme 51. Oversat og tilrettelagt Finn B. 
Andersen (København: Books on Demand GmbH).
302 Pietisten nr. 11, 1849, 170-176.
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Pietisten, 9. årgang, 1850

 Besinning wid det nya året303 
Rosenius skrev en sjælesørgerisk advarende artikel, hvor han fx dvælede ved manden, der var 
kommet ind i bryllupssalen uden bryllupsklæder på, det vil sige, at han levede ikke i et tillidsfuldt 
trosforhold til Jesus. Luther inddrages ikke i denne artikel.

 "Ditt ljus och din rätt ware när dinom heliga Man!"304 
Her inddrog og udlagde Rosenius begreber i GT, der pegede på Kristus og bragte et længere citat af 
F.W. Krummacher.305

Många och underliga äro Herrans wägar, på hwilka Han söker och wäcker syndare306 
 Rosenius fastslog til indledning, at det egentlige vækkelsesmiddel var Guds ord, men Rosenius gav
så fra kirkehistorien eksempler på, hvordan Gud på konkrete måder havde skabt vækkelse.

Hwad det blir godt att landa307 
Salmen er oprindelig af Brorson (DDS 570) og oversat til svensk af J.M. Lindblad med 2 vers. 
Salmen kom med i Ahnfelts Sånger med alle tre vers af Brorson som nr. 22.

 Glädje i himmelen; eller en syndares omwändelse och benådning308 
Rosenius udlagde  Luk 15 med særlig fokus på lignelsen om den fortabte søn. Rosenius bragte et 
citat af Luther.309 

 En förlorad son igenfunnen310 
En engelsk prædikant blev en aften opfordret til at besøge et menneske, ramt af kolera, der ønskede 
en samtale. Han besøgte det dødssyge menneske, rakte ham evangeliet, som han tog imod, hvorefter
han døde.

 "Sjuk i spörsmål"311 
En historie om hvor ødelæggende det kan være bare at stille perifere spidsfindige spørgsmål i stedet
for at holde sig til hovedsagen. Her blev Luther inddraget.312 

303 Pietisten nr. 1, 1850, 1-6.
304 Pietisten nr. 1, 1850, 6-13.
305 Se note 435.
306 Pietisten nr. 1, 1850, 13-15.
307 Pietisten nr. 1, 1850, 16.
308 Pietisten nr. 2-4, 1850, 17-25.33-47.49-59.
309 Luther, Udförlige Udlægglse af første Mosebog, 133; Luther, Første Mosebog 1, 102; W.A. 42, 132.
310 Pietisten nr. 2, 1850, 25-29.
311 Pietisten nr. 2, 1850, 29-30.
312 Fra prædiken på sjette søndag efter påske over Joh 15,4-16,4 i Luthers Huspostillen 1545 (genudgivet af Finn B. 
Andersen i 2018), 308-314; selve citatet s. 308 og W.A., 52, 306.
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 Bok-Anmälan313 
Her gav Rosenius en varm anbefaling af Pasigs andagts bog Evangelisk Själaspis för Hemmet, hvor 
andagtsstykkerne var hentet fra Luthers skrifter.Rosenius benyttede lejligheden til at lovprise 
Luther.

Nr. 3. Hwad det är att tro314 
Her var udgangspunktet, at en from bonde i Irland plagedes af tvivl om sin salighed. Det hang 
sammen med, at han havde en forestilling om, at en ret tro altid skulle være forenet med en oplevet 
glæde, andagt og kraft. En kristen tjener prøvede at hjælpe ham sjælesørgerisk ved at understrege, at
det afgørende var at tro Gud på hans ord og være salig ved troen alene.

 "Låt ditt bröd fara 'ofwer watten", m.m.315 
En historie om en mor og hendes søn, der indbød en ung mand til gudstjeneste. Moderen lånte ham 
en bibel og bad regelmæssigt for ham. Mange år senere mødte sønnen ham som ydremissionær i 
Sydafrika.

 Den förlorade sonen316 
Det bliver præsenteret som et dikt eller en sang.

 Den gamla striden; eller den förlorade sonens broder317 
Igen er Rosenius' arbejdsmetode bibeludlægning. Her bruger Rosenius igen udtrykket "Cainiske 
helgonen", men denne gang uden at henvise til Luther.

 Wåren är kommen och turturdufwan låter sig höra i wårt land318 
Her gav Rosenius eksempler på, hvordan vækkelsen var ved at bryde frem flere steder i landet. Han 
omtalte bl.a., at der i hovedstaden var dannet  et "Sälskap till befrämjande af den indre Misjonen".

Nr. 6. Ännu mera om ett christligt lefwerne319 
Rosenius fortsatte med sin bibeludlægning af Kol 3. Intet Luther. 

 Om Guds frid. Fortsättning af art. om ett christligt lefwerne320 
Rosenius inddrager Luther.321 

313 Pietisten nr. 2, 1850, 31-32.
314 Pietisten nr. 3, 1850, 47-48.
315 Pietisten nr. 4, 1850, 59-62.
316 Pietisten nr. 4, 1850, 
317 Pietisten nr. 5, 1850, 65-77.
318 Pietisten nr. 5, 1850, 77-80.
319 Pietisten nr. 6, 1850, 81-93.
320 Pietisten nr. 7, 1850, 97-106.
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Allt är wäl
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Jag har fått bud – min tid, mitt prof är slut322 med
5 vers + sangen Pris, pris, lov, pris, o Jesu, evigt pris! med 7 vers + stof til læsning mellem de to 
sange. Begge sange og læseafsnittet kom med som nr. 30 i Ahnfelts sanghefte nr. tre fra 1853. 
en første sang er formet som et glædesudbrud, hvor forfatteren jubler over at være blevet fri fra sine
åndelige kampe. Han er nu fri fra synd og alt, hvad der har tynget ham. Det er han, fordi alt hvad 
han har kæmpet med, har Jesus taget på sig. Derfor er alt i orden. Det betyder, at der virkelig er 
grund til at glæde og fryde sig. Den glæde sættes der forskellige ord på.
  Derefter følger mere end tre siders vers, der er bestemt til at blive læst. Her skildres, hvordan det 
gik op for forfatteren, at alt syntes i orden for alle andre, men ikke for ham selv. Han så sin synd og 
kæmpede med spørgsmålet, om han kunne få Guds nåde. Da stod et klart for ham: Han måtte 
præstere en virkelig omvendelse og begyndte kampen mod sine synder. Jo mere han prøvede at 
opfylde lovens bud, jo mere gik det op for ham, at loven ikke giver liv. Men i denne kamp kom det 
til at stå klart for ham, at alt, hvad loven krævede, havde Jesus opfyldt også for ham på den store 
forsoningsdag. Nu så han, at han blev frelst af nåde alene. Da kunne han istemme: "Alt er i orden." 
Dermed følger den anden sang, der ligesom den første er en lovsang, men hvor temaet nu er lov og 
evangelium. En tak for, at loven har vist forfatteren hans store syndighed, og tillige en tak for, at 
Jesus virkelig er synderes frelser. Alt er i orden, når man har fået del i alt, hvad Jesus har udført til 
synderes frelse. Har ikke fundet de to sange i nogen nyere sangbog

 Låter Christi ord rikligen bo uti eder, med all wisdom323 

321 Uden tvivl prædiken på 3. søndag efter trinitatis over Luk 15, 1-10; Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 98-
112, selve citatet s. 101; W.A. 22, 52.
322 Pietisten nr. 7, 1850, 108-112.
323 Pietisten nr. 8, 1850, 113-124.
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Rosenius inddrog Luther to gange 1324 og 2325. Senere  inddrog Rosenius igen Luther.326 Dernæst først
et citat af Basilius;327 dernæst af Augustin,328 senere et nyt citat af Augustin. Derefter igen et citat af 
Luther.329  Luther nævnes endnu engang.330 

 Bok-Anmälan331 
Rosenius nævner, at denne bog: Doctor Martin Luthers Utläggning af S:t Petri Epistlar, som 
tidligere er blevet nævnt, nu er udkommet og varmt anbefales..

 "Huru kan jag tro, såsom werklig syndare?"332 
Kernen i beretningen er et citat af Luther333, at hvis man ikke erkender syndefaldets konsekvenser 
for en selv, kan man heller ikke modtage syndernes forladelse for en selv. 

 Hustaflan eller Guds ordning inom hushållet334 
Rosenius gennemgik hustavlen ud fra Kol 3,18- 4,1. Da bragte han et Luther-citat.335 Derefter citeres
Luther igen.336 Luther citeres så fra hans forklaring over Petri Epistel.337 Derefter citeres Luther fra 

324 5. søndag efter Helligtrekonger prædiken over Kol 3,12-18 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 295-309; 
Luther, Kirkepostillen, vinterdelen 410-418; citatet 417; W.A. 17 II, 109-123;  citatet, W.A. 17 II, 121.
325 Anden Juledag, Sankt Stefans dag prædiken over ApG 6, 8-14; 7, 54-60; Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 141-
154; Luther Kirkepostillen, vinterdelen, 186-193; citatet s. 191; W.A. 10 I 1, 247-270, citatet W.A. 10 I 1, 263-264.
326 Rosenius henviste i en fodnote til Altenburg-udgaven II, 330; "Om menighedens læretugt og præstevalg" i Luthers 
Skrifter i Udvalg, redigeret af Regin Prenter (København: G.E.C. Gad, 1963), 46-64; i Vi som kirke, redigeret af Jørgen 
Hedager Nielsen (Fredericia: Lohses Forlag, 1997), 48-55. Dass eine christliche Versammlung oder Gemeine Recht 
und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen. Grund und Ursach aus der Schrift; 
W.A. 11, 408-416; citatet Om forkyndertjenesten, 6; W.A. 11, 411; jvf. Martin Luther, Herdabrev (Stockholm: BV-
förlag, 1984).
327 Basilius den Store (ca. 330-379) var græsk ærkebiskop og kirkefader. Hans indsats var stærkt medvirknde til, at 
kirkens sande lære blev fastholdt over for arianismen, der var blevet grundlagt af Arios (ca. 250-336)..
328 Aurelius Augustin (354-430) kirkefader og den største teolog i den tidlige kristne kirke. Hans dogmatiske 
hovedværk var De Trinitate (Om Treenigheden); De civitate Dei (Om Guds stad) var et andet af hans betydningsfulde 
værker.
329 Samme som Luthercitatet note 503: 5. søndag efter Helligtrekonger prædiken over Kol 3, 12-18; Lutheri Kyrko-
Postilla, Andra Delen, 295-309; Luther, Kirkepostillen, vinterdelen 410-418; citatet s. 417; W.A. 17 II, 109-123, citatet 
W.A. 17 II, 121 .
330 Der er ikke noget direkte citat, men sagen kommer Luther ind på flere steder fx i fortalen til Den Lille Katekismus;

måske også i prædikenen over Joh 4, 46-54 til 21. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, 322-333; W.A. 22, 
346-350.
331 Pietisten nr. 8, 1850, 128.
332 Pietisten nr. 9, 1850, 143.
333 Luther-citatet er sikkert fra Deutsche messe 1526: "Den tyske messe" i Luthers Skrifter i udvalg II (København: 
G.E.C. Gad, 1963), 74-104; W.A. 19, 72-113.
334 Pietisten nr. 9-11, 1850, 129-142.145-156.161-169.
335 Samme prædiken som note 500 og 503: 5. søndag efter Helligtrekonger prædiken over Kol 3, 12-18; Lutheri 
Kyrko-Postilla, Andra Delen, 295-309; Luther, Kirkepostillen vinterdelen, 410-418, citatet s. 417; W.A. 17 II, 109-123;
citatet W.A. 17 II, 121.
336 Prædiken over Luk 16, 19-31 til 1. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 77-84; Luthers 
Kirkepostil sommerdelen, 275-282, citatet s. 276; W.A. 22, 4f. og 10 III; citatet W.A. 22, 4 og W.A. 10 III, 181.
337 Luther, Epistel S. Petri gepredigt und auslelegt; Udlægning af Peters Første Brev 1539, skriftet blev oversat til 
svensk: Utläggning af S:t Petri Första Epistel. Rosenius citat s. 100; W.A. 12, 342. [Den svenske oversættelse, jeg har, 
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hans forklaring over Matt 5, 27-30.338 Så inddrog Rosenius igen Luther.339 Derpå fortsatte Rosenius 
med at citere Luther.340 Så inddrog Rosenius igen Luther:341 "Christliga tjenare kunna aldrig nog få 
denna lära inprägnad i sina hjertan, att de tjena Herren Christus, att de göra de rätta goda gerningar, 
när de i enfaldig tro på Frälsaren blott troget tjena sitt husbondefolk. "Kunde de wäl tro och besinna 
detta", säger Luther, "då kunde en fattig tjensteflicka hafwa den fröjden i hjertat och säga: Jag kokar
nu, jag bäddar och sopar; hvem har bjudit mig det? Det har min matmoder bjudit mig. Hvem har 
gifwit mitt husbondefolk den makten öfwer mig? Det har Gud gjort. −  O, så måste det wara sannt, 
att jag icke allenast tjenar dem, utan och Gud i himmelen, och att Gud har dertill wälbehag. Huru 
kan jag då wara saligare! Ja, det är ju lika så mycket, som om jag skulle koka åt Gud i himmelen 
sjelf".342

Rosenius fortalte så en historie, han havde hentet hos Luther: Sådan gik det for Antonius, eneboeren
i Ægypten, da han måtte lære, at en skomager eller garver i Alexandria var en bedre kristen end han 
med sit munkevæsen.343 
 

 Wäxer i nåden och wår Herras och Frälsares Jesu Christi kunskap344 
I bibeltimeform ud fra 2 Pet 3,18 behandlede Rosenius temaet at "vokse i nåden". Rosenius  
henviste så i en fodnote til en prædiken som han mente, at Luther havde holdt 10 dage før sin død.345

Rosenius inddrog så igen Luther.346 

Rosenius som redaktør af Pietisten 1850
Pietisten 1850 mindede på mange måder om de foregående årgange. Det bærende var fortsat de 
mange bibeludlæggende artikler, hvor Rosenius i meget høj grad inddrog og var præget af Luther. 
Der var også nogle opbyggelige historier, der tjente som pædagogiske øjenåbnere til de dogmatisk 
prægede artikler. Også i denne årgang bragte Rosenius citater fra personer fra kirkehistorien, fx 
Basilius og Augustin fra oldkirken og Krummacher fra nyere tid. Ligeledes publicerede Rosenius 
flere åndelige sange, hvoraf nogle kom med i Ahnfelts Sangbog.

er fra 1850].
338 Martin Luther, Kommentar över Bergspredikan (Malmö: BV og Artos bokförlag, 1990), 83-90; W.A. 32, 299-544, 
W.A. 372-373. 
339 Luther, Store Katekismus til det fjerde bud , 61-14; W.A. 30 I, 147-157.
340 Intet direkte citat, men sagen er omtalt ved det 4. bud fra Store Katekismus.
341 Martin Luther, Udlægning af Peters Første Brev (København: Books on Demand GmbH, 2018), 93; W.A. 12, 337-
338.
342 Dette eksempel med tjenestepigen står med lidt forskelligt ordvalg i flere af Luthers prædikenr, fx i hans prædiken 
over Luk 5,1-11 til 5. søndag efter Trinitatis i Luthers  Huspostillen, 373-380, selve citatet s. 375; W.A. 32, 394-404.
343 "Om koncilierne og kirken" i Luthers Skrifter i udvalg II (København: G.E.C. Gad, 1963), 270-435, selve citatet 
eller historien s. 371; W.A. 50, 509-653.
344 Pietisten nr.12, 1850, 177-194.
345 Prædiken over Matt 13, 24-30 til 5. søndag efter Trettondedagen i Luthers Kyrko-Postilla, Bihang, 55-63, citatet s. 
58; Luther, Kirkepostil, 419-420; W.A. 51, 179.
346 Prædiken over Luk 12, 35-40 til 2. pinsedag i Luthers Kyrko-Postilla Andra Delen, 516-527; W.A. 17 II, 270-280; 
citatet s. 521 og W.A. 17 II, 274.
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Rosenius redigering og forkortelse af Pietisten 1842-1850
I Pietisten 1851347 fortalte Rosenius, at flere af Pietistens venner i de senere år havde efterspurgt 
ældre udgåede årgange af bladet, men som regel havde henvendelsen været forgæves, da det ikke 
havde været muligt at fremskaffe de ønskede numre af bladet. Men nu var Rosenius kommet frem 
til, at han burde efterkomme ønskerne om genoptryk. Dog ville han gøre det i forkortet udgave. 
Noget af stoffet i de tidligere årgange havde heller ikke blivende værdi. Det ville have den fordel, at
det genoptrykte blad kunne sælges billigere. Rosenius forestillede sig, at mens en ordinær udgave af
Pietisten bestod af 12 ark kunne en forkortet udgave bestå af ni ark, som da han genoptrykte første 
årgang 1842 i 1844 med et nyt oplag i 1845348 med titlen Hemligheter uti Lagen och Evangelium.349

  Rosenius ville dog ikke gå i gang med dette genoptrykningsprojekt uden at bede læserne 
tilkendegive deres interesse i form af en subskriptionstilkendegivelse af, hvilke tidligere årgange 
man måtte være interesseret i. Rent konkret kunne det ske ved, at abonnenterne ved bestilling af 
næste års abonnement af Pietisten tillige tilkendegav, hvilke af de gamle årgange de ønskede at 
bestille. Rosenius betonede, at man først skulle betale efter modtagelse af en hel trykt tidligere 
årgang. Rosenius forestillede sig, at han ville genoptrykke og udsende en tredjedel årgang ad 
gangen. Hvis nogle foretrak på forhånd at betale for alle de ønskede genoptryk, var man 
selvfølgelig velkommen til det. Måske ville Rosenius give hver enkelt genoptrykt årgang en særlig 
titel.
  Rosenius skrev en del om dette genoptrykningsprojekt, fx meddelte han i Pietisten 1852, at det 
første hefte bestående af tre ark var udkommet og sendt til alle subskribenter. Han forklarede også, 
at de, som tilbød at fordele og modtage betaling for de genoptrykte årgange i et lokalområde, ville 
modtage alle genoptrykte årgange gratis.350 Rosenius meddelte tillige, at genoptrykningen af ældre 
årgange gik planmæssigt, sådan at et hefte på tre ark, der var lig med en tredjedel af en årgang, 
udkom en gang om måneden. Rosenius takkede alle, som assisterede ved distribueringen af de 
genoptrykte årgange.351 I Pietisten 1854352 redegjorde Rosenius for, at de fem første årgange, altså 
årgangene 1842, 1843, 1844, 1845 og 1846 var genoptrykt, mens de følgende fire årgange, altså 
årgangene 1847, 1848, 1849 og 1850 var ved at blive genoptrykt. I Pietisten 1855353 meddelte 
Rosenius, at nu var de syv ældste årgange (1842-1848) genoptrykt, mens årgang otte og ni (1849 og
1850) var ved at blive genoptrykt. Desuden oplyste Rosenius, at årgangene 10-13 (1851, 1852, 1853
og 1854) alle fortsat kunne købes.
Jeg ved ikke, hvor mange gange Pietisten 1842-1850 efterfølgende er blevet genoptrykt.354 Fra mit 
Pprivatarkiv kan følgende oplyses. Pietistens første årgang er blevet genoptrykt i 1857, i 1868 og i 
1877. Pietistens anden årgang er blevet genoptrykt i 1858, i 1868 og i 1877.  Pietistens tredje 
årgang er blevet genoptrykt i 1858, i 1867 og i 1877. Pietistens fjerde årgang er blevet genoptrykt i 

347 Pietisten nr.11, 1851, 176.
348 Om dette første genoptryk af Pietisten: Lodin, C.O. Rosenius hans liv och gärning, 127.205.
349 Skriftet Hemligheter uti Lagen och Evangelium er umuligt at skaffe fra et antikvariat, men det findes på Det 
Kungliga Bibliotek.
350 Pietisten nr. 6, 1852, 96.
351 Pietisten nr. 11, 1852, 176.
352 Pietisten nr. 4, 1854, 64.
353 Pietisten nr. 11, 1855, 176..
354 I Lodin, C.O. Rosenius hans liv och gärning, 205 oplyses, at i årene 1852-1856 blev Pietistens første 13 årgange 
genoptrykt. Lodin skriver 1843-54. Det rigtige tal må være 1842-54.
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1859, i 1866 og i 1878. Pietismens femte årgang er blevet genoptrykt i 1859, i 1866 og i 1878. 
Pietistens sjette årgang er blevet genoptrykt i 1860, i 1867 og i 1877. Pietistens syvende årgang er 
blevet genoptrykt i 1861, i 1868 og i 1877. Pietistens ottende årgang er blevet genoptrykt i 1862, i 
1868 og i 1877. Pietistens niende årgang er blevet genoptrykt i 1862, i 1868 og i 1877. De to første 
genoptryk er helt identiske, mens der er foretaget små redaktionelle ændringer i det genoptryk, der 
udkom i 1877/1878, altså efter Rosenius' død. Man kan nok formulere det sådan, at de revisioner, 
der blev gennemført af Rosenius eller under hans ledelse, blev genoptrykt ordret med hans 
formuleringer. De genoptryk, der blev publiceret af EFS-förlaget efter hans død, skete med en 
forudgående nænsom redaktionel proces.

Pietistens første udgave 1842 ændret til Pietistens anden udgave trykt i 1857355

De redaktionelle ændringer vil blive samlet i nogle punkter:
I. Pietisten 1842 i førsteudgave bestod af 192 sider. Andenudgaven i 1857 bestod af 128 sider.

II. Mens førsteudgaven 1842 bestod af 12 numre med en større opbyggelig artikel i hvert nummer 
samt flere korte bidrag, fremtrådte andenudgaven som kapitler i en bog, hvor hver opbyggelig 
artikel udgjorde et kapitel. Også en åndelig sang, en opbyggelig historie og lignende fik sit 
selvstændige kapitel. Nu kaldte Rosenius hver årgang Nytt och Gammalt från Nådens Rike; i 
synnerhet Lagens och Evangelii, Bättringens och trons hemligheter, framställda uti Afhandlingar, 
Berättelser, Liknelser och Sånger m.m., till ledning och tröst för salighetssökande själar. Ofte blev 
tre genoptrykte årgange af Pietisten samlet i en bog. Undertiden blev flere genoptrykte årgange 
samlet i en bog.

III. Fra Pietisten 1842 blev følgende videreført: 
1. Läsning för Barn, hvor der under den overskrift blev bragt forskellige læsninger for børn. 
2. Under kapiteloverskrifterne Wigtiga yttranden om den Evangeliska Lärans wigtigaste artikel og 
Korta tänkesspråk blev der bragt 16 citater af Luther, Franke, Pontoppidan og Lütkeman356 med 
flere. 
3. Af opbyggelige historier og Berättelser och Bref blev bragt a. Det Christna sambandet (om 
kristne på Madagascar). b. Här är ingen åtskilnad....för Gudi. c. Han hafwer nederbrutut 
medelbalken. d. En Martyr i England. e. Ferdinand P. (Lefnadsbeskrifning). f. Bästa sättet att 
befästa sig i sanningen (Utdrag af ett brev). g. Hieronymus i Bethlehem. h. Allt är redo. 
4. Af Sange og digte blev bragt a. Under  overskriften "Du utsläpper ock genom dins förbunds blod 
dina fångar utu kulone, der intet watten uti är. Zach. 9: 11"  [sangen] Ack ack, jag arme syndare, 
Hwad jag i synd är fängslad!,b. Under overskriften Lefnadsbeskrifning [digtet] Poetisk teckning af 

355 Det første genoptryk skete tidligere end i 1857, men eftersom 1857-genoptrykket er det ældste genoptryk i mit 
arkiv, foretages sammenligningen med det genoptryk. Alt tyder på, at de genoptryk, der blev foretaget i Rosenius' 
levetid, var ordrette genoptryk.
356 Joachim Lütkemann (1608-1653) var discipel af Johann Arndt (1555-1621). Han var professor i fysik og metafysik 
i Rostock. Han tog senere den teologiske doktorgrad og døde som superintendent i Wolffenbüttel. Af hans 
opbyggelsesbøger slutter "Forsmag på Guds godhed" sig nær til Arndts berømte værk "Sex Bøger om Den Sande 
Kristendom" og blev (næst efter Arndts bøger) den mest læste andagtsbog inden for lutherdommen gennem årene. Den 
kom på svensk i 1662. Lütkemann hører til Rosenius' yndlngsforfattere.
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en rätt Christens andeliga lif och saliga död, författad till en gudfruktig Friherrinnas, Johanna 
Ribbes (född Hovett) likbegängelse, år 1746. Författaren är okänd.
5. Opbyggelige bibeludlæggende artikler. Her blev intet bragt fra Scotts redaktørperiode, men 
følgende med Rosenius som redaktør: a. Något om utgåendet från werlden (det var et bearbejdet 
uddrag af artiklen i førsteudgaven. "om religiösa partier"). b. Den Christelige kärleken [lidt 
bearbejdet]. c. Under overskriften Om Guds heliga Lag [Det var 2. udgavens åbningsartikel] blev 
bragt som undertitel:  Wi wete wäl, att Lagen är god, då man henne rätteligen brukar. 1 Tim. 1:8. d. 
Hemlighetens uppenbarelse. e. Om Guds Ords bruk.

IV. I Pietistens 1. årgang i 2. udgave 1857 med 128 sider kom følgende nyt stof med i forhold til 1. 
årgangs originaludgave i 1842 med 192 sider:

Ett stycke ur stötestenen på berget Zion, eller: Något om synd och nåd357

Efter at Rosenius i meget klar tale har skildret syndefaldets konsekvenser, sammenfatter han uden 
kildeangivelse: "Derföre säger Luther rätteligen, att den menniska, som på en gång finge se alla sina
synder, stode aldrig till att tröstas, utan skulle i samma ögonblick dö af förtwiflan".358 
  Efter at Rosenius har udfoldet, hvad Jesus har gjort som menneskeslægtens stedfortræder, 
konkluderer han uden kildeangivelse: "Men hwad följer nu af alla dessa solklara och bergfasta 
wittnesbörder, om icke det, som Luther359 säger, att inga synder förminska och inga goda gerningar 
föröka den nåd och rättfärdighet, hwaruti de troende stå för Guds ögon; att Gud skådar dem blott uti
Christo, sin älskelige Son, rättfärdige och behagelige, och det alla stunder lika, så länge de äro i 
Honom genom trona. Ja, häraf följer, att jag icke är mera rättfärdig, benådad och behaglig för Gud, 
den stund jag sjelf är mera from och gudelig; och mindre rättfärdig, den stund jag sjelf är mindre 
from; ty då skulle ju ändå rättfärdigheten och benådningen åtminstone till en del komma af 
gerningarna? − och − "då wore Christus fåfängt död," säger Apostelen; då wore icke Christi 
rättfärdighet ensam, eller "utan lagsens tillhjelp," en fullkommen rättfärdighet; ja, då wore jag ock 
föga hulpen af Christus, ty jag kunde aldrig wara wiss, när det tillägg af fromhet, som jag sjelf 
måste göra, wore tillräckligt stort".  

Om den rätta gudaktigheten360

Rosenius skriver om lovens dødende og evangeliets livgivende gerning, ikke alene i omvendelsens 
situation, men også i det kristne liv, hvor Rosenius også understreger, at den genfødte har fået en ny
lyst til at gøre Guds vilje. Rosenius dvæler også ved det selvransagende spørgsmål, om læseren vil 
sige nej til kødets lyst og glæde sig over evangeliets tilgivelse. I denne artikel er der ingen citater 
hverken af Luther eller andre. 

357 Nytt och Gammalt från Nådens Rike, Stockholm, 1857, Första Årgangen, 24-33.
358 Måske tænker Rosenius på Luthers ord i W.A. 39 II, 210. Det stammer fra en drøftelse ved Johann Marbachs 
erhvervelse af doktorgraden i teologi. De ord er hverken oversat til engelsk  eller til et nordisk sprog.
359 Selv om ordene virker bekendte, er det ikke helt enkelt at identificere dem. De kan stå i skriftet Om munkeløfterne, 
De votis monasticis; W.A. 8, 573-669, selve citatet W.A. 8, 608. De kan også stå i skriftet Om et kristenmenneskes 
frihed /Von der Freiheit eines Christenmenschen; Martin Luther Skrifter i Udvalg (København: Credo, 1981), 65-97, 
selve citatet s. 85-86; Martin Luther Verker i utvalg II, redigeret af Inge Lønning og Tarald Rasmussen (Oslo: 
Gyldendal Norsk Forlag,1979), 194-234, selve citatet s. 219; W.A. 7, 20-38, selve citatet W.A. 7, 32.
360 Nytt och Gammalt från Nådens Rike, Stockholm, 1857, Första Årgangen, 34-44.
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  I genoptrykket efter Rosenius' død af Pietisten i 1868 og 1877 står ovennævnte artikel ikke, men 
til gengæld artiklen Plöjer på nytt, och sår icke ibland törne. Det er en advarende artikel skrevet og 
publiceret af Scott i det sidste nummer af Pietisten nr. 4, 1842, som han var redaktør for, inden han 
måtte forlade Sverige. I artiklen skildres den nye fødsel som Guds værk og ikke menneskets, men 
samtidig advares læseren mod at vælge verden i stedet for at følge Jesus, når Guds kald lyder. Den, 
der er født på ny af Guds Ånd, opmuntres og vejledes i at leve det nye liv 

 En fallen och bedröfwad Christens tröst och upprättelse361

Rosenius skriver til en kristen, der er faldet i synd og er dybt ulykkelig over, hvad han har gjort, 
men har vanskeligt ved at tilegne sig, at Guds nåde fortsat kan gælde ham. Rosenius inddrager så i 
sin trøst til de mennesker, der kæmper med at tro nåden efter deres svigt, Luthers sidste 
påskeprædiken over Mark 16,1-8,362 så en stor del af Rosenius' artikel består reelt af Luthers  
prædiken til Første  Påskedag.

Rosenius' redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1842 til anden udgave 1857
Med denne redaktion tog Rosenius det endelige opgør med Scotts måde at redigere Pietisten på, idet
han kasserede det meste af, hvad Scott havde bragt som  redaktør. Det eneste, han bevarede, var 
hans artikler om læsning for børn og tre opbyggelige historier med en klar pointe, hvor der ikke 
blev appelleret til den menneskelige viljelsesafgørelse. Til gengæld forøgde Rosenius antallet af 
bibeludlæggende artikler med tre og antallet af Korta tänke-språk blev også forøget.

Pietistens første udgave 1843 ændret til Pietistens anden udgave trykt i 1858

De redaktionelle ændringer vil blive samlet i nogle punkter:
I. Pietisten 1843 i førsteudgave bestod af 192 sider. Andenudgaven i 1858 bestod af 140 sider.

II. Ved revisionen af førsteudgaven 1843 videreførte Rosenius den tradition, han havde skabt ved 
revisionen af førsteudgaven 1842.

III. Fra Pietisten 1843 blev følgende videreført: 
1. Läsning för Barn, a. Den lange historie for børn i Pietisten 1-2/1843 var i 2. udgaven 1858 
erstattet af nogle kortere historier. b. Lilla Edwards dödssång. c. Ett godt barns lofsång. d. Endnu 
en tekst under dette punkt. e. Adolph
2. Af opbyggelige historier og Berättelser och Bref blev bragt a. Frestelser. b. Ur Swenska kyrkans 
förföljelse-historia. c. Anteckning af en annan Läkare [gudfruktig erstattet af ordet annan]. c. 
"Älskar du mig?" d. Wår Förswarare när Fadren. e. Johan Bunian. f. Rätt ordning. g. Medicine-
Doctorn De Valenti's andliga werksamhet. h. "Jag är skön, jag är ren, jag är rik". i. En dubbel 
omwändelse. j. Boos och en Lagträlinna. k. Boos och en Mjölnare. l. Citat af Scriver under Korta, 

361 Nytt och Gammalt från Nådens Rike, Stockholm, 1857, Första Årgangen, 49-62.
362 Luthers Kyrko-Postilla, 251-259; Luthers Kirkepostil, Sommerdelen, 9-17.
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lärorika yttranden. m. Kraften af en fråga. Et citat af Luther og et anonymt citat under "Korta, 
lärorika yttranden."

3. Af Sange og digte blev bragt a. Nyårs-önskan till Swerges Rike,  med en udtrykkelig 
introduktion, at det var skrevet af Rutström i 1768 under hans landflygtighed. b. Andans fattigdom. 
[Wik ej ur mitt hjerta med 14 vers blev videreført  med 16 vers, hvor nogle vers var redigeret] 

4. Af opbyggelige bibeludlæggende artikler blev bragt. a. Gudaktighetens stora hemlighet. b. Några
ord om bönen. c. Om andeligt presterskap. d. Något om syndaförderfwet och dess kännedom. e. 
Brefwäxling mellan Thomas, Nicodemus och Christophilus. f. Om syndernas förlåtelse. g. Hwad 
fattas mig ännu? (Matth 19:20).

IV. I Pietistens 2. årgang i 2. udgave 1858 med 140 sider kom følgende nyt stof med i forhold til 1. 
årgangs originaludgave i 1843 med 192 sider:
1. Korta, lärorike yttranden. [Nogle af disse citater stod spredt i Pietisten 1843].
2. Läsning för barn var ikke helt identisk med läsning för barn i Pietisten 1843.

Rosenius' redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1843 til anden udgave 1858
Denne gang bestod Rosenius' redaktørarbejde i, at han forkortede i stoffet fra 1. udgaven 1843.
Det skete især på stofområdet Berättelser och bref, Nyare tilldragelser og de opbyggelige historier. 
Men Roseniuis havde ikke fjernet så meget af det mere folkelige stof, at der blev plads til nye 
bibelundervisende artikler. 

Pietistens første udgave 1844 ændret til Pietistens anden udgave trykt i 1858

De redaktionelle ændringer vil blive samlet i nogle punkter
I. Pietisten 1844 i førsteudgave bestod af 192 sider. Andenudgaven i 1858 bestod af 140 sider.

II. Ved revisionen af førsteudgaven 1844 videreførte Rosenius den tradition, han havde skabt ved 
revisionen af førsteudgaven 1842.

III. Fra Pietisten 1844 blev følgende videreført: 
1. Läsning för Barn, a. Den lilla döfstumme Jack.

2. Af opbyggelige historier og Berättelser och Bref blev bragt a. Altamont, eller den ogudaktiges 
död. b. Samuel Lau. c. Rowland Hill och twenne åldrige lärjungar. d. De nya predikningarna. e. 
Den omärkliga strömmen. f. Att tro på tron och känslan. g. Guds andeliga hushållning. h. Hållt det 
du hafwer, att ingen tager dina krono (Uppb. 3:11). i. Den rätta kampen och den rätta segerkraften.

3. Af Sange og digte blev bragt a. På nåden i Guds hjerta. b. Jule-sång: Wisste naturen att 
himlarnes Herre.
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4. Af opbyggelige bibeludlæggende artikler blev bragt. a. Om sömnaktighet och säkerhet. b. De 
andeligen fattige. c. Förnuftet i andeliga saker, eller ormen wid kunskapens träd på godt och ondt. 
d. Något om skrymteri. e. To citater af Luther. f. Om den oföränderliga rättfärdighet, som de trogna
hafwa i Christo. g. Wigtiga ställen hos Luther samlade till yttermera belysning och stadfästelse af 
de sista twenne Numrernas ledande artikel Om den oföranderliga rättfärdighet, som de trogna 
hafwa i Christo. h. Evangelium, en Guds kraft att saliggöra hwad förloradt är. i. Något om 
Helgelsen. j. Om köttets dödande. k. "Och ingen kunde lära den sången,...". l. Ära ware Gud i 
höjdene, och frid på jordene, och menniskomen en god wilje.

Rosenius' redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1844 til anden udgave 1858
 Rosenius' redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1844 mindede meget om hans 
redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1843. Han fjernede stof med et mindre centralt 
indhold, så stof til 192 sider blev tilpasset til 140 sider. I 2. udgaven 1858 blev der ikke bragt nyt 
stof i forhold til 1. udgaven 1844. I praksis skete der det, at når Rosenius fjernede meget stof med et
mindre centralt indhold, kom de bibelforklarende artikler til at fylde relativt mere, og deres indhold 
blev mere dominerende, end det havde været i første udgaven.

Pietistens første udgave 1845 ændret til Pietistens anden udgave trykt i 1859
De redaktionelle ændringer vil blive samlet i nogle punkter

I. Pietisten 1845 i førsteudgave bestod af 192 sider. Andenudgaven i 1859 bestod af 148 sider.

II. Ved revisionen af førsteudgaven 1845 videreførte Rosenius den tradition, han havde skabt ved 
revisionen af de foregående års førsteudgaver.

III. Fra Pietisten 1845 blev følgende videreført: 
1. Läsning för Barn, Her blev ikke videreført noget, da Rosenius havde ladet denne rubrik udgå i 
Pietistens førsteudgave 1845.

2. Af opbyggelige historier og Berättelser och Bref blev bragt a. Efter wi nu wete, att Herren är till 
fruktandes, fare wi sakta med menniskorna. 2 Cor. 5, 11. b. Det lefwande brefwet. c. "Himmelriket 
lider wåld,...." (Matth. 11:12). d. Andliga wäckelser [kun første del af artiklen]. e. Ännu  flera 
exempel på Andeliga wäckelser [herunder sidste del af artiklen Andliga wäckelser fra Pietisten nr. 
6/1845]. f. "Herren hörer bön". 

3. Af Sange og digte blev bragt a. Nyårs-sång. Når den arma jordens tid förgår. b. Det litet försökta
nådebarnets bönesuckar.

4. Af opbyggelige bibeludlæggende artikler blev bragt. a. Om Guds ewiga Förbund med sin Son och
Testamente till menniskorna. b. Hwarföre warda icke alla menniskor saliga? c. Hwad skall jag 
göra, att jag må blifwa salig? d. Om Lagen och dess förnämsta ändamål. e. Några ord om 
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Evangelium. f. Den rätta Bättringen och Tron. Samtal mellan en Lagbunden och en Benådad Själ 
(Bearbetadt efter E.P. Giers). g. Om helgelsen. Samtal mellan Johannes och Thomas (Bearbetadt 
efter E.P. Giers). h. Om Försakelsen och egna lifwets afdöende. Samtal mellan Johannes och 
Thomas. i. Om "Evangelii bedrövelse". Samtal mellan Johannes och Thomas.

IV. I Pietisten 4. årgang 2. udgave 1859 med 148 sider blev som nyt stof i forhold til Pietisten 4. 
årgang i originaludgave 1845 med 192 sider plus 8 sider i bihang/tillæg bragt: Senapskornet och 
trädet. 

Rosenius' redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1845 til anden udgave 1859
 Rosenius' redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1845 mindede meget om hans 
redaktørarbejde med Pietisten første udgave 1844. Han fjernede stof med et mindre centralt 
indhold, så stof til 192 sider blev tilpasset til 148 sider. Eftersom Rosenius ikke havde bragt 
rubrikken Läsning för Barn i første udgaven 1845, bragte han den naturligvis heller ikke i anden 
udgaven i 1859. I 2. udgaven 1859 blev der som nyt stof i forhold til første udgaven 1845 bragt 
Senapskornet och trädet. I praksis skete der det, at når Rosenius fjernede meget stof med et mindre 
centralt indhold, kom de bibelforklarende artikler til at fylde relativt mere og deres indhold blive 
mere dominerende, end det havde været i 1. udgaven

Pietistens første udgave 1846 ændret til Pietistens anden udgave trykt i 1859
De redaktionelle ændringer vil blive samlet i nogle punkter

I. Pietisten 1846 i førsteudgave bestod af 192 sider. Andenudgaven i 1859 bestod af 144 sider.

II. Ved revisionen af førsteudgaven 1846 videreførte Rosenius den tradition, han havde skabt ved 
revisionen af de foregående års førsteudgaver.

III. Fra Pietisten 1846 blev følgende videreført: 

1. Af opbyggelige historier og Berättelser och Bref blev bragt a. Många och underliga äro Herrans 
Wägar i att wäcka själar. b. Låt din fot gå lika, så går du wisst. Wik hwarken på högra eller 
wänstra sidona, c. Älskar Jesus mig, hwad fattas mig då? d. Kan jag blott tro, har jag blott Guds 
Wänskap, så kan jag allting göra och lida. e. Huru skall jag till frid komma. f. Antoinette 
Bourignon. g. Det är i hjertet det onda sitter, der är det hjelp och bot behöfwes. h. Walda yttranden 
af några Kyrkofäder. i. Gud lefwer ju! Huru kan jag då wara så bedröfwad, som om ingen Gud 
woro till. j. Han förgäter icke de fattiges rop! k. "Huru hafwen I predikat?" l. "Huru går det till wid 
Socknebuden?"

2. Af Sange og digte blev bragt a. Når sangen: Jag wet ett land af idel ljus ikke kom med i Pietisten 
i anden udgaven 1859, kan det skyldes, at sangen allerede var kommet med som nr. 21 i Ahnfelts 
andet sanghefte fra 1851.
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3. Af opbyggelige bibeludlæggende artikler blev bragt. a. Wetenskaperna på Golgatha under Jesu 
kors, komne att tillbedja. b. Den hemliga döden – under namn och skepnad af lif; (Uppb. 3:1). c. 
Den enda sanna fridens wäg. d. Ditt Ord är mina fötters lykta. Ps. 119: 105. d. Trones bön tager 
Gud på orden. e. "Stötestenen," den stora hemligheten. f. Det finns ingen nöd, deri Gud ej hjelpa 
kan. g. Om det Heliga Dopet. h. Något att betänka wid Herrans Nattward.

Rosenius' redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1846 til anden udgave 1859
I Pietisten 5. årgang 2. udgave 1859 med 144 sider blev intet nyt stof bragt i forhold til Pietisten 5. 
årgang 1846 i originaludgave med 192 sider plus 4 sider i bihang.  Rosenius' redaktørarbejde bestod
i at fjerne stof. Han bragte ingen sang og færre opbyggelige historier og Berättelser och Bref blev 
bragt.

Pietistens første udgave 1847 ændret til Pietistens anden udgave trykt i 1860
De redaktionelle ændringer vil blive samlet i nogle punkter

I. Pietisten 1847 i førsteudgave bestod af 192 sider. Andenudgaven i 1860 bestod af 140 sider.

II. Ved revisionen af førsteudgaven 1847 videreførte Rosenius den tradition, han havde skabt ved 
revisionen af de foregående års førsteudgaver.

III. Fra Pietisten 1847 blev følgende videreført: 

1. Af opbyggelige historier og Berättelser och Bref blev bragt a. Det falska och det redliga nitet för 

Guds sak. b. Den rätta trösten för syndare. c. Den törstande Gästen. d. Rätta sättet att 
förwissas om syndernas förlåtelse. e. St. Bernardi tröst i dödsstunden. f. Guds underliga 
wägar wid själars wäckande. g. Det falska och det redliga nitet för Guds sak. h. Den rätta trösten 
för syndare. i. Guds underliga wägar wid själars wäckande. j. "Till Wänskap snart." k. "Såsom ock 
wi förlåte". l. Öfwerwinn det onda med det goda". m. "Grandet och bjelken".

2. Af Sange og digte blev bragt a. Under overskriften Ändå eller Känna och tro bragtes Wäl mig, nu 
till borgen jag hunnit (13 vers). b. Under overskriften Till "Herrans elända". Es. 49:13-16 bragtes 
Ängstliga hjerta, upp ur din dwala! c. Under overskriften Den gode Herden bragtes Hwar jag går, i 
skogar, berg ock dalar. d. Under overskriften "Ack saliga ro!" bragtes Hwad helst här i werlden 
bedröfwar min själ. e. Under  overskriften Den stora Jul-gåfwan bragtes Nu ewigt wäl, nu ewigt 
wäl!

3. Af opbyggelige, bibeludlæggende artikler blev bragt. a. Christus förlorad och dock icke förlorad.
b. Huru en trogen själ affaller och blifwer andeligen död. c. Werklig antinomie (lagförkastelse). d. 
Allt i allom Christus. e. Den stora willfarelsen upptäckt. f. Ja, lagen kunde ingen lefwande göra. g. 
Enskilda Christnas werksamhet för sina medmenniskors omwändelse. Bearbetadt efter Doctor Reed.
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h. En sann Christens saliga frid [under titlen: De sanna Christnas saliga frid]. i. Ja, lagen kunde 
ingen lefwande göra. j. Christi-Rike ett Förlåtelse-Rike.

IV. I Pietistens 6. årgang i 2. udgave 1860 med 140 sider kom følgende nyt stof med i forhold til 1. 
årgangs originaludgave i 1847 med 192 sider: 

Huru skall ett sannt Andens lif både erhållas och i själen bewaras?
I denne artikel, som Rosenius havde placeret som åbningsartikel i Pietistens 6. årgang i 2. udgave,   
understregede han betydningen af at leve af ordet og sakramenterne. 

Rosenius' redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1847 til anden udgave 1860
I Pietisten 6. årgangs anden udgave 1860 med 140 sider blev som nyt stof i forhold til Pietisten 6. 
årgang 1847 i originaludgave med 212 sider inklusive bihang/tillæg bragt: Huru skall ett sannt 
Andens lif både erhållas och i själen bewaras? Ellers bestod Rosenius' redaktørarbejde i at fjerne 
stof, fx  reducerede han i de opbyggelige historier. 

Pietistens første udgave 1848 ændret til Pietistens anden udgave trykt i 1861
De redaktionelle ændringer vil blive samlet i nogle punkter

I. Pietisten 1848 i førsteudgave bestod af 192 sider. Andenudgaven i 1860 bestod af 144 sider.

II. Ved revisionen af førsteudgaven 1848 videreførte Rosenius den tradition, han havde skabt ved 
revisionen af de foregående års førsteudgaver.

III. Fra Pietisten 1848 blev følgende videreført: 

1. Af opbyggelige historier og Berättelser och Bref blev bragt a. Anselmi Agenda. b. "Ditt hopp 
skall wara under Hans Wingar". c. Augustin Schulze. d. Athanasius Kirchner ock Gudsförnekaren. 
e. "Hwad äro de så kallade Läsarene för ett folk?" f. Uppbyggliga Tänkespråk.

2. Af Sange og digte blev bragt a. Når sangen: Allt hwad os Adam i fallet ådragit ikke kom med i 
anden udgaven 1861, kan det skyldes, at sangen var kommet med som nr. 40 i Ahnfelts 4. hefte 
udgivet i 1855. b. Under overskriften Den sanna omwändelsens wäg blev bragt Min frälsta själ är 
glad, en seger-sång jag qwäder [en sang på 22 lange vers]. c. Når sangen O! jag wet en gång, Då ej
jordisk sång ikke kom med i 2. udgaven 1861, kan det skyldes, at sangen allerede var blevet 
publiceret som nr. 32 i Ahnfelts 3. sanghefte udgivet i 1853. d. Barna-sången, eller Guds barns 
glädje i Gudi. Det bør bemærkes, at den sang var blevet bragt som nr. 5 i Ahnfelts 1. sanghefte 
udgivet i 1850. e. Under overskriften Den ljufwa tanken blev bragt Tänk när en gång den dimma är 
förswunnen. Det bør bemærkes, at den sang var blevet bragt som nr. 11 i Ahnfelts 1.sanghefte 
udgivet i 1850.
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3. Af opbyggelige, bibeludlæggende artikler blev bragt. a. För det nya året. Jesus Christus i går och
i dag, och Han deslikes i ewighet. b. Christendomens Schibboleth. c. Om de hemska twiflen på allt 
heligt, hwarmed somliga Guds barn plågas. d. Swar på en wäns skrupler om Bibeln. Bihang till 
artikeln om twiflen på allt heligt. e. Om Lagen, Bättringen och den Rättfärdighet, som gäller inför 
Gud. f. Något om Christi sanna kännedom. g. Just derföre att nåden är så stor, är faran desto 
större. h. Tron är en Guds gåfwa. i. Trenne wigtiga frågor, rörande den Heliga Anda och 
Helgelsen. j. Guds rike står icke i ordom, utan i kraft. k. "Swart, men ganska täck"; "fattig, men 
dock rik"; "swag, men likwäl stark"; eller: De stora motsatserna i Christi rike. l. Warer brinnande i 
Andanom! Rom. 12: 11.

Rosenius' redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1848 til anden udgave 1861
I Pietisten 7. årgang 2. udgave 1861 med 144 sider blev ikke bragt nyt stof i forhold til Pietisten 7. 
årgang 1848 i originaludgave med 212 sider inclusive bihang. Rosenius' redaktørarbejde bestod i, at
han fjernede en del opbyggelige historier m.m. 

Pietistens første udgave 1849 ændret til Pietistens anden udgave trykt i 1862
De redaktionelle ændringer vil blive samlet i nogle punkter

I. Pietisten 1849 i førsteudgave bestod af 192 sider. Andenudgaven i 1862 bestod af 148 sider.

II. Ved revisionen af førsteudgaven 1849 videreførte Rosenius den tradition, han havde skabt ved 
revisionen af de foregående års førsteudgaver.

III. Fra Pietisten 1849 blev følgende videreført: 

1. Af opbyggelige historier og Berättelser och Bref blev bragt a. En spegel för hjertat b. Franzesco 
Spiera eller affällingens förtwiflan och död. c. Det tweeggade swärdet. d. Huru stort och högt, att 
wara Guds barn!

2. Af Sange og digte blev bragt a. Under overskriften Guds barn i mörker och i ljus I en djup 
oändlig skog med 28 vers. Sangen var med alle 28 vers blevet bragt som nr. 7 i Ahnfelts første 
sanghefte fra 1850. b. Under overskriften Hwad skedde uti Christi död? Som Pharao med all sin 
här. Sangen var med et ekstra vers blevet bragt som nr. 15 i Ahnfelts første sanghefte fra 1850. c. 
Under overskriften "Jag will sjunga minom wän." Es. 5: 1 Gud ske lof, min wän Han blifwit. d. 
Under overskriften Wår utkorelse och salighet i Christo Djupt föll det i synd och i otalig nöd. 
Rosenius oplyser, at dette digt på 34 vers var et bearbejdet uddrag af et længere digt.

3. Af opbyggelige, bibeludlæggende artikler blev bragt. a. Lofwa Herran, min själ! eller Davids 
103:dje Psalm. b. Åter något om Helgelsen. c. Korsfäst med Christo. d. Wissheten om syndernas 
förlåtelse. e. Om den första kärleken f. Syndernas förlåtelse (Af C.H. Bogatzky. – Tillägg till 
föregående Artikel). g. Seglatsen öfwer lifwets haf. h. Om ett Christligt lefwerne. Colos. 3:dje Cap.
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Rosenius' redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1849 til anden udgave 1862
I Pietisten 8. årgang 2. udgave 1862 med 148 sider blev ikke bragt nyt stof i forhold til Pietisten 8. 
årgang 1849 i originaludgave med 196 sider. Rosenius' redaktørarbejde bestod i at fjerne stof fra 
originaludgaven ved at reducere antallet af opbyggelige historier.

Pietistens første udgave 1850 ændret til Pietistens anden udgave trykt i 1862
De redaktionelle ændringer vil blive samlet i nogle punkter

I. Pietisten 1850 i førsteudgave bestod af 192 sider. Andenudgaven i 1862 bestod af 160 sider.

II. Ved revisionen af førsteudgaven 1850 videreførte Rosenius den tradition, han havde skabt ved 
revisionen af de foregående års førsteudgaver.

III. Fra Pietisten 1850 blev følgende videreført: 

1. Af opbyggelige historier og Berättelser och Bref blev bragt a. Många och underliga äro Herrans 
wägar, på hwilka Han söker och wäcker syndare. b. "Sjuk i spörsmål." c. En förlorad son 
igenfunnen. d. Hwad det är att tro. e. Den förlorade sonen. f. "Låt ditt bröd fara öfwer Watten", 
m.m. g. Ett underbart exempel af hwad som genom hjertans barmhertighet kan uträttas. h. Och 
säga allt ondt emot eder, ljugandes. i. "Huru kan jag tro, såsom werklig syndare?" j. De onda 
tankarna! k. Minnen ur Pastor Flattichs lefnad. l. Guds wedergällnings-rätt. m. En sällsam 
omwändelse-historia. n. Den bedröfwade. o. Den ende hjelparen.

2. Af Sange og digte blev bragt a. Under overskriften Allt är wäl Jag har fått bud – min tid,
mitt prof är slut. + Ja allt är wäl + Pris, pris, lof. Alt dette var bragt som nr. 30 i Ahnfelts tredje 
sanghefte fra 1853.

3. Af opbyggelige, bibeludlæggende artikler blev bragt. a. Glädje i Himmelen; eller en syndares 
omwändelse och benådning. b. Den gamla striden: eller den förlorade sonens broder. c. Ännu mera
om ett Christeligt lefwerne. Colos. 3:dje Cap. d. Om Guds Frid. Fortsättning af Art. om ett 
Christeligt lefwerne. Colos. 3:dje Cap. e. Låter Christi Ord rikeliga bo uti eder, med all wisdom. 
Col. 3: 16. f. Hustaflan eller Guds Ordning inom Hushållet. g. Wäxer i nådene och wårs Herras 
och Frälsares Jesu Christi kunskap. 2 Pet. 3: 18.

IV. I Pietistens 9. årgang i 2. udgave 1862 med 160 sider kom følgende nyt stof med i forhold til 1. 
årgangs originaludgave i 1850 med 192 sider:
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Skall du werkligen warda salig, werkligen inkomma i himmelen?
I en meget alvorlig tone stillede Rosenius sine læsere spørgsmålet: Mon de virkelig bliver salige. 
Senere i artiklen meddelte Rosenius, at det følgende i artiklen var skrevet F.W. Krummacher363 og i 
bearbejdet form hentet fra hans bog Elias.           

Rosenius' redaktørarbejde med Pietistens første udgave 1850 til anden udgave 1862
I Pietisten 9. årgang 2. udgave 1862 med 160 sider blev som nyt stof i forhold til Pietisten 9. årgang
1850 i originaludgave med 196 sider bragt artiklen Skall du werkligen warda salig, werkligen 
inkomma i himmelen? Derudover bestod Rosenius' redaktørarbejde i at reducere antallet af 
opbyggelige historier.

Rosenius' redaktion med Pietistens førsteudgave 1842-1850 til anden udgaven 1857-1862
Sammenfattende konklusion på Rosenius' redaktion ved genoptrykningen af de første ni årgange af 
Pietisten må være følgende. Rosenius' formål med redaktionsarbejdet var at forkorte førsteudgaven,
så andenudgaven kunne blive billigere at købe. I denne proces blev en del opbyggelige historier 
fjernet, aktuelt nyhedsstof fra 1840'erne blev ligeledes fjernet, og stof fra kategorien Berättelser och
Bref blev reduceret. Ved denne redaktionsproces lykkedes det ikke alene for Rosenius at reducere 
sidetallet med ca. 25% , men også at skaffe plads til nogle flere bibeludlæggende artikler. Rosenius 
havde ikke ændret i det teologiske indhold i de bibeludlæggende artikler, han skrev i årene 1842-
1850, til han redigerede anden udgaven i første halvdel af 1850'erne. Men den måde, han 
gennemførte redaktionsarbejdet på, vidner om, at Rosenius i begyndelsen af 1850-erne har 
prioriteret de bibeludlæggende artikler væsentlig højere end i årene 1842-1850, hvor fromme 
historier og glimt fra kristne menneskers liv havde en relativ høj prioritering. Den udvikling blev 
yderligere styrket i 1860'erne, da Rosenius i Pietisten gennemgik Romerbrevet, der blev efterfulgt 
af grundige prædikenvejledninger.

363 Friedrich Wilhelm Krummacher (1796-1868) blev efter studier i Halle og Jena, hvor han havde kæmpet sig ud af 
rationalismen, præst. Han regnes for en af Tysklands betydeligste prædikanter, der uafkortet formidlede hele Bibelens 
budskab. Han betegnede selv sin forkyndelse som "bibelsk massiv." Krummacher vedkendte sig den pietistiske arv og 
skrev forord til en ny udgave af Arnds bøger om den sande kristendom. Med forkærlighed skildrede han de store 
personligheder i Gammel Testamente fx profeten Elias. Hans tre binds-værk om "Tisbiten Elias" udkom på svensk 
1851-1852 oversat af lektor Elmblad. Krummacher var engageret i Evangelisk Alliance og spillede en stor rolle ved 
dennes internationale møder.
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