
Rosenius som redaktør af Pietisten i årene  1851-1859

Artiklen er udarbejdet af Flemming Kofod-Svendsen, 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, 10. årgang, 1851

Guds folks utsigter 
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Med Gud och Hans wänskap, Hans Anda och 
Ord1 med ti vers. Alle vers kom som nr. 18 med i Ahnfelts 2. sanghefte fra 1851 . Sangen regnes for
Rosenius' mest udbredte sang globalt set. Rosenius er nok både med hensyn til form og indhold 
inspireret af den tyske sang O selige Stunden, die Jesus uns schenkt. Den sang indgår i Sammlung 
geistlicher Lieder zum Gebrauch für gläubigen Kinder Gottes, susammengetragen von 
verschiedenen verfassern, Ludwigsburg 1821. Den er formentlig af herrnhutisk oprindelse.2

Denne sang er det kristne fællesskabs hymne, men hvor Jesus er det altdominerende centrum i det 
kristne fællesskab. I sangen skildrede Rosenius, hvordan Satan vil prøve at anklage og friste en 
kristen til frafald i mismod over sin synd og uværdighed over for Gud. Da er det altafgørende for en
kristen at have fokus rettet mod Jesu fuldbragte frelsergerning. I fællesskab med Jesus er en kristen 
altid sejrvinderen og er ren og retfærdig i Guds øjne.

  Enkan i Zarpath, eller: - "Hwad fattas mig ännu?3 
Rosenius skildrede og udlagde beretningen fra 1 Kong 17 om profeten  Elias'  besøg hos enken i 
Sarepta. Rosenius sluttede sin fremstilling på denne måde: "Derföre: En syndare wid Jesu fötter  − 
Se der den äkta Christendomen. − Se der hwad Luther menar med Christen, då han säger: "det er 
icke Evangelii sak att göra fromt folk, utan att göra Christna".4 

1 Pietisten nr. 1, 1851, 1-2.
2 Oscar Lövgren, Våra psalm- och sångdiktare II (Stockholm: Svenska Missionsförbundet, 1937), 349; Lövgren, 
Psalm- och Sånglexikon, 9.573.
3 Pietisten nr. 1, 1851, 2-15.
4 Prædiken over Matt 9, 18-26 på 24. søndag efter trinitatis i Luthers Kyrko-Postil, 355-363; Martin Luther, Kirke- og 
Huspostiller efter Benjamin Lindners udgave I, 427-436 (Roths Sommerpostille 1526; ikke med i Kirkepostillen 1543-
1544); citatet s. 428 og W.A. 10 I 2, 430.
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 Mitt nödwändiga ondo5 
Opbyggelig betragtning om, hvordan Gud kan bruge synden til at tugte og opdrage. Hverken Luther
eller andre bliver inddraget.

 Melodi till sången på första sidan: Med Gud och Hans wänskap, Hans Anda och Ord 6 

Christi rike ett trons rike7 
Rosenius uddybede, hvad det vil sige, at Kristi rige er et troens rige og skrev så sjælesørgerisk 
selvransagende om farerne ved at leve i et åndeligt bedrag. Dernæst bragte Rosenius et længere citat
af Prætorius.8 Derefter bemærkede Rosenius i en fodnote, at han i sin udlægning af Es 49,1-16 
fulgte biskop Hersleb i hans udlægning.9 

5 Pietisten nr. 1, 1851, 15-16.
6 Pietisten nr. 1, 1851, 16.
7 Pietisten nr. 1, 1851, 17-29.
8 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. Rosenius oplyste, at han citerede fra 
Skattkammaren, Cap. om de Christnas lidande. 
9 Peder Hersleb (1689-1757) var dansk-norsk teolog født i Norge. Han blev dybt præget af Speners og Franckes 
pietisme, men afviste en separatistisk pietisme og var skeptisk over for herrnhutismen. Han var en af sin tids store 
prædikanter, der altid talte under stor tilslutning. Hans prædikener var præget af pietismens indtrængende bods- og 
omvendelsesforkyndelse. I 1725 kom han som hofprædikant til København og var medvirkende til oprettelsen af kong 
Frederik IV's rytterskoler, der lagde grunden til almueskolen. Hersleb blev 1730 udnævnt til biskop i Kristiania, hvor 
han gjorde en stor indsats for grundige reformer af såvel praktisk-kirkelige som religiøse og sociale forhold. Hans 
flittige arbejde fremkaldte en ikke ringe åndelig vækkelse. 1737 blev hans Sjællands biskop. Han var optaget af den i 
1736 indførte konfirmation, ligesom skolevæsenet lå ham stærkt på sinde. Han har udgivet prædikensamlinger og en 
meget benyttet bønnebog. Den bog, Rosenius citerede fra, var: En samling Prædikener over Søndags- og Passions-
Texter holdne for det kongelige Herskab af Mag. Peder Herslev, fordum Biskop over Sjællands Stift. Christianssand, 
C.R. Verges Forlag, 1864, s.127ff.  Kan læses og hentes ned her:
https://www.nb.no/items/8dc35196cc63479d1b7a077e7ed8777b  I Kofod-Svendsen, Fra Luther til Rosenius – i svensk 
kirkehistorie, 26-34 kan læses generelt om pietismen og i Rosenius' baggrund og livsforløb, 6-7 kan læses om pietismen
i Norrland.
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 Aldrig helt misströsta! Gud kan allting hjelpa10  
En opbyggelig beretning om Guds ledelse og beskyttelse, hvor oprøreren bliver omvendt og 
bekender sin synd over for den præstefamilie, han havde skræmt. Intet af Luther eller andre.

 Skapelsen och Menniskan11  
Rosenius begyndte med følgende citat af Augustin: "Det Nya Testamentet ligger fördoldt i det 
Gamla, och det Gamla ligger öppet i det Nya".  Derefter fortsatte Rosenius: Luther ytrede en gang: 
"Innan en menniska rätt lärer sig förstå det första ordet i Mose: I begynnelsen skapade Gud himmel 
och jord, så är hon död; och om hon än lefde i tusinde år, skulle hon ändå icke deri blifwa fullärd".'12

Rosenius skrev, at "detta Luthers yttrande är något underligt − i synnerhet det, att innan man rätt 
förstått dessa ord om skapelsen, man skall wara "död"". Derpå bragte Rosenius en ny henvisning til 
Augustin, der ud fra Guds første skabelse har hentet mange skønne og stærke trøstegrunde. Derefter
skildrede Rosenius skabelsen, hvor han kort omtalte, hvad der skete på de enkelte dage. Rosenius 
var især optaget af skabelsen af mennesket, der blev skabt på en helt anden måde, end hvad der 
ellers blev skabt, og hvor han fokuserede på, at den treenige Gud havde en rådslagning, inden 
mennesket blev skabt i Guds billede. Rosenius fokuserede så på at være skabt i Guds billede, men 
forudgreb også kort syndefaldet
  Rosenius citerede så Esajas kapitel 53 og tilføjede, at en apostel i Ny Testamente ikke kunne have 
omtalt Guds frelsesplan tydeligere. Derpå tilføjede Rosenius: ...hwilka ord Büchner så förklarar: 
'Han är wittnet till Guds förbund med oss; Han hade sig saken wäl bekant; ty Han hade bewistat 
frids-rådet, deruti beslutet blef, att Sonen skulle blifwa menniska och återlösa menniskoslägtet'.13 
Rosenius bragte derpå uden kildeangivelse et længere citat af Luther, der uddybede herligheden ved
at være skabt i Guds billede.14 Hele artiklen er stærkt inspireret af Luthers udlægning af Første 
Mosebog.

 Af Augustinus, öfwer de skapade tingen15 
 Augustin udfoldede i citatet sin forståelse af Gud som skaber og ikke mindst som opretholder.
 

 Det war wäl en tid, da jag fridfull och glad16 
Rosenius meddelte i en fodnote, at indsendte sang var skrevet af en, hvis hjerte er fuldt af sangens 
indhold. Forfatteren skildrede kort, hvordan han fik frelsesvished.

10 Pietisten nr. 2, 1851, 29-32.
11 Pietisten nr. 3, 1851, 33-45.
12 Citatet står i W.A. Tr 2, 157 fra 1532.
13 Karl Georg Büchner (1813-1837) var en tysk forfatter, hvis litterære værker bevægede sig helt uden for rammerne af
tidens konventioner. Hans tre dramaer og den ene novelle, han skrev, handler om mennesket i et menneskefjendsk
samfund og i en gudsforladt verden. Han fik kontakt med den tyske evangeliske teolog Friedrich Ludwig Weidig (1791-
1837).
14 Citatet står: Martin Luther, Første Mosebog I, 37; Martin Luther, Udførlige Udlæggelse af Første Mosebog, 48; 
W.A. 42, 46.
15 Pietisten nr. 3, 1851, 45-46.
16 Pietisten nr. 3, 1851, 46-48.
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 Nyare tilldragelser17 
I den første meddelelse fortælles, hvordan to svenske missionærer udsendt til Kina fra Lund er 
blevet overfaldet. Den ene er blevet dræbt. Bønnen er, at missionens herre vil udsende 
medarbejdere. Den anden meddelelse fortæller, at de såkaldte separatister i Piteå, der var anklaget 
for at have vanhelliget nadveren ved deres private nadverfejring, af Svea Hofrätt var blevet frikendt.
 

 Syndafallet och dess följder18 
Rosenius gav en grundig beskrivelse af menneskets stilling over for Gud før syndefaldet. Da var 
Gud skaberen, men ikke dommer eller frelser. Hele denne beskrivelse var reelt en forkortet udgave 
af Luthers fremstilling af syndefaldet og dets følger ud fra Første Mosebog kapitel 3. Først havde 
Rosenius et citat af Luther om den egentlige mening med sabbatten.19 Derefter bragte Rosenius et 
citat om fristelsen.20 Dernæst en fortsættelse på djævelens fristelse med citat af Luther.21 Derefter 
bragte Rosenius et citat af Luther om kundskabens træ.22 Hvorefter Rosenius skrev: "Herren börjar 
med att förkrossa honom; ty i de orden: Hwar äst du? ligger, såsom Luther anmärker, Lagens röst 
till samwetet, eller Lagens mening och syftemål, som är, att öfwertyga syndaren om hans fallna och 
olyckliga belägenhet".23 

Några ord till de enfaldige i kyrkliga frågor24

Rosenius begyndte med at redegøre for den åndelige situation. Det var en kendsgerning, at der i den
svenske kirke findes præster, der reelt er lejesvende, ja nogle lever endda i åbenlyse synder. Det er 
også rigtigt, at ikke alt i de såkaldte "nya böckerna" er rigtigt.25 Man kan tværtimod med rette sige, 
at to forskellige læreopfattelser kan udredes fra dem. Det er også rigtigt, at kristne er pligtige at 
vurdere læren og ikke følge en vildfarelse, og at kristne skal bekende sandheden ikke bare i ord, 
men også i handling. Alt dette er klart ud fra Bibelen og Luthers skrifter. Rosenius gav også en 
beskrivelse af gængse argumenter for religionsfrihed, hvorefter Rosenius inddrog et citat fra 
Luthers skrift Om Werldslig  Öfwerhet/Om lydighed mod den verdslige øvrighed/Om lydighed mod 
statsmagten.26 
  Rosenius understregede så, at ifølge kirkens herre skal man i kirken alene betjene sig med Guds 
ord, og kættere skal bekæmpes med åndelige våben og sandhedens ord. Rosenius præciserede så, at 
der er tre grunde til at træde ud af kirken: 

17 Pietisten nr. 3, 1851, 48.
18 Pietisten nr. 4-6, 1851, 49-55.65-78.81-92.
19 Citatet står: Luther, Første Mosebog I, 47; Luther, Udførlige Udlæggelse af Første Mosebog, 63; W.A. 42, 61.
20 Citatet står: Luther, Første Mosebog I, 85; W.A. 42, 110-111.
21 Citatet står: Luther, Første Mosebog I, 93; W.A. 42, 120.
22 Citatet står: Luther, Første Mosebog I, 56; Luther, Udførlige Udlæggelse af Første Mosebog, 74; W.A. 42, 73.
23 Citatet står: Luther, Første Mosebog I, 100; Luther, Udførlige Udlæggelse af Første Mosebog, 132; W.A. 42, 129.
24 Pietisten nr. 4, 1851, 55-64.
25 Om de "nya böckerna" Kofod-Svendsen, Fra Luther til Rosenius –i svensk kirkehistorie, 46-51.
26 "Von weltlicher Oberkeit, wie weit man ihr Gehorsam schuldig sei" i Luther skrifter i udvalg IV, (København: 
G.E.C. Gad, 1964, 158-210). Skriftet falder i tre dele. Relevant er især del II: Den verdslige øvrigheds grænser, 178-
189. Rosenius' citat af Luther står side 181, hvor Luther understreger, at troen er en frivillig sag, som man ikke kan 
tvinge nogen til. Luther slutter med et citat af Augustin; W.A. 11, 245-280.                             
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1. Hvis kirken selv lærer og forsvarer som sin egen lære, især i salighedslærens hovedspørgsmål, 
det som er i åbenbar strid med Ordet og således uphæver salighedsgrunden eller væsentlige og 
uopgivelige salighedsmidler. 
2. Hvis kirken selv fra sit skød uddriver, udeslutter og bortjager dem, som forsvarer og elsker 
sandheden, eller når kirken med tyranni og vold forbyder nogen at skaffe sig den nødvendige 
opbyggelse. Ifølge Rosenius forelå de to forhold på Luthers tid og udgjorde stærke grunde til, at han
udtalte sig om at bryde med kirken. Endelig understregede Rosenius, at den svenske kirke som sin 
egen lære bekender, at mennesker bliver retfærdiggjort ved tro på Kristus uden hjælp af gerninger. 
Dette bestred den katolske kirke og lærte, at det var ved bodsøvelser og gode gerninger, at man 
gjorde sig fortjent til Kristi fortjeneste. Når den svenske kirke bekender kun en midler  og talsmand 
hos Gud, påkaldte den katolske kirke flere, nemlig Maria og andre helgener. Mens den svenske 
kirke uddeler nadveren efter Kristi indstiftelse med både brød og vin, gav man i pavekirken kun 
brødet til folket. Dette om lærespørgsmål, som der ifølge Rosenius kunne siges mere om. Når 
Luther alene prædikede og kæmpede mod disse vildfarelser, blev han udelukket og bandlyst fra 
kirken, og han havde ellers, som han selv bevidner "aldrig ärnat  öfwergifwa den Romerska Stolen".
Rosenius fortsatte, at man i den svenske kirke kan skrive og prædike imod alle misbrug uden at 
blive bandlyst eller udvist. Om Luthers nærmere begrundelser bragte Rosenius først et citat fra 
Concordia Pia.27 
3. Hvis man føler  en indre nødvendighed til, at man bør gøre noget, nemlig når ens samvittighed er 
bundet til spørgsmålet. "Den som håller någonting för synd och likwäl gör det, han syndar mot sitt 
samwete, äfwen om sjelwa gerningen wore god". Her understregede  Rosenius, at det er umuligt, at 
alle skulle få samme overbevisning om et bestemt spørgsmål. To, der begge bygger på Guds ord, 
kan komme til forskellige konklusioner eller overbevisninger. Her mener Rosenius, at Luther til og 
med har været "oense med sig sjelf"28 i visse spørgsmål, der berører vort emne. Det er vanskeligt at 
sige, om Rosenius her retter en mild kritik mod Luther, eller han tværtimod finder det positivt, at 
Luther er så fleksibel, at han kan skifte standpunkt i mindre væsentlige spørgsmål. Rosenius tilføjer,
at også på apostlenes tid var der uenighed blandt de troende, om hvorvidt de var frie fra den jødiske 
kirkes brug og love eller ej.29  
. Rosenius henviser til Paulus' holdning i Rom 14. Rosenius fastholder, at Paulus' åbne holdning kan
fastholdes og tillæmpes på dagens stillingtagen i kirkesynsspørgsmålet. Rosenius skelner mellem en
samvittighedsbinding eller blot at føle et ubehag fx ved at gå til nadver med ugudelige 
nadvergæster. Hvis man selv i sin samvittighed føler synd ved at gå i kirke og høre en meget ringe 
prædiken eller til alters sammen med en ugudelig nadvergæst, så bør man følge sin samvittighed.

27 Concordia Pia s. 842, Umeå oplaget, og dernæst s.480. I Korkordiebogen på tysk/latin s.1053-1063. I 
Korkordiebogen på dansk s.298-299.371-374. I Konkordiebogen på svensk s.529-531.652-655.
28 Pietisten nr. 4, 1851, 63.
29 Pietisten nr. 4, 1851, 63.
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Hwad bedröfwar du dig, min själ, och äst så orolig i mig? Hoppas uppå Gud!30 
Rosenius fremholdt Guds løfter til trøst. Omtalte ikke alene apostlene, men også Augustin31 og 
Laurentius.32

  Sommaren är när33 
Rosenius omtalte, at evangeliets forkyndelse verden over øgedes, og med henvisning til Mat 24,14 
talte han om Kristi snarlige komme.

Jag har en wän
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Jag har en wän, så huld, så mild, så tålig.34 Af 
Pilgrims-Sånger35 fremgår, at Gustaf Palmquist (1812-1867) er forfatteren, og at Rosenius 
efterfølgende har bearbejdet sangen.36 Alle sangens syv vers kom som nr. 27 med i Ahnfelts 
sanghefte nr. 3 fra 1853.
  Sangen er formet som forfatterens personlige bekendelse og begynder med at betegne Jesus som 
den bedste ven. Han er blevet min broder, som elsker mere inderligt end en moder kan elske sit 
barn. Han har forløst mig fra forbandelse, synd og død. Det har han gjort ved at knuse slangens dvs.
Djævelens hoved. Dernæst skildrer forfatteren, hvordan han af bitter erfaring i sit eget liv kender 
følgerne af Adams syndefald. Men det skyldbrev, som forfatteren klart erkender som sit personlige 
ansvar, har Jesus taget med sig op på korset og indfriet stedfortrædende. Derfor er forfatteren 
frikøbt. Han kan ikke rammes af nogen dom, fordi hans forløser er Herren Kristus, der nu sidder 
ved faderens højre hånd som forfatterens personlige retfærdighed. På den baggrund er der grund til 
at udtrykke et halleluja og i sin sang lovprise og ære Jesus Kristus til man i himlen fuldtonende skal 
lovprise ham.

 En Omwändelse- och Lefnads-teckning37 
Rosenius har modtaget et brev fra en lægmand i Norrland, der fortalte dele af sit livs historie, hvor 
hovedpunktet var hans omvendelse. Han nævnte, at han både fik hjælp ved at læse Luther og 
Prætorius.38

30 Pietisten nr. 4, 1851, 78-79.
31 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.
32 Den hellige Laurentius var diakon i Rom under pave Sixtus II og led martyrdøden i 258. Den ledende embedsmand i 
Rom, som forestod henrettelsen, lod ham først piske og derpå stege til døde  på en rist ved sagte ild.
33 Pietisten nr. 5, 1851,79-80.
34 Pietisten nr. 5, 1851, 80.
35 Pilgrims-Sånger på wägen till det himmelska Zion. Samlade och utgifne af G. & P. Palmqwist (Stockholm: 
Utgifwarne, 1859.
36 Lövgren, Psalm- och Sånglexikon, 517.
37 Pietisten nr. 6, 1851, 92-96.
38 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 
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 Upprättelsen och det första Evangelium39 
Rosenius er stærkt præget af Luthers udlægning af Første Mosebog kapitel 3. Dog har Luther en 
omtale af dåben,40 som Rosenius ikke har taget med. Dernæst bringer Rosenius følgende citat af 
biskop Herslev:"Han [Kristus] blef gjord till sjelwa synden, så att 'Gud ansåg Honom för intet 
annat, än lutter synd...'".41 Til sidst et citat af Luther om Kristi stedfortrædergerning.42  

Såld under Synden43 
Denne artikel er et tillæg til artiklen "Syndefaldet og dets følger". Først et citat af Luther.44 Dernæst 
citerede Rosenius Confessio Augustana/Den augsburgske bekendelses artikel to om arvesynden45 og
perspektiverede  over for papisterne ved at citere dem for følgende: "Att vara utan Gudsfruktan, att 
wara utan tro, det är werksynd och icke arfsynd". Over for dette katolske citat citerede Rosenius  
Melanthons Apologi for Den augsburgske Bekendelse.46 Derefter bragte Rosenius yderligere et citat 
fra Melanchthons Apologi for Den augsburgske Bekendelse, hvor han betonede, at det var en del af 
menneskets natur, at det ikke tror på Gud og ikke frygter og elsker ham. Til sidst behandlede 
Rosenius spørgsmålet om den frie vilje og citerede fra flere prædikener af Luther.47  

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. Rosenius oplyste, at han citerede fra 
Skattkammaren, Cap. om de Christnas lidande. 
39 Pietisten nr. 7-8, 1851, 97-104.113-123.
40 Luther, Første Mosebog I, 112; Luther, Udførlige Udlæggelse af Første Mosebog, 149.
41 Pietisten nr. 8, 1851, 120.
42 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren, 237; Luther, Store Galaterbrevskommentar I, 372; W.A. 40 I, 438.
43 Pietisten nr. 7-8, 1851, 104-110.
44 Fra skriftet "Deutsche Messe", 1526; "Den tyske messe" i Luthers skrifter i udvalg II (København: G.E.C. Gad, 
1963), 74-104; citatet s.81-82 og W.A. 19, 77.
45 Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter, 57; Konkordieboken (norsk), 29-30; Konkordiebogen (dansk), 21.
46 Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter, 95-103; Konkordieboken (norsk), 64-71; Konkordiebogen (dansk), 42-46.
47 Luthers prædiken over Matt 16 på S:t Petri og Pauli dag, holdt på slottet i Leipzig år 1519 i Lutheri Kyrko-Postilla 
Tredje Delen,  124-127, citatet s.125; Luthers prædiken over Matt, 16, 13-19 på apostlene Peters og Paulus' dag i 
Luther; Udlægning af evangelieteksten på de vigtigste helgendage, 190-194; Luthers prædiken over Luk 10, 23-37 på 
13. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, 225-233, citatet s.230; Luther, Kirkepostillen II, Sommerdelen, 
489-499;  W.A. 10 I 2, 364 (Roths); Luthers prædiken over Matt 11, 2-10 på 3. søndag i advent i Luthers Kyrko-
Postilla, 41-52, citatet  s.44; Luther Kirkepostillen I  Vinterdelen, 76-89, citatet s.80;  Luthers prædiken over Matt 22, 
34-46 på 18. søndag efter  Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla II Sommar-Delen, 288-294, citatet s.291; Luther, 
Kirkepostillen II, Sommerdelen, 566-571, citatet s.569.
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Samtal emellan en bekymrad Själ och en evangelisk Lärare48 
Læreren gav en klar evangelisk vejledning/undervisning.

Några ord om Barndopet49 
Når Rosenius skal besvare et brev fra nogle venner, der har mødt gendøbermeninger, inddrog han 
hurtigt Luther: "Och Luther har sagt några ord om orsaken, hwarföre "den ene företager sig det, en 
annan något annat med evangelium" − han menar, en andlig inbillning om sig sjelf, brist på fruktans
ande. Hans egna tänkwärda ord läsas i Ev.-Post. N:o 22, § 13".50 Rosenius gik så videre med at 
referere nogle gendøbersynspunkter og fortsatte: "I frågen hwad man härwid bör tänka och göra. − 
Swar: För det första, läser och betänker hwad den store lärofadren Luther sagt  häremot, dels i sina 
Postillor, dels i wåra Symboliska böcker". Rosenius understregede så, at der er flere argumenter for 
end imod barnedåben. Han nævnte, at man praktiserede barnedåb allerede i kirkens første 
århundrede, og den blev alment praktiseret i kirkens andet århundrede, det århundrede hvor mange 
blev martyrer, og Guds rige ikke fremtrådte i ord, men i kraft. Barnedåben var ikke en statskirkelig 
indretning, den blev ikke indført af Konstantin, men blev praktiseret af den forfulgte kirke længe før
Konstantin. Derefter gav Rosenius en grundig bibelteologisk redegørelse for barnedåben. 

Något om den sanna Bättringen och Tron; eller swar på den frågan: Huru warde wi ock af Christi
förtjenst delaktige?51 

 Rosenius inddrog Luthers ord om troen fra hans fortale til Romerbrevet.52 Dernæst blev Luther 
inddraget fra hans udlægning af Joh 16.53 Til sidst bragte Rosenius uddrag af en prædiken af 
Luther.54 

48 Pietisten nr. 7, 1851, 110-112. Samtalen er hentet fra Nådenes Ordning 1826, 1-180 (udvalgte dele). Den 
pommerske præst David Hollatz, der var sønnesøn til den store lutherske dogmatiker David Hollatz (1648-1713), og 
som var påvirket af herrnhutismen, skrev bogen Evangelische Gnaden-Ordning. Den bog blev oversat til svensk og 
udkom anonymt 1742. Bogens svenske titel blev Nådenes ordning til saligheten, efter Jesu Kristi härliga evangelium. 
Denne bog skildrede klart, hvordan den enkelte fik fred og ro "i trone vid det blodiga försoningslammet" (Hilding 
Pleijel, "Karolinsk kyrkofromhet, pietisme och herrnhutisme" i Svenska Kyrkans Historie V, 444). Nådenes ordning til 
saligheten udkom i stadig nye oplag og fik stor udbredelse i de vakte kredse.  
49 Pietisten nr. 8, 1851, 123-128.
50 Prædiken over Matt 20, 1-16 søndag septuagesima; Luthers Kyrko-Postilla, 196-198; citatet s.198 venstre spalte; 
Luther, Kirkepostillen I, Vinterdelen, 427-430; citatet s.429 højre spalte;  W.A. 17 II, 140.                                               
51 Pietisten nr. 9-10, 1851, 129-142.145-157.
52 Luther, "Fortalen til Romerbrevet" i Martin Luther Skrifter i udvalg, Credo, 1981, 120-121; W.A. 7, 11.
53 M. Luther, Herren Jesu Kristi Afskedstal. Stockholm: Bibeltrogna Vänner, 1918, s.553-555; Jesu Afskedstale. 
Luthers prædikener over Johannesevangeliet kap. 14-16, 2. del: Joh 15-16. Luthersk Missions Bibelskoles 
Elevforenings Forlag, 2016, s.235-236; W.A. 46, 44-45. Der synes at være uoverensstemmelse mellem Pietisten okt. 
1851 og Pietisten udgivet af EFS i 1877/1878.
54 Luthers prædiken over Joh 16,5-15 til fjerde søndag efter påske i hans Kyrko-Postilla, 343-346, citatet s.346; Luthers
Kirkepostil II, Sommerdelen, 142-159; W.A. 10 I 2, 261. 
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 Prestkonferensen55 
Rosenius omtalte, at der havde været afholdt to præstekonferencer, hvor man havde drøftet 
forholdet mellem præsterne og det frivillige vækkelsesarbejde. Der lød flere positive bemærkninger 
til lægfolks arbejde, men også enkelte negative. Rosenius sluttede fremstillingen med uden 
kildeangivelse at bringe følgende:  Luther säger: "Låtom oss bedja − uti Kyrkan, med Kyrkan, för 
Kyrkan! Tre ting uppehålla kyrkan: Troget lära, flitigt bedja, med allwar lida".56 

Helgonet och Syndaren57 
Her fortælles om en helgen, der stoler på egen fromhed  og en morder/synder , der anråber om nåde.
Til denne beretning citeres Luther uden kildeangivelse for: "Så går det till i Christi rike, att de 
yttersta blifwa de främste och de främste de ytterste. Ty Gud kan icke tåla någon synd mindre, än 
den skinande högfärden och förmätenheten öfwer egen rättfärdighet".58 

 De döda benen börja röras59 
Rosenius citerede fra et brev, han havde modtaget af en præst, der glad beskrev, hvordan Gud havde
skabt vækkelse i hans sogn.

"Herren wår rättfärdighet"
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Lof, pris och tack – jag wet ej mer.60 Ni af 
sangens ti vers kom som nr. 26 med i Ahnfelts sanghefte nr. 3 fra 1853 under overskriften "Herren 
wår rättfärdighet". Vers 2 og 3 i Pietisten er omdannet til vers 2 i Ahnfelts Sangbog.
I denne sang forkyndte Rosenius, hvad Jesus har gjort for at frelse syndige mennesker, der er 
mærket og præget af syndefaldet og har erkendt synden i sit eget liv. Jesus som Guds lam har 
stedfortrædende ydet soning for alle menneskers synder på Golgata kors. Selv når mennesket 
stærkest føler sin synd og ringhed over for Gud, har det i troen på Kristus en fuld retfærdighed. 
Denne situation udfoldede Rosenius ved at understrege, at også når mennesket føler sig skrøbelig, 
kold og svag, så har det en talsmand ved Guds ansigt, som fremstiller det svage og syndige som helt
dækket af Kristi fortjeneste. Rosenius konkluderede, at det bedste menneske har utallige synder og 
fortjener i sig selv at blive forkastet af Gud. Men iført Kristi retfærdighed er virkeligheden, at  
synderen i enhver henseende er fuldkommen i Guds øjne.

55 Pietisten nr. 9, 1851, 142-144.
56 Bordtale, Walch, 1. udg. s.934. Dette citat har Rosenius uden tvivl hentet fra Luthers Skrifter i Urwal V, s.199.

57 Pietisten nr. 10, 1851, 157-158.
58 Det er sikkert Luthers prædiken på søndag septuagesima over Matt 20, 1-16: Luthers Kyrko-Postilla, 196-198, 
citatet s.198 venstre spalte; Luthers Kirkepostil I, Vinterdelen, 427—430; W.A. 17 II, 135-141.
59 Pietisten nr. 10, 1851, 158-159.
60 Pietisten nr. 10, 1851, 159-160.

9



Den nya Skapelsen61 
Rosenius beskrev i denne artikel, hvordan man blev en ny skabning, hvor centrum er, at Kristus er 
blevet alt for en. Dette uddybede Rosenius ved at bringe et langt citat af Luther fra hans 
Galaterbrevskommentar.62 

Christi lust med menniskors barn, och Hans spelande på jordens krets63    
Rosenius beskrev, at Gud og hans Søn elsker menneskene. Denne kærlighed kom frem allerede på 
syndefaldets dag. Den er forjættet i Gammel Testamente og udfoldet fuldtud, da Jesus blev 
menneske og døde og opstod. Gang på gang viste han i sit jordeliv sin kærlighed til menneskene.     

 Det fruktrika trädet64 
Her gives en opbyggelig pointe ud fra et pæretræ, der bar mange frugter.

Bönemantelen65 
En beretning om en nidkær præsts omsorg for sine sognebørn.

 Anmälan. Pietistens äldre Årgångar66 
Rosenius orienterede dels om Pietisten og Missions-Tidningen næste år, og et projekt med at 
genoptrykke gamle årgange af Pietisten evt. forkortet for at billigøre genoptrykket.

 Saligt lif och salig död67 
I beretningen skildres, hvordan en kristen fik en salig død og bagefter var der en velsignet 
begravelse og mindesamvær. Her bringes en sang, som afdøde synger i saligheden.

Rosenius som redaktør af Pietisten 1851
Det var i denne årgang, at Rosenius stærkt inspireret af Luther gav en grundig fremstilling af 
skabelsen med hovedvægten lagt på, at mennesket var skabt i Guds billede, syndefaldet med dets 
katastrofale konsekvenser og Guds løfter om oprejsningen i Kristus. I denne årgang bragte Rosenius
også nogle ord om barnedåben, flere opbyggelige historier samt nogle åndelige sange. Endelig gav 
Rosenius råd om den kirkelige situation og forholdet til Svenska Kyrkan. Også ved denne 
rådgivning inddrog Rosenius Luther. Udover Luther inddrog Rosenius også Prætorius, Hersleb, og 
den tyske forfatter Büchner. Endelig citerede Rosenius, hvad Melanchthon havde sagt om 

61 Pietisten nr. 11, 1851, 161-166.
62 Luthers Stora Galaterbrevs Kommentaren, 312-318; Luthers Stora Galaterbrevxkommentar II, 101-108; WA 40 I, 
572-579.
63 Pietisten nr. 11-12, 1851, 167-174.177-188.
64 Pietisten nr. 11, 1851, 175.
65 Pietisten nr. 11, 1851, 175.
66 Pietisten nr. 11, 1851, 175-176.
67 Pietisten nr. 12, 1851, 188-192.
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arvesynden både i Confessio Augustana og i Apologien. Pietisten 1851 blev genoptrykt uændret i 
1864.

  

Pietisten 11. årg. 1852 

För det nya året
Rosenius publicerede under den overskrift sangen O, store Öfwerherde, till Dig wår lofsång går.68 
Sangen havde 11 vers. I Pilgrimsharpan, udgivet på EFS' forlag 1862 [1861], har Bernhard 
Wadström (1831-1918) opdelt sangen, så de første 7 vers står som en nytårssang, vers 8 og 10 står 
under overskriften "Efter en bönestund". Det 11. og sidste vers har Wadström anbragt under 
overskriften "Missionssång". Dette  vers − För hedningarnas skara, o Gud, vi bedja dig: Ditt 
evangelium åt dem förunna! − er blevet en selvstændig missionssang kendt i mange kredse. Sangen
er en stærk bøn til Gud om, at han vil formidle sit frelsende evangelium til verdens mange 
hedninger. Sangen er også en bøn for de mange, der står i evangeliets tjeneste blandt forskellige 
folkeslag. Endelig slutter salmen med en bøn om, at missionsindsatsen må medføre, at en stor skare 
engang skal mødes hos Jesus.

Icke att jag allaredan hafwer det fattat; eller Bilden af ett sundt Evangeliskt troslif69 
 Rosenius skildrede, hvordan et sundt evangelisk trosliv opstår, og hvordan det udvikles. I artiklen 
vil han advare mod de farer, en kristen kan møde. I denne beskrivelse vil han hente hjælp af "wår 
Lärofader Luther och den käre Krummacher";  Rosenius bragte et længere citat af Krummacher. 
Rosenius bragte derefter et citat af Luther, der både er skeptisk til dem, der regner sig for helt 
udlærte, og dem der slet ikke længes efter mere af Kristi kundskab.70 Rosenius fortsatte så med at 
advare mod den åndelige mæthed, som han tolker som tegn på, at selve nådelivet er ved at uddø.

Anmälan71 
Her omtales både Pietisten og Missions-Tidningen, og at det vigtigste i ældre årgange af Pietisten 
under navnet Nytt och Gammalt från Nådens Rike også er tilgængeligt.Endelig omtales Evangelisk 
Kyrkovän, der også beskæftiger sig med religionsfrihed.

Om Guds ewiga Nådawal72 
Rosenius afviste skarpt en dobbelt forudbestemmelse. Rosenius understregede, at Gud ønsker, at 
alle mennesker skal blive frelst. Det betyder, at den almene udvælgelse er en udvælgelse i Kristus. 

68 Pietisten nr. 1, 1852, 1-3.
69 Pietisten nr. 1, 1852, 3-16.
70  Luthers prædiken på 19. søndag efter Trinitats over Mat 9, 1-8 i Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 304-311, 
citaterne s. 307 og s. 308; Luthers Kirkepostillen Sommerdelen 579-586, citaterne s. 581 to gange; citaterne W.A. 22, 
322-24 og W.A. 29, 570-571; jvf.; "Den Store Katekismus" Martin Luther Skrifter i Udvalg, Credo 1996, 32-33. W.A. 
30 I, 126.
71 Pietisten nr. 1, 1852, 16.
72 Pietisten nr. 2, 1852, 17- 32.
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Det er Guds evige forudbestemmelse. I forlængelse af Guds udvælgelse i Kristus talte Rosenius om 
Guds forudseen, hvorigennem Gud fra evighed har forudset, hvordan ethvert menneske vil forholde 
sig til Guds kaldende nåde. Til allersidst i artiklen citerede Rosenius fra Luthers fortale til 
Romerbrevet.73 
                             

"Den tiden, der du uti sökt warder"74 
Alvorlig artikel om at kende sin besøgelsestid. Hverken Luther eller andre inddrages.

 "För sent!"75 
Denne beretning følger på artiklen om at kende sin besøgelsestid og skildrer hvilke forfærdelige 
konsekvenser det kan få at komme for sent.

Det faste ordet76 
Et citat af Luther.77 

 Anmälanden78 
Rosenius anmeldte positivt en bog skrevet af en præst i Amsterdam J. de Liefde. Bogen bør især 
læses af unge præster, men også gerne af det "andeliga presterskapet". Dernæst et skrift om man 
skal danne en svensk Indre Mission. Dernæst reklame for Missions-Tidningen og Pietisten.

Låter oss hålla Påska79 
Rosenius udfoldede, hvordan påskens indstiftelse og påskelammet i Gammel Testamente er et 
stærkt forbillede på Kristus og hans frelsergerning, som Rosenius udlægger. Rosenius bragte et 
salmevers af Luther.80 

Det farliga klifwandet81 
Rosenius' sjælesørgeriske ord til en, der grubler over det evige nådevalg.

73Martin Luther, Detta löfte gäller alla. Företal till Bibeln. Carl Axel Aurelius. Skellefteå: Artos, 1999, 80; Luther, 
Fortalen til Romerbrevet, Credo 1981, 131-132; W.A. 7, 24-25.
74 Pietisten nr. 3, 1852, 33-43.
75 Pietisten nr. 3, 1852, 43-47.
76 Pietisten nr. 3, 1852, 47.
77 Martin Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 42-43; Luther, Stora Galaterbrevskommentar I, 1981, 68-69;
W.A. 40 I, 87-88 .
78 Pietisten nr. 3, 1852, 47-48.
79 Pietisten nr. 4, 1852, 49-62.
80 Pietisten nr. 4, 1852, 54; Den Svenska Psalmboken, antagen av kyrkomötet år 1986, nr. 345, vers 4; Den Danske 
Salmebog 2002, nr. 487, vers 5.
81 Pietisten nr. 4, 1852, 62-63.
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Hwad för nytt?
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Hwarhelst wi mötas, frågar du82 med syv vers. 
Rosenius oplyser i en fodnote, at sangen er oversat fra engelsk og offentliggjort i et sanghæfte, 
udgivet af Per Palmqwist (1815-1887), Stockholm.83 Sangen er skrevet af Richard Jukes (1804-
1867), der var præst i Metodistkirken i England. Sangen blev oversat til svensk af Catharina 
Elisabeth (Betty) Ehrenborg Posse (1818-1880). Hun var forfatterinde og gift med friherre J.A. 
Posse, som redigerede tidsskriftet Wäktaren, hvor Betty Ehrenborg Posse også var medarbejder. 
Betty Ehrenborg Posse blev en af pionererne i det svenske søndagsskolearbejde, efter at hun havde 
studeret søndagsskolearbejdet i England. Hun blev forstanderinde på et lærerseminarium, der 
arbejdede i fællesskab med Ersta diakonisseanstalt i Stockholm. Derved var hun med at uddanne 
både lærere, søndagsskolelærere og diakonisser. Hun redigerede og udgav en særlig sangbog for 
søndagsskolen, samt oversatte en række åndelige sange især fra engelsk, som blev publiceret i 
forskellige sangbøger samt i Pietisten.
  Sangen kom med i 4. hefte i Ahnfelts Sangbog som nr. 35 med fem vers.  I Ahnfelts Sangbog i 
LM og ELM står sangen anonymt. I ELM-sangbog 1965 nr. 43 henvises til Ahnfelts sange. I 
Andliga sånger/ Ahnfelts Sangbog Kristliga Ungdomsförbundet 1967 står sangen som nr. 35 med 
fem vers med angivelse af R. Jukes og B. Ehrenborg. 

Om Påskalammets ätande84 
Når Rosenius udfoldede, hvad det vil sige at spise påskelammet, understreger han, at troens æden er
vigtigere end den sakramentale æden.  Rosenius skildrer så, at nogle kun vil have Kristus til 
forsoning, men ikke til helliggørelse. "De taga", såsom Luther säger, "blott skummen af 
Evangelium".85 och kunna mycket tala om Nåden och tron, men, när de äro ute i sitt hwardagslif, är 
der ingen Herrans fruktans ande hos dem, utan då lefwa de helt fritt i sina synder och 
orättfärdigheter. Rosenius uddyber så, hvordan man skal spise lammet, og at der er synder, der skal 
aflægges, og bringer så et nyt citat af Luther.86  Rosenius understreger, at det ikke i sig selv er vore 
synder,  der skiller fra Gud, men falskhed i ånden, uærlighed over for Gud, vort hykleri.

Jag är en pilgrim
Rosenius bragte under den overskrift sangen Jag är främling, jag är en pilgrim.87  Den har syv vers. 
Originalen hedder I'm a pilgrim, I'm a stranger (tre vers). Sangen havde overskriften: "Confessed 

82 Pietisten nr. 4, 1852, 63-64.
83 De tre brødre og skolelærere Johannes Palmqvist (1805-1894), Gustaf Palmqvist (1812-1867) og Per Palmqvist 
(1815-1887) havde sammen med Anders Wiberg (1816-1887) været med i kredsen omkring  Scott og Rosenius. Wiberg
var teologisk uddannet og havde været præst i Svenska Kyrkan med klare lederevner og blev på flere måder dynamoen 
i baptismens fremvækst i Sverige assisteret af de tre brødre Palmquist. Per Palmquist grundlagde i 1853 Evangeliska 
Alliansens svenske afdeling (Oloph Bexell, Sveriges kyrkohistoria 7, 40.
84 Pietisten nr. 5, 1852, 65-78.
85 Citatet findes bl.a. Luther, "Om koncilierne og kirken" i Luthersk Skrifter i Udvalg II, G.E.C. Gad 1963, 391 og 
Luthers prædiken over 1 Joh 5, 4-12 til 1. søndag efter påske i Lutheri Kyrko-Postilla, 441-454, selve citatet s. 445; 
W.A. 50, 627.
86 Luthers prædiken på Første Påskedag over 1 Kor 5, 7-8, Luthers Kirkepostillen 1543-1544/2018, 2-8, citatet s.7-8; 
Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 405-414, citatet s. 414; W.A. 21, 213.
87 Pietisten nr. 5, 1852, 78-79. I en fodnote meddelte Rosenius "Efter ett Engelskt original".
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that they were strangers and pilgrims" (Heb 11,13). Salmen/sangen er, som dens forfatter, et 
eksempel på den amerikanske, individuelt baserede vækkelseskristendom. Forfatteren er  Mary 
Stanley Bunce Dana-Shindler født Palmer den 15. februar 1810 i Syd Carolina, hvor hun voksede 
op i en presbyteriansk familie. Hun blev i 1835 gift med Charles E. Dana fra New York. De bosatte 
sig i 1838 i Iova, men da han døde året efter vendte hun tilbage til sin hjemegn i Syd Carolina. 
Senere blev hun gift med præsten Robert D. Shindler, som i 1851 blev professor ved Shelby 
College i Kentucky og senere i Texas. Konfessionelt var hun en overgang unitar, men blev så 
medlem af den protestantiske episkopale kirke. Hun døde i Texas den 8. februar 1883.
  Under navnet Mary Stanley Bunce Dana udgav hun i 1840 digtsamlingen "Southern Harp" og i 
1841 "Northern Harp". I den sidste digtsamling udgav hun sangen I'm a pilgrim. Den blev udbredt i 
den engelsktalende verden gennem syngende evangelister som Ira D. Sankey (1840-1908). 
Catharina Elisabeth (Betty) Ehrenborg-Posse oversatte den engelske sang med tre vers til svensk i 
1852. Betty Ehrenborg blev født 22. juli 1818 i Kinnekulde, Sverige. Hendes far var godsejer og 
blev senere landshøvding, men døde da hun var fem år gammel. Hendes mor fik givet sin datter en 
god uddannelse, hvor hun også som ung hørte forelæsninger på universitetet i Uppsala. Betty 
Ehrenborg kom i kontakt med forskellige afskygninger af vækkelsen, der inspirerede hendes 
religiøse forfatterskab.
  1851 begyndte hun et søndagsskolearbejde i Stockholms fattigkvarterer og tog året efter på 
uddannelsesrejse til England for at studere engelsk søndagsskolevirksomhed. Efter hjemkomsten 
fortsatte hun med den stadigt voksende søndagsskole  og grundlagde en 
søndagsskolelæreruddannelse for lægfolk. I 1851 udgav hun Andeliga sånger, 1852 Christeliga 
sånger för svenska folket, og samme år oversatte hun for baptisten Palmquist Andeliga sånger för 
barn.88 Gennem sit søndagsskolearbejde og sine åndelige sange fik hun stor betydning for det 
kristelige børnearbejde i Sverige.
  I 1856 blev hun gift med aktuar i rigsarkivet, friherre Johan August Posse, som var redaktør af 
bladet Väktaren, der arbejdede for vækkelse på klar luthersk grund. Hun døde på sin fødselsdag i 
1880.
  Da Rosenius indførte sangen i Pietisten havde han både tildigtet fire vers og ændret Betty 
Ehrenborgs oversættelse. Da Ahnfelt udgav sit tredje sanghæfte med Andelige sange i 1853 var Jag 
är främling, jag är en pilgrim med som nr. 31 med 7 vers.
  Bogbinder Ludvig Marius Theodor Høyer (1815-1883) kom som ung til Rønne, hvor han 1853 
blev gift med Christiane Laurine Amalie Marchmann, som imidlertid døde i 1854. Under sorgen 
efter sin kones død fandt Høyer trøst ved at oversætte en række svenske åndelige sange, hvoraf ti 
var hentet fra Ahnfelts sanghæfter herunder Jeg er Fremmed, jeg er en Pilgrim. Det er første sang, 
sangen er blevet oversat til dansk. Høyer udgav den med fem vers og skrev samtidig i sit forord fra 
december 1854, at hvis nogen fik lyst til at optage hans oversatte sange i en større sangsamling, 
ville det glæde ham.89 

88 I Pietisten nr. 6, 1852 s. 96 omtales Andeliga sånger för barn, oversat af B. E. udgivet af P. Palmquist.
89 L. Høyer, Aandelige Sange. Frit efter det Svenske. København: I Commission i A.F. Høsts Universietsboghandel, 
1855; Oscar Lövgren, Våra Psalm- och Sångdiktare II, Stockholm: Svenska Missionsförbundets Förlag, 1937, 421-
425; Anders Malling, Dansk Salme Historie II, København: Schultz Forlag, 1962, 416-419; Anders Malling, Dansk 
Salme Historie VII, København: Schultz Forlag, 1972, 155-156.244; Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog I, Det Kgl 
Vajsenhus' Forlag, 2003, 380-381.417.495; Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog II, Det Kgl Vajsenhus' Forlag, 2003, 
535-536.
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  Jens Larsen (1807-1874) var med til at stifte Kirkelig Forening for den Indre Mission i 1853 og 
blev udsendt af den nystiftede forening som rejsende indremissionær. Han blev afskediget i 1861, 
hvor foreningen blev ændret fra en lægmandsorganisation til en præstestyret bevægelse. I 1856 
udsendte Jens Larsen Aandelige sange til Guds Børns Opbyggelse, der indeholdt 34 sange, herunder
Jeg er Fremmed, jeg er en Pilgrim let ændret fra Høyers version. Larsens version blev optaget i 
Indre Missions salmehefte 1866 og senere i Nordslesvigs salmebog 1889, hvorfra den blev taget ind
i Den Danske Salmebog 1953 som nr. 646 (6 vers) og ført videre i Den Danske Salmebog 2002 som
nr. 567 (6 vers).
  Sangen bærer lidt præg af den såkaldte "pilgrimstone", hvor denne verden ses som en jammerdal, 
man skal igennem, inden man når den himmelske salighed. Den tone slås an i sangens første vers. 
De næste vers er inspireret af israelitternes udfrielse af trældommen i Egypten, som Rosenius 
samtidig brugte til at omtale forsoningen og nadveren. I de sidste vers møder vi "pilgrimstonen, som
Rosenius imidlertid knyttede sammen med bønnen om Guds ledelse.

 Ditöfwer90 
En beretning om en fars ord ved sin søns begravelse.

Hwilke äro wärdige Nattwardsgäster?91 
Rosenius nævner først, at nogle tror, at de ved "Christelig beredelse" kan gøre sig værdige til 
Herrens nadver uden at være en Jesu ven og discipel. Men de, som i deres liv tilhører den store 
uomvendte flok, kan ikke ved en tilfældig gjort beredelse gå værdigt til Herrens hellige nadver. 
Omvendt understreger Rosenius, at en værdig nadvergæst er en Jesu ven og discipel, eller en der i 
det mindste ønsker at blive det. Dernæst skrev Rosenius: "Doctor  Swedberg säger till swar på 
frågan, när man bör gå till Herrans Nattward: "När träldoms-sinnet börjar intaga barnaförtröstans 
rum i ditt hjerta". Dernæst bragte Rosenius to citater af Luther på samme side.92 Til sidst bragte 
Rosenius et længere citat af Luther fra 2. påskedag.93 
 

 Ett Lejon förwandladt till Lamm94  
En beretning om hvordan en norsk vækkelsesprædikant tog imod opfordringen til at tale i et privat 
hjem hos en, der spottede evangeliet. Prædikanten prædikede frimodigt, og det gjorde indtryk.

90 Pietisten nr. 5, 1852, 80.
91 Pietisten nr. 6, 1852, 81-92. I en fodnote skriver Rosenius:"Tillägg till art. om Herrens Nattward, nr. 12, år 1846".
92 Det kan være to citater fra en  prædiken "Om skriftemålet og nadveren" til Palmesøndag i Luther Kirkepostillen 
1543-1544/2018, Vinterdelen s. 507 højre spalte to steder; W.A. 17 II, 246 og WA.. 15, 495. Det kan også være fra to 
prædikener til Palmesøndag  over henholdsvis 1 Kor 11, 23-26: W.A. 52, 205-212 og 1 Kor 11, 27-34; W.A. 52, 213-
216. Begge prædikener findes i Luthers dansk Huspostil 1545/1564/1868, s. 222-234 og Luther dansk Huspostil 
1545/2018, s. 153-162.
93 Luthers prædiken til 2. påskedag over Luk 24, 13-35 i Luthers Kirkepostillen Sommerdelen 21-30; Luthers Kyrko-
Postilla, 259-264 ; W.A. 21, 224ff.
94 Pietisten nr. 6, 1852, 92-95.

15



Ett alldeles nytt helgon95 
Her citeres Luther om nadverens brug.96 
 

Wår Salighets-Höfdinge97 
Rosenius fremstillede ud fra Hebr 2,10 Jesu frelsergerning. Rosenius understreger, at han bruger 
F.W. Krummacher som sin hjælper i fremstillingen. Jesus var fuldkommen i alt,og samtidig 
gennemløb han en vækst fra barn til voksen, og hans lydighed blev sat på prøve, og han bestod 
prøven. Jesus blev en frelser ved sin lydighed og sin lidelse. Han var lydig i vort sted. 

 Låt honom bedja!98 
Rosenius bringer en beretning fra et udenlandsk blad om en præst, i hvis sogn boede en ikke-
troende familie med flere børn, hvor det ene var evnesvagt. Det evnesvage barn gik i kirke, og det 
fik fred med Gud. Barnet bad meget, og efterhånden kom hele familien til tro.

Hwarje Christen kan göra något till sine bröders frälsning99 

En beretning om at vidne for sine medmennesker, hvor et enkelt vidnesbyrd førte til en 
andens frelse. Konklusion: Hvis man ikke gør noget for andre menneskers frelse, skyldes 
det ikke manglende lejlighed, men mangel på kærlighedsomsorg. 

Guds ords kraft100 
Uddrag af en prædiken af kirkefaderen Chrysostomus.

Tankespråk101 
Flere fyndord med indhold.

Alla trognas saliga Hopp102 
Rosenius omtaler to hovedkilder til de troendes trøst, fred og frimodighed: 1. Troen på den 
nærværende nåde. 2. Håbet om den herlighed, Gud vil give. Rosenius skriver, at efter døden 
kommer de troende i paradis, men først efter opstandelsen og genforeningen med legemet får 
mennesket den fulde herlighed. Rosenius udfolder de bibelske grunde for at leve i forventning om 
Jesu genkomst. Rosenius understreger, at i lyset af de klare ord om Jesu genkomst forholder vi os i 
ærbødighed til de mere dunkle og tvetydige ord om et 1000-årsrige før den yderste dom og om en 

95 Pietisten nr. 6, 1852, 95-96.
96 Luthers Den Store Katekismus, Credo, 1996, 172; W.A. 30 I, 232.
97 Pietisten nr. 7, 1852, 97-108.
98 Pietisten nr. 7, 1852, 108-111.
99 Pietisten nr. 7, 1852, 111.
100 Pietisten nr. 7, 1852, 112.
101 Pietisten nr. 7, 1852, 112.
102 Pietisten nr. 8, 1852, 113-127.
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almen omvendelse af alle mennesker og jødernes omvendelse, når hedningernes fylde er indtruffet. 
Rosenius er overbevist om, at de ord vil blive opfyldt, som de er ment af Helligånden. Samtidig 
erkender han, at fortolkere har udlagt de ord lidt forskelligt, mens Herrens egne ord om sin 
genkomst fremtræder entydigt og klart. Samtidg understreger Rosenius, at Herren og hans apostle 
har givet os en række tegn forud for hans genkomst.
     

Wärdet af ett enda blad i Bibeln103 
En kort historie om, hvordan et blad i Bibelen kan skabe tro på Jesus.

Ett oförmodadt sammanträffande104 
En kort historie om, hvad en traktat kunne udrette.

Den förtroliga barnaskaps-andan, och Wissheten om barnaskapet hos Gud105 
Rosenius underviser her på sin typiske måde om, hvordan vi modtager Guds Ånd ved at høre 
evangeliet, evangeliet gør Jesus stor, og vi har et ydre vidnesbyrd om Jesus, og et indre i hjertet, om
at Jesus er stor for os. Derpå bringer Rosenius følgende citat af Luther: "De, som alldramest ropa: 
Christus  är min broder, Christus är min broder −  eller: min brudgumme − de äro inge rätte 
andar."106 Derefter bringer Rosenius på de næste sider flere citater af Luther, der alle er fra Luthers 
epistelprædiken over Gal 4,1-8.107 I den prædiken taler Luther flere gange om Cain og hans 
gerninger, og han bruger begrebet "Cainiska helgonen" (fx side 160 i prædikenen) flere gange. 
Rosenius overtager begrebet og taler flere gange om Cainiskt helgon og Cains wäsende.108

Den bedjande modren109 
En beretning om hvad en bedendes mor kan udrette.

Om barnaskapet hos Gud, och de djupa, ewiga grunderna för detsamma110 
Rosenius udfolder fundamentet for, at et menneske kan være Guds barn. 1. Det er skabt i Guds 
billede. 2. Jesu frelsergerning og Helligåndens fornyende gerning. Luther inddrages. "Huru sannt 
talar icke Luther, då han om detta barnaskap anmärker, att det är så alttför stort, och wåra hjertan så 
alltför trånga och inskränkta, att wi aldrig i tiden kunne rätteligen fatta det.111

103 Pietisten nr. 8, 1852, 127.
104 Pietisten nr. 8, 1852, 128.
105 Pietisten nr. 9, 1852, 129-141.
106 Luthers prædiken over Mark 16, 1-8 på 1. Påskedag i Luthers Kyrko-Postilla (Roths Sommerpostille 1526 i Walchs
Kirkepostil), 244-246; citatet s. 245; Luthers Kirkepostillen sommerdelen, 9-17;  W.A. 10 I 2, 216. 
107 Prædiken  på søndag efter jul over Gal 4, 1-8 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 155-189; Luthers 
Kirkepostillen Vinterdelen, 215-235; W.A. 10 I 1, 324-378.
108 fx Pietisten 1852, 140.
109 Pietisten nr. 9, 1852, 141-144.
110 Pietisten nr. 10, 1852, 145-160.
111 Luthers prædiken over Rom 8, 12-17 til 8. søndag efter Trinitatis i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 686-695, 
citatet s. 694-695; i Luthers Kirkepostillen, sommerdelen, 405-410, citatet s. 409-410; W.A. 22, 140.
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Gudomlig straffrättfärdighet112 
En beretning om en søns dårlige opførsel over for sin far.
 

Guds barn, födde af Gudi, och de mest utmärkande tecknen af den födelsen113 
Rosenius skildrer, hvordan mennesket på grund af syndefaldet vandrer mod fortabelsen, og derfor 
må det fødes på ny for at få livet i Gud. Så kommer Rosenius med et citat af Luther, men uden at 
nævne kilden for det, at mange mennesker "taga endast skummen af Evangelium"114 og skaber en 
hjemmelavet tro i hovedet. Det giver ikke liv i Gud. Derefter gennemgår Rosenius frelsens grund og
frelsens vej og citerer Luthers forklaring til Gal 4,6.115 Her er en artikel, hvor det er påfaldende, at 
Rosenius i sin grundige undervisning om genfødslen slet ikke henviser til eller inddrager dåben.       

 Derföre att du icke känna kunde den tiden, deruti du sökt war116  
Her bringes en beretning fra et tysk blad "der Christenbote" om den store alvor ved afvise Guds 
kald. En verdensstjerne blev i en drøm advaret mod helvede, men hun blev ikke omvendt og 
modstod Guds kald.

Anmälan117

Udover den sædvanlige information om abonnementsoplysninger om Pietisten  og Missions-
Tidningen orienterede Rosenius også om, at genoptrykningen af de ældre årgange af Pietisten var 
ved at komme godt i gang. Han oplyste om pris og udgivelseshyppighed.

De skärande Motsägelserna emot wårt barnaskap hos Gud118 
Rosenius begynder med en skabelsesteologisk udredning af mennesket skabt i Guds billede til at 
være barn og arving. Alt på jorden var skabt for menneskets skyld. Mennesket er så genløst af Jesus
og ved troen på ham et Guds barn. Det er til sådanne Guds børn Rosenius taler i denne artikel. Han 
uddyber så, at Gud i dåben har antaget os til sine børn i et evigt nådeforbund, og at han i nadveren 
bestandig forsikrer os om det. Derefter redegør Rosenius for, at en kristen kan møde mange gåder i 
sit liv. Som eksempel nævner Rosenius Johannes Døberen, som blev dræbt efter en besynderlig 
situation. Dernæst redegør Rosenius for, at en kristen er simul justus et peccator. Derefter inddrages

112 Pietisten nr. 10, 1852, 160.
113 Pietisten nr. 11, 1852, 161-174.
114 Luther, "Om koncilierne og kirken" i Luthers Skrifter i Udvalg II, G.E.C. Gad, 1963, 391; W.A. 50, 627.
115Luther, Stora Galarbrevs Kommentaren, 317-325; Luther, Store Galaterbrevskommentar II, 108-119; W.A. 40 I, 
580-593.
116 Pietisten nr. 11, 1852, 174-176.
117 Pietisten nr. 11, 1852, 176.
118 Pietisten nr. 12, 1852, 177-192.
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i en note Augustin, Luther, Melanchthon,119, Arndt120 i forståelsen af Rom 7, 14-25. I denne note 
inddrages Luther.121 Derefter citeres Luther122 også i udfoldelsen af begrebet simul justus et peccator.

Hemkomst- och bröllops-glädjen123 
Her bringes fra en bog en beretning om en mands omvendelse og  frelsesvished
 

Anden kommer124 
Beretning om hvordan to kristne døde salige i troen.

 Anmälan125 
Rosenius omtaler Pietisten og Missions-Tidning for det kommende år. Han nævner samtidig, at der 
er ved at være styr på genoptrykningen af gamle årgange af Pietisten. 

Rosenius som redaktør af Pietisten 1852
I denne årgang bragte Rosenius artikler, hvor han understregede, at Gud ønsker at frelse alle 
mennesker. Han havde også flere artikler om påskelammet, både om indstiftelsen og hvordan man 
ret kunne nyde det. Han bragte også en artikel, hvor han redegjorde for, hvem der er rette 
nadvergæster. Også i denne årgang var der flere opbyggelige historier og åndelige sange. Endelig 
informerede Rosenius grundigt om, hvordan det gik med at genoptrykke gamle årgange af Pietisten.
Pietisten 1852 blev genoptryk i 1856 og i 1865 identisk.

Pietisten 12. årg. 1853 

   En blick på tidens tecken126 
Rosenius skildrer med et pessimistisk fortegn farerne i verden, og at der vil blive forfølgelse før 
Kristi komme. Han advarer også imod at leve i et bedrag, så Kristus ikke kender os ved sit komme. 
En opfordring til at tage imod Kristi kaldende nåde. Intet af Luther i dette afsnit.

119 Philip Melanchthon, commentary on Romans. Saint Louis: Concordia Publishing House, 2010, 152-162.
120 Johan Arndt,  Fyra Anderika Böcker om En Sann Christendom, hwartill kommit under namn af Femte och Sjette 

Boken åtskilliga smärre Anderika Traktater. Ny upplaga. Stockholm: F. & G. Beijer, 1868, 83-87.
121 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 108;  Luther, Store Galaterbrevskommentar I, 1981, 170; W.A. 40 
I, 209.
122 Prædiken over Hebr 1,1-12  til Juledag, Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 85-106, især s.101-102; Luthers 
Kirkepostillen vinterdelen, 152-162; W.A. 17 I, 285-317 og især 17 II, 445; Gal 4,4-6: Luther, Stora Galaterbrevs 
Kommentaren 1954, 306-325  Luther, Store Galaterbrevskommentar 1984 II, 91-119; W.A. 40 I , 560-593.
123 Pietisten nr. 12, 1852, 192-194.
124 Pietisten nr. 12, 1852, 195-196.
125 Pietisten nr. 12, 1852, 196.
126 Pietisten nr. 1, 1853, 1-13.
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 Håll uppå, i tid och otid127 
 Beretningen beskriver, hvordan  en nidkær vækkelsespræsts vidnesbyrd over for sin kusk førte til 
kuskens og hans families omvendelse.                

Tro som ett barn128 
Gennem et eksempel med et barns tillid til sin far, demonstreres hvad tro er.

 Jag, jag...för mina skull129 
En artikel i Rosenius' ransagende stil hvor læseren opfordres til at prøve sig selv for ikke at leve i et 
bedrag, så Jesus på dommens dag skal sige: Jeg kender dig ikke. En advarsel mod at se på sig selv 
og i stedet en stærk opfordring til at vende blikket mod Jesus, der har lidt og stridt for os. Intet citat 
af Luther.                        

 Atheist-Predikanten i Kentucky130 
Her fortælles, hvordan en ateist-prædikant optrådte og afviste offentligt Gud. En tilhører fortalte så, 
hvordan ateist-prædikanten i en alvorlig fare havde bedt til Gud og var blevet reddet mirakuløst, 
men kort efter optrådte som en fornægter af Gud. Konfronteret med den virkelighed forsvandt 
ateisten til tilhørernes store overraskelse.

 Otros-hjeltars arma tröst i döden131 
Her bringes korte udtalelser af ikke-troende mennesker som Voltaire m.fl. kort før deres død.

En skådespelerskas sång132 
En skuespillerinde hørte en åndelig sang, som førte til hendes omvendelse. Efter omvendelsen  
ønskede hun ikke længere optræde på teatret. Hun lod sig dog overtale, men på scenen kunne hun 
ikke synge den kærlighedsvise, der var hendes del af repertoiret. I stedet sang hun en 
vækkelsessang, som blev hendes bekendelse. Hun blev senere gift med en kristen præst.
 

 Gud är underlig, men nådelig133 
Her berettes om et sogn, der på kort tid efter hinanden mistede to gode bibeltro præster.

127 Pietisten nr. 1, 1853, 13-15.
128 Pietisten nr. 1, 1853, 16.
129 Pietisten nr. 2, 1853, 17-26.
130 Pietisten nr. 2, 1853, 26-28.
131 Pietisten nr. 2, 1853, 28-29.
132 Pietisten nr. 2, 1853, 29-31.
133 Pietisten nr. 2, 1853, 32.
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 I som uti ett hopp fångne liggen134 
Rosenius udfolder Guds store frelsesplan og konkluderer med uden kildeangivelse at citere Luthers 
forklaring til Gal 1, 4a.135 Citatet må være efter hukommelsen, da det ikke er ordret hverken efter 
Lindners eller Walchs udgave, men det ligner mest Walchs formulering. Citatet bruges til at udfolde
og uddybe Rosenius' fremstilling.

Ett bref136

Brevet er skrevet "till en bedröfwad och nådesökande själ", der endnu ikke har fundet fred i Kristus,
men stadig træller under loven. Brevet er hentet fra en netop udgivet bog. I brevet opfordres den 
nådesøgende sjæl til at læse NT og Luthers Store Galaterbrevskommentar. Her bruges Luther som 
eksempel på en person, der siger noget godt og rigtigt.

Guds folks borgerskab och umgängelse i himmelen137 
Rosenius beskriver, hvordan Jesus virkelig er blevet menneske, er blevet som en af os for at frelse 
os. Til at uddybe og underbygge det bringer Rosenius et to sider langt citat fra en prædiken af 
Luther "öfwer Christi slägtregister".138 Luther bruges både til at uddybe og underbygge Rosenius' 
fremstilling.

 Klenoden139 
En fortælling om hvordan en med en meget kostbar klenodie  ved en letsindig optræden mistede 
den. Appliceres på hvordan vi kan miste vores evige salighed.

"Skicker eder efter tiden!"140 
Kort skildring af situationen med brydninger i kirken og mulighed for religionsfrihed alt imens 
nogle bliver straffet, idet de følger deres overbevisning.  I den sitution opfordring til at bede Gud 
om nåde og barmhjertighed.

134 Pietisten nr. 3, 1853, 33-41.
135 Luther, Genoptryk 1860 og 1868 identisk 1954, 43;  Luther, Store Galaterbrevskommentar 1981 I, 68; WA 40 I, 
87.
136 Pietisten nr. 3, 1853, 41-48.
137 Pietisten nr. 4, 1853, 49-63.
138 Prædikenen er over Matt 1,1-16, holdt på Annæ Dag og er fra Kirkepostillen fra den del, der omhandler 
helgenfesterne, som udkom særskilt i 1527 og blev indlemmet i Kirkepostillen 1543-1544. [Roths Festpostil 1527] i 
Luthers Festpostillen, 212-217, citatet s. 215; Lutheri Kyrko-Postilla Tredje Delen, 437-445, citat 442-443; W.A. 17 II, 
467-475; citatet W.A. 17 II, 472.
139 Pietisten nr. 4, 1853, 63-64.
140 Pietisten nr. 4, 1853, 64.
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Tron, samwetet − den stora hufwudsaken i ett Christeligt lefwerne141 
Når Rosenius vil udfolde, hvad der er centralt for et kristent liv, peger han på, hvad Luther siger om 
det første bud i en forklaring over Davids 14. salme.142 Rosenius skriver så, at der også blandt 
oprigtige kristne kan opstå forskellige meninger, selv om begge parter ønsker at følge og adlyde 
Guds ord. I den situation er det vigtigt først og fremmest at fastholde den store hovedsandhed, at vi 
frelses uforskyldt af Guds nåde gennem den forløsning, der er sket i Kristus Jesus. Dernæst omtaler 
Rosenius forskellige årsager til uenighed, og det uddyber han ved at inddrage en prædiken af Luther
til 2. søndag i advent og udmønte den.143 Luther bruges til at udfolde og uddybe Rosenius' 
fremstilling.                                                                               

Huru kan jag alltid ega Guds wälbehag?144 
Rosenius' hovedsvar er, at Kristi retfærdighedsklædning skjuler både vore personer og gode 
gerrninger. Dertil føjer han et citat af Luther over Salme 14,145 som uddyber Rosenius' egne ord. 
Dernæst underviser Rosenius om, hvordan vi skal omgås mennesker i verden.

 Kärleken är alla lagars lag146 
Rosenius begynder med at udfolde, hvorfor kærligheden er alle loves lov og alle gerningers 
rettesnor, hvorefter han siger: "Härpå har wår Lärofader Luther anfört många talande exempel". 
Derpå henviser Rosenius til en prædiken af Luther, hvis indhold han udfolder på de næste sider.147 
Luther bruges især til at begrunde Rosenius' fremstilling.

De symboliska Böckerna148 
Rosenius anmelder og anbefaler Fjellstedts udgave af kirkens symbolske bøger og siger samtidig 
lidt om Konkordiebogens historie i Sverige.
 

 Några ord om kärleken till Guds barn149 
I denne artikel er Rosenius ikke konfessionel lutheraner. Det overordnede tema er, at vi som kristne 
er kaldet til at elske alle Guds børn, fordi de er født af Gud, og fordi Jesus har påbudt det. Man skal 
ikke bare elske nogle, som man er enig med i visse detaljer. Man skal elske Guds børn, også fordi 
verden hader de sande kristne. Intet citat af Luther i denne artikel.

141 Pietisten nr. 5, 1853, 65-79.
142 Anden Salmeforelæsning 1519-21 (Zweite Psalmenvorlesung:) Operationes in Psalmos, Salme 14; W.A. 5, 19-673;
denne Anden Salmeforelæsning er ikke oversat til et nordisk sprog; citatet Walch1, bd. 4, s. 1067; W.A. 5, 394-395.
143 Luthers prædiken over Rom 15, 4-13 til 2. søndag i advent; Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 19-47; Luthers 
Kirkepostillen Vinterdelen, 33-47; citatet s.34; adventspostillen 1522. W.A. 10 I 2, 62-93 citatet W.A. 10 I 2, 64.
144 Pietisten nr. 5, 1853, 79-80.
145 Anden Salmeforelæsning Operationes Salme 14; citatet W.A. 5, 399.
146 Pietisten nr. 6, 1853, 81-94.
147 Luthers prædiken er over Luk 14,1-11 til 17. søndag efter Trinitatis fra Luthers Kyrko-Postilla Sommar-Delen, 283-
287, fra Luthers  Kirkepostillen Sommerdel, 555-559;  Crucigers Sommerpostil 1544. W.A. 10 I, 2, 392-398 og W.A. 
22, 292-300.
148 Pietisten nr. 6, 1853, 94-96.
149 Pietisten nr. 7, 1853, 97-106.
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Dort ist hier, d. ä. Der är här150 
Rosenius tager udgangspunkt i den overskrift i W.F. Bessers151 "Bibelstunden".  Derefter redegør 
Rosenius for Bessers allegori, hvor et menneske banker på døren til himmelen, som en engel åbner 
og viser det pågældende menneske rundt i himlen. Det pågældende menneske ønsker ikke at være i 
nogen af himlens boliger. Årsagen er, at det pågældende menneske ikke er blevet født på ny. Derfor
ønsker det pågældende menneske ikke at være sammen med Guds børn i himlen

 Några ord om Mormonerna152 
En kort historisk beskrivelse med afvisning af deres lære.

 Huru skall man predika?153 
Ved en ordination blev det fastslået, at ordinanden skulle forkynde Kristus og ikke sig selv.

 Andans swärd154 
Her fortælles en historie om Wesley, at han blev overfaldet af en røver, der fik alle hans penge. 
Inden de skiltes gav Wesley ham ordet i 1 Joh 1, 7. Det ord førte til røverens omvendelse.

 Att tillbedja sina egna werk − hwad är det?155 
Her understreges betydningen af at hvile ved Guds vilje og ikke i Guds navn fremme vores egen 
vilje. Luther citeres.156 

 "Lagen och Löftet"157 
Her nævnes, at en bog med den titel omtalt i Pietisten nr. 3, 1853 kan købes i boghandelen.   

Är jag något skyldig min broders själ?158 
Rosenius taler om betydningen af at tale med andre mennesker om Jesus, og han understreger, at det
er fællesskabet med Jesus, der giver både kraft og frimodighed til at vidne.

150 Pietisten nr. 7, 1853, 107-109.
151 Wilhelm Friedrich Besser (1816-1884) er tysk luthersk præst. Han er især kendt som forfatter til "Bibelstunden", 
der er en kernefuld, praktisk udlæggelse af en del af Ny Tstamente, som er udbredt i mangfoldige oplag og delvis 
oversat til dansk og svensk.  
152 Pietisten nr. 7, 1853, 109-111.
153 Pietisten nr. 7, 1853, 111.
154 Pietisten nr. 7, 1853, 111-112.
155 Pietisten nr. 7, 1853, 112.
156 Måske en anden prædiken over Matt 25, 1-13 på 27. søndag efter Trinitatis i Lutheri Kyrko-Postilla, redjea Delen, 
250-259; W.A. 17 II, 264-270.
157 Pietisten nr. 7, 1853, 112.
158 Pietisten nr. 8, 1853, 113-118.
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Den blinde och soldaten159 
Rosenius bringer en beretning fra "Nedersacksiska Sällskapet för Christliga uppbyggelseskrifters 
utbredende". En ung mand er indkaldt som soldat, mens hans troende forældre beder for ham. En 
kristen soldat bliver redskab til hans omvendelse. Hans mor ønsker, at han skal bruge en orlov til at 
besøge sine forældre og fortælle dem, at han har fået fred med Gud. På vej hjem møder han  en 
blind tigger, som han fortæller sin omvendelseshistorie. Han giver en lam tigger sin bibel og beder 
ham læse for den blinde. Da soldaten skal tilbage til tjenesten vil han hilse på den blinde tigger. Han
får at vide, at han netop er død, efter at han er kommet til tro på Jesus.

Små synder160 
Rosenius indleder med at sige, at han i denne artikel i høj grad fremlægger indholdet af et engelsk 
skrift, hvorefter han også − uden kildeangivelse − inddrager citater af Luther til at præcisere og 
legitimere indholdet af den engelske bog. Først citeres Luther for følgende ord: "Om nu du är mild, 
saktmodig, låter dig icke snart förtörnas, men din make, din husbonde, din broder, din medtjenare 
hafwer icke denna gåfwa, förakta honom icke derföre, håll honom denna hans swaghet till godo, 
och betänk, att wi äro kallade till att beständigt bära hwars andras bördo".161 Dernæst et nyt citat af 
Luther.162 Endnu et citat af Luther.163

Guds barn och döds-fruktan164 
Her inddrager Rosenius Luther med følgende citat uden kildeangivelse: "...att, såsom Luther säger, 
"det dumma köttet" icke wet bättre".165 Luther bruges til at begrunde Rosenius' ord.

159 Pietisten nr. 8, 1853, 118-128.
160 Pietisten nr. 9, 1853, 129-141.
161 Måske Luthers prædiken på 27. søndag  efter Trinitatis over Matt 25, 1-13 i Lutheri Kyrko-Postilla, Tredje Delen, 
239-250, se især s. 246-250; W.A. 17 II, 264-270.
162 Citatet er fra W.A. 30 II, 625 fra: Vermahnung zum Sakrament des Leibes und Blutes unseres Herrn. 1530: W.A. 
30 II, 595-626; Martin Luther. 1760. Martini Lutheri alvorlige formaning til den hellige nadver. København, 1760, 25-
92; Martin  Luther, Doct. Martin Luthers Skrifter, uti ett efter tidens behof lämpadt Urwal. Bd. 4-7. Öfwersatta af P.A. 
Sondén och ånyo genomsedda af J.M. Lindblad, med tillägg af A.J. Cervin-Steenhoff, m.fl. Stockholm. P.A. Huldbergs 
Bokhandel, bd. 7, 64-93, citatet s. 92.
163 Citatet er fra Anden Salmeforelæsning (Operationes) Salme 20; W.A. 5, 572.
164 Pietisten nr. 9, 1853, 141-144.
165 Citatet er hentet fra en prædiken af Luther til sjette søndag efter trinitatis over Rom 6,3-11, Lutheri Kyrko-Postilla, 
Andra Delen, 208-220, citatet s. 217; Luthers Kirkepostillen sommerdelen, 374-380, citatet s. 379; Crucigers 
Sommerpostil 1544 W.A. 22, 92-104, citatet W.A. 22, 102.
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Fröjden i Herranom166 
Her udfolder Rosenius med flere skriftsteder, hvori den kristne glæde består. Dette uddyber han så 
ved at inddrage en prædiken af Luther.167 Luther bruges til at udfolde og uddybe Rosenius' 
fremstilling.

Det sälla hemmet 
Rosenius publicerede under den overskrift sangen O, hwad salighet Gud will skänka168 med syv 
vers. Rosenius omtaler, at sangen er forfattet af Lars Stenbäck (L. St.). Sangen blev bragt i Ahnfelts 
Sangbog som nr. 44 med alle 7 vers. Stod længe med Lars Stenbäck som forfatter, men i Ahnfelts 
sånger i 61. upplagan fra 1967 står Gustaf Stenman (1754-1809), murer og bygmester i Kangasala, 
Finland, som forfatter og Lars Stenbäck som oversætter fra finsk. Sangen står i Sionstoner som nr. 
378 (seks vers) med L. Stenbäck som forfatter. I BV's sangbog nr. 193 (syv vers) med L Stenbäck 
som forfatter. Men i Lova Herren fra 1988 står sangen med syv vers med G. Stenman som forfatter 
(1801) og L. J. Stenbæk som oversætter (1851). I ELM-Sangbog 1965 står sangen Hvilken salighed 
Gud vil skænke som nr. 472 med syv vers og Lars Stenbäck som forfatter, men i ELM-Sangbog 
2001 står sangen som nr. 550 med fem vers og G. Stenman som forfatter (1801) og L. J. Stenbæk 
som oversætter (1851).

 Besöket i skogen169 
En beretning om hvordan en genert kristen fik frimodighed til at besøge en mand, der var kendt for 
at spotte Gud. Samtalen endte med, at spotteren indfandt sig til møde, blev omvendt og derefter 
nidkær med at vidne for andre.

 Den bedjande gossen och piskan170 
En dreng kom til tro på Jesus i søndagsskolen, holdt andagt hvor han også bad for sin far, der blev 
rasende og piskede sin dreng. Drengen holdt så andagt i en skov, hvor faderen ville opsøge ham og 
piske ham. Faderen blev ramt, da han i skoven hørte sin søn bede for sig.

 Föreningen  med Gud och alla helgon171 
En kristens største glædeemne er nåden i Guds hjerte understregede Rosenius. Han fortsatte, at det   
næststørste glædeemne er foreningen med Gud og fællesskabet med alle hans hellige/helgener.  

166 Pietisten nr. 10, 1853, 145-157.
167 Det er Luthers prædiken over Fil 4,4-7 fra fjerde søndag i advent i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 70-85, 
citatet s.71-72; Luthers Kirkepostillen vinterdelen, 90-99, citatet s. 91; Adventspostillen 1522. W.A. 10 I 2, 170-187, 
citatet W.A. 10 I 2, 173.
168 Pietisten nr. 10, 1853, 157-158.
169 Pietisten nr. 10, 1853, 159-160.
170 Pietisten nr. 10, 1853, 160.
171 Pietisten nr. 11, 1853, 161- 171.
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Rosenius udfolder fællesskabet med Gud på nådens grund og det deraf følgende fællesskab med 
andre kristne. Derefter citerer Rosenius Luther fra hans forklaring til Gal 4,6.172                                  

En Mun-Christen173 
Rosenius bringer et uddrag af det nye oplag af John Bunyans Pilgrimsvandringen/En Christns 
Resa.174

 Huru Gud beswarar bönen om förökad tro och nåd 
Rosenius præsenterede i Pietisten sangen Till Herren jag bad att Han wille föröka175 med syv vers  
som digtet af den engelske forfatter og salmedigter William Cowper (1731-1800). Sangen er 
formodentlig digtet ca. 1771. Cowper led allerede som ung af melankoli og måtte en tid anbringes 
på en sindssygeanstalt. Han fandt sin midlertidige helbredelse og trøst i den metodistiske 
vækkelsesbevægelse, der gav ham inspiration til at digte sine åndelige sange.176 Han fik også kontakt
til den engelske præst og sangforfatter John Newton (1725-1807), der ligeledes inspirerede ham til 
at digte åndelige sange. Han var tillige en markant modstander af slaveriet og digtede flere sange 
mod slaveriet, bl.a. "The Negro's Complaint" (1788), som ofte blev citeret af Martin Luther King. 
Efter hans  død blev hans samlede værker udgivet af hans ven Hayley (1803-1806). Sangen, som 
Rosenius indførte i Pietisten, kom med alle syv vers med i Ahnfelts Sangbog som nr. 57. I Ahnfelts 
Sangbok har William Cowper stået som forfatter. Sangen kom med i BV's sangbog som nr. 305 
med  W. Cowper som forfatter. Den kom med i ELM-sangbog 1965 som nr. 327 (syv vers) med 
William Cowper som forfatter og i ELM-sangbog 2001 som nr. 388 (syv vers) med William Cooper
som forfatter ca. 1771. I Andliga Sånger dels samlede, dels bearbejdede samt udgivne af O. Ahnfelt 
udgivet af Kristliga Ungdomsförbundets Musikförlag 1967 præsenteres Cowpers sang som oversat 
til svensk af B. Ehrenborg. I LM-sangbog 1967 står som nr. 193 Her en kilde rinder (syv vers) og i 
LM-sangbog 1993 samme sang som nr 215 med forfatter W. Cowper 1771 og oversætter C.E. 
Ehrenborg-Posse 1854. I BV's sangbog Lova Herren fra 1988 står sangen Här en källa rinner. Säll 
är den som finner (otte vers). W. Cowper præsenteres som forfatter 1771 og Betty Ehrenborg-Posse
som oversætter 1854.

Anmälan177 
Omtale af Pietisten og Missions-Tidning og genoptryk af gamle årgange af Pietisten.

172  Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 314;  Luther, Store Galaterbrevskommentar 1984 II, 103; W.A. 
40 I, 574.
173 Pietisten nr. 11, 1853, 171-175.
174 I en fodnote i Pietisten nr. 11, 1853, 175 gør Rosenius opmærksom på, at denne artikel er et uddrag af den nye 
udgave af En Christens Resa. Rosenius pointerer også, at den nye oversættelse er en mere præcis oversættelse fra 
originalsporget, men han undlader at nævne, at han selv er oversætteren.
175 Pietisten nr. 11, 1853, 175-176.
176 Hagerups Konversations Leksikon II, København1948, 518.
177 Pietisten nr. 11, 1853, 176.
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 En beständig nåd för wår beständiga synd178 
Rosenius begynder med at beskrive, hvad der er kernen i Guds bestandige nåde. Dernæst bringer 
han uden kildeangivelse Luthers forklaring til Gal 1, 4.179 Her er det vanskeligt at afgøre, eftersom 
Rosenius givetvis citerer efter hukommelsen, om han følger Lindners eller Walchs udgave af 
Luthers Store Galaterbrevskommentar, men jeg hælder mest til, at citatet er fra Walchs udgave. 
Luther bruges til at udfolde og uddybe Rosenius' fremstilling.

 Klentrogens historia180 
En fortælling fra Pilgrimsvandring om en lidettroende. Pointen er, at det afgørende er at hvile ved 
nåden. 

 Just som jag är 
Under denne overskrift publicerede Rosenius sangen Just som jag är181 med syv vers. Den engelske 
original Just as I am without a plea er forfattet af Charlotte Elliott (1789-1871), der tilhørte den 
evangelikale fløj inden for The Anglican Church. Hun blev født i Clapham, en af Londons bydele, 
den 18. marts 1789. Her boede hun til 1823, da hun flyttede til Brighton, hvor hun døde den 22. 
september 1871. I sin ungdom traf hun den berømte sanger og evangelist Cæsar Malan (1787-1864)
fra Genéve, der udøvede en ikke ringe indflydelse på hendes åndelige liv, og det var gennem ham, 
hun blev en afgjort kristen. De mødtes første gang hos nogle engelske venner i West End, London, 
hvor Malan direkte spurgte hende, om hun var en kristen. Charlotte Elliott følte sig ubehagelig 
berørt af det nærgående spørgsmål og svarede, at det spørgsmål ville hun ikke besvare. Ikke desto 
mindre tænkte hun meget over det, og da hun tre uger senere mødte ham igen, spurgte hun ham, 
hvad hun skulle gøre for at blive en kristen. "Kom som du er", svarede Malan. Og det gjorde hun. 
Det er tydeligt, at denne samtale og den erfaring, den gav hende, påvirkede hende, da hun skrev 
denne sang. Samtidig var hun meget plaget af sygdom, så hun ikke havde kræfter til at deltage i en 
aktiv kristen virksomhed. Det plagede hende, og det er også noget af baggrunden for denne sang, 
der blev offenttligjort første gang i 1836 i en sangbog for syge. Den blev oversat til svensk af Betty 
Ehrenborg og publiceret første gang i Pietisten. Sangen kom med i Ahnfelts Sangbog som nr. 36 
med alle syv vers. Den kom med i Sionstoner som nr. 153 med et ekstra vers af Betty Ehrenborg. 
Den kom med i Bibeltrogna Vänners Sångbok i 1937 som nr. 228 med de syv originale vers, men 
fejlagtigt anført som forfattet af Rosenius og B. Ehrenborg. Fejlen blev rettet i Lova Herren, hvor 
den står med Charlotte Elliott som forfatter i 1834 og C. Betty Ehrenborg-Posse som oversætter i 
1853. I Danmark er sangen blevet kendt gennem Ahnfelts Sangbog i LM og ELM, Men den kom 
også med i Indre Missions sangbog Hjemlandstoner i 1902 som nr 202 (syv vers). Senere blev den 
engelske tekst oversat af KFUM-lederen, pastor Olfert Ricard (1872-1929) og trykt i både KFUM 
og KFUKs sangbog De Unges Sangbog nr. 376 og Hjemlandstoner nr. 661. LM-sangbog 1967 nr. 
206 (syv vers) Charlotte Elliot 1836. Betty Ehrenborg 1853. LM-sangbog 1993 nr. 429 (seks vers). 

178 Pietisten nr. 12, 1853, 177-190.
179 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 43;  Luther, Store Galaterbrevskommentar 1981 I, 68; W.A. 40 I, 
87.
180 Pietisten nr. 12, 1853, 190-191.
181 Pietisten nr. 12, 1853, 191-192.
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Charlotte Elliot 1834, C.E. Ehrenborg-Posse 1853. ELM-sangbog 1965 nr. 282 (syv vers) Charlotte 
Elliot. Betty Ehrenberg. ELM-sangbog 2001 nr. 333 (syv vers) Charlotte Elliot 1834. Betty 
Ehrenborg-Posse 1853. Sange og Salmer nr. 411 (fire vers). Charlotte Elliot 1834. C.E. Ehrenborg-
Posse 1853.

Anmälan182

Rosenius som redaktør af Pietisten 1853
Det er en årgang, hvor Rosenius skriver flere selvransagende, sjælesørgeriske artikler. Han 
inddrager fortsat Luther, men også den tyske præst Besser og den engelske åndelige leder John 
Bunyan. Han har også en beretning, hvor han kalder Guds ledelse for underlig, idet et sogn på kort 
tid mistede to bibelro præster. Endelig bragte han beretninger om, hvordan gudsforaktere havde det 
før deres død. Han anmelder og anbefaler Fjellstedts nye oversættelse af Konkordiebogen og skriver
lidt om Konkordiebogens historie i Sverige. Endelig publicerede han også nogle åndelige sange i 
denne årgang. Pietisten 1853 blev genoptrykt i 1860 og i 1868 identisk

Pietisten 13. årg. 1854 

Trofast och rättwis, att Han förlåter183 
Rosenius begyndte sin første betragtning i det nye år med at understrege, at Luther og de andre 
troshelte ikke havde en selvsikker tro, men en tro på Kristus. Så bringer han uden kilde følgende 
citat af Luther: "Jag är nu genom mycken öfning, Gudi lof! kommen derhän, att jag nästan begynner
tro, att Gud är himmelens och jordens Skapare."184 Dernæst nævner Rosenius Luther og Scriver185 
sammen. Derefter inddrog Rosenius Luther,186  og så blev Luther uden kilde inddraget for att man 
"nästan tror", − t.ex. så: "Jag tror nästan, att Guds Son är iklädd mitt kött, och att det är min 
rättfärdighet; − jag tror nästan, att Guds Son utgjutit sitt heliga blott för mig, och att det gäller något
mera än alla mina synder". Derefter blev Luther uden kilde inddraget for ordene: "När Gud synes 
dig wred, såsom wille Han förkasta dig, säg du så: Nådige Gud, då måste du först förkasta 
lösepenningen, din älskelige Son; men Honom lärer du icke förkasta!" Rosenius' hovedbudskab ved
indgangen til det nye år var, at hvis vi bekender vore synder, er Gud trofast og retfærdig og tilgiver 
os vore synder. Rosenius uddybede så, at Skriftens tale om nåde netop er talt til de mennesker, der 

182 Pietisten nr. 12, 1853, 192.
183 Pietisten nr. 1, 1854, 1-10.
184 Bordtaler af Dr. Martin Luther ved Vilhelm Beck, Dansk Folkebibliotek, nr. 105, København 1889, s. 77; W.A. Tr. 
2, 157.
185 Christian Scriver (1629-1693) var tysk luthersk præst og opbyggelsesforfatter. Han lagde vægt på inderlighed i 
troslivet og kan betegnes som banebrydende for pietismen. Den pietistiske leder Philipp Jakob Spener (1635-1705) var 
en af hans venner og den pietistiske leder August Hermann Francke (1663-1727) fremhævede, hvordan Scriver fik stor 
betydning for hans egen åndelige udvikling. Scriver kan i sine opbyggelige bøger minde Johann Arndts (1555-1621) 
opbyggelige bøger. Største udbredelse fik hans "Seelenschatz", der var en samling ugedagsprædikener i seks dele fra 
årene 1675-1692. Sjæleskat er udgivet på både dansk og svensk i flere omgange både i komplette og forkortede 
udgaver. Jeg har en komplet udgave på svensk på 1775 store sider trykt i Kalmar i 1857-1858. Mindre kendt er hans 
prædikensamling Guds Barns Herrlighet och Salighet over kirkeårets evangelietekster. Min udgave er udgivet af P. 
Palmqwists förlag i 1859 og er på783 sider 
186 Luthers prædiken over Matt 9, 1-8 på 19. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen 1873, 
299-311, selve citatet s. 307; Luthers Kirkepostillen II, Sommerdelen, 579-586.
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straffer og bebrejder sig selv, men ikke til de selvsikre. Rosenius afsluttede så med at proklamere 
Guds nåde i Kristus.

 Den stora hemligheten uppenbarad187 
En skolelærer havde for nylig sendt et brev til nogle venner, hvor han havde skildret sit åndelig liv. 
Han havde arbejdet intenst på sin frelse. Han prøvede af hjertet at holde loven og bad inderligt om 
nåde og kraft til at gøre det. Han redegjorde så for, at dette frelsesforsøg reelt betød, at han afviste 
Kristi gerninger og offerdød. Her henviste han til en prædiken af Luther.188 Han så opgaven stadig 
mere umulig, indtil han hørte og tilegnede sig, at det, han arbejdede på, var blevet opfyldt for ham 
gennem Kristi frelsergerning. Brevet blev så fortsat af Rosenius, der udfoldede, hvordan 
helliggørelsen følger af den retfærdiggørende tro.

Herren är Konung189 
Rosenius besvarede et brev fra en, der havde spurgt, hvordan det går i Rigsdagen. Rosenius gav et 
nuanceret svar. Nogle ønskede en revideret Konventikelplakat, hvor der kan holdes opbyggelige 
møder, hvis man holder sig til Guds ord og de renlærige bøger. Men andre ville af hensyn til ro i 
folket ofre vækkelsesbevægelsen. Rosenius var fortrøstningsfuld : 1. De, der stoler på Gud, 
modtager altid det bedste. 2. Gud har indsat sin konge på tronen.

 Anmälan190 
Rosenius meddelte, at på ældre årgange af Pietisten, der var ved at blive genoptrykt, kunne der 
stadig subskriberes.

  Den sanna Kyrkan191 
Rosenius begyndte med at fastslå, at den sande kirke ikke omfatter en ydre forsamling, der kan 
omfatte et helt lands indbyggere, hvor alle er døbt til Kristus. Der menes heller ikke en mindre 
kirkelig forsamling, som fx de menigheder  der er omtalt i Apostlenes Gerninger som menigheden i 
Jerusalem, i Rom eller i Korinth, som også kunne indeholde hyklere og falske brødre. Nej der tales 
om Ef 5, 23-32; Hebr 12, 22-23. For Rosenius er den sande kirke en afglans af den himmelske stad. 
De helliges samfund består af de levende Kristi lemmer inden for alle kirker og trossamfund. Det, 
der kendetegner alle disse levende lemmer, er, at de tilbeder og lovpriser lammet, der er død og som
har genløst alle mennesker med sit blod. Rosenius forklarer det med andre ord, at dette levende 
Kristi legeme består af alle de mennesker, hvis eneste trøst, liv og salighed er frelseren alene. 
Rosenius skrev så, at han i sin videre udlægning er inspireret af en prædiken af F.W. 
Krummacher.192 Så udfoldede Rosenius, at denne sande kirke er som en by (det ny Jerusalem), der 

187 Pietisten nr. 1, 1854, 10-15.
188 Luthers prædiken til søndag efter jul over Luk 2, 33-40 i Luthers Kyrko-Postilla 114-137, selve citatet s. 125 §58; 
Luthers Kirkepostillen I, Vinterdelen, 237-264.
189 Pietisten nr. 1, 1854, 15-16.
190 Pietisten nr. 1, 1854, 16.
191 Pietisten nr. 2, 1854, 17-29.
192 Pietisten nr. 2, 1854, 22.
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har en hovedbrønd. Det er Immanuel. Fra denne hovedbrønd udflyder  andre brønde i byen: Ordet 
og sakramenterne. Medlemmerne af denne sande kirke er i mission, hvad Rosenius også giver 
eksempler på. Denne Guds sande kirke kan aldrig gå under, fordi Gud er i den. Han styrker og 
bærer. Så bringer Rosenius et længere citat af Luther.193 Dernæst bringer Rosenius uden 
kildeangivelse følgende citat af Luther: Jag blifwer alltid "antingen under himmelen, eller i 
himmelen".194

 Medel mot tungsinthet195 
Til indledning fortælles, at i et engelsk tidsskrift var givet det råd til tungsindige mennesker, at de 
skulle bruge tid og kræfter på at hjælpe fattige mennesker. Derefter refereres fra et andet tidsskrift, 
hvordan en rig ung mand, der var livstræt, sammen med en læge besøgte et fattigt sygt menneske. 
Lægen opfordrede den rige unge mand til at tage sig af den syge. Han tog udfordringen op og 
besøgte den syge sammen med en missionær. Missionærens vidnesbyrd førte både til den syges og 
riges omvendelse. Den syge døde umiddelbart efter sin omvendelse. Historiens konklusion var, at vi
hver især skal bruge de pund, vi er blevet betroet.

 "Huru skall det blifwa bättre med mig?"196 
I denne artikel forkynder Rosenius frelse for fortabte syndere ved at forkynde/formidle, hvad Jesus i
sin kærlighed har gjort for at frelse os. Rosenius udfolder menneskets fortabte tilstand og alle de 
forgæves forsøg, mennesker gør for at frelse sig selv. Alt sammen forgæves. Men ved enkle 
beskrivelser fra Bibelen tilskynder han sine læsere at komme til Jesus og gratis modtage, hvad Jesus
ved sin lidelse, død og opstandelse har erhvervet til alle mennesker. I denne 
omvendelsesforkyndelse hvor hele tyngdepunktet hviler på, hvad Jesus har gjort, inddrager 
Rosenius ingen citater af Luther.       

Den kraftiga droppen197 
En historie om en blind hedning der var blevet omvendt. Han fik besøg af en missionær, hvor han 
fortalte om sine samtaler med Gud og om en drøm, hvor han så en bloddråbe, der fik et bjerg til at 
forsvinde. Det så han som et billede på Jesu rensende blod. Beretningen appliceres så om Jesu 
frelsergerning for os.

Mitt enda oumbärliga
Rosenius  publicerede under den overskrift sangen En "Wän framför andra", min Frälsare huld198 
med 13 vers.

193 Martin Luther, Detta löfte gäller alle. Företal til Bibeln. Carl Axel Aurelius. Skellefteå: Artos, 1999, 105-113;  
"Fortalen til Johannes Åbenbaring" i Luthers skrifter i Udvalg III, G.E.C. Gad, 1964, 170-178: W.A. DB VII, 420-421.
194 Pietisten nr. 2, 1854, 26
195 Pietisten nr. 2, 1854, 30-32.
196 Pietisten nr. 3, 1854, 33-44.
197 Pietisten nr. 3, 1854, 45-46.
198 Pietisten nr. 3, 1854, 46-47.
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B. Wadström har om denne sang noteret: "Okänd, till en del av Rosenius."199 Sangen kom med alle 
13 vers med i Ahnfelts 5. sanghefte udgivet i 1859 med overskriften En vän framför andra.
I sangen skildrede Rosenius Jesus som sin bedste ven, som har betalt hans skyld og til stadighed 
helbreder, tilgiver og viser tålmodighed over for ham. Derfor blev Jesus stadig mere uundværlig for 
ham, og han kunne ikke leve uden hans venskab.
  I sangen er der flere pietistiske træk. Førend han fandt sin bedste ven, søgte han ro i nyttesløse ting
i verden. Men disse jordiske glæder forsvandt, da han lærte sin ven at kende som sin salighedsskat. 
Han kan konstatere, at når de jordiske ting nu er erstattet af glæden ved hans nye ven, må han nok 
kalde forandringen en "ny fødsel".
Rosenius beskrev, hvordan han var blevet vakt af sin åndelige søvn og var kommet i nød for sin 
synd, men så var han blevet både udmattet og død af sine forbedringsforsøg. I den situation fandt 
han liv og trøst i Kristus, og hans nye ven fyldte hans hjerte og gav ham et liv i nåde og tilgivelse. 
Samtidig er der en pietistisk tone med understregning af at holde sig adskilt fra den uomvendte 
verden og dens verdslige liv. Der lyder ingen opfordring til troskab i kald og stand.

Bok-Anmälan200 
Der omtales følgende to bøger. 1. "Kom till Jesus!" af Newman Hall og 2. "Den tiden,  der du uti 
sökt warder", der bestod af en artikel og en beretning fra Pietisten 3/1852.201 

 Hwad jag will gömma från Påsken202 
Rosenius samler i denne artikel påskens budskab. Det første er, at vi møder engle ved Jesu tomme 
grav. Det andet er, at Kristus nu kalder sine disciple brødre. Rosenius udfolder så, hvad Jesus har 
gjort for os ved sin lidelse, død og opstandelse. Han beskriver også, hvordan disciplene til sidst 
svigtede ham, men han svigtede ikke dem. Til at underbygge dette inddrages Luther i et længere 
citat uden kildeangivelse.203 Det længere citat er samlet af forskellige korte citater fra prædikenen. 
Ved den citatteknik kan Rosenius neddæmpe Luthers brug af ordet Djævelen. Derefter skriver 
Rosenius: "Se hwilken märkwärdig bild af wårt tillstånd under de mörka stunder! Då sannas wisst 
Luthers ord204, att  när du känner dig alldeles död, utan tro och utan kärlek och utan all omsorg och 
längtan derefter, "då ser Han dig djupare in i hjertat, och finner, att du skulle dock icke wara 
deremot, om ditt hjerta wore helt brinnande af tro och kärlek".

199 Lövgren, Psalm- och Sånglexikon, 573.
200 Pietisten nr. 3, 1854, 48.
201 Det sidste skrift udkom på dansk i 1856, som det første skrift af Rosenius udgivet på dansk. Oversætter og udgiver 
ukendt, Flemming Kofod-Svendsen, "Bibliografi over Rosenius' skrifter udgivet på dansk" i Kirkehistoriske Samlinger 
2014, 69.
202 Pietisten nr. 4, 1854, 49-59.
203 Indholdet i citatet er hentet fra Luthers tredje påskeprædiken over Mark 16,1-8 i Luthers Kyrko-Postilla, 251-259; 
citatet findes Walch 2 11, 657 og W.A. 12, 501-502.
204 Bringes uden kildeangivelse. Citatet er ikke fundet.
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 Et ord i denna tiden till de trogna205 
Rosenius skriver om Guds ledelse af verden. Han understreger, at et folk med ugudelig optræden 
kan risikere at blive ramt af Guds vrede og straf. Samtidig kan de troende bede for det frafaldne folk
og anråbe om Guds barmhjertighed. Som opmuntring til denne forbøn henviser Rosenius til 
Abrahams forbøn for Sodoma og Gomorra.

 Här lefwer en Gud ibland oss!206 
En beretning om hvordan en nærig person af Gud blev brugt til at give en fattig familie mad at 
spise.

 Anmälan207 
Her meddeles, at følgende bøger kan rekvireres hos redaktøren: 1. Bunyan: En pilgrisvandring. 2. 
Hagerup: Martyr-Historien. 

Wandra din höga kallelse wärdigt208 
Rosenius lægger vægt på, at vi kan kun vandre i en hellig kaldelse, hvis vi er Guds børn. Uden 
levende tro på Kristus ingen ægte kristen livsførelse. Kristne må ikke bringe skam over Gud og 
hans ord og hans rige ved deres livsførelse. Dette underbygger Rosenius ved at inddrage fra 
Luther.209  

Kort underrättelse om Evangeliska Alliansen210 
Rosenius orienterer om, at han i et tidligere nummer af Pietisten har givet en kort orientering. Nu 
følger en grundigere redegørelse.

En tröst för bedjande Föräldar211 
Her bringer Rosenius et brev af en Philip Barth, der fortæller om sin 9-årige drengs omvendelse. 
Det var ikke en viljesbeslutning, men en beretning om hvordan Gud åbnede drengens øjne, så han 
så, at Jesu frelsergerning også var sket for ham.

 Hwete eller Agnar?212 
Rosenius skriver i begyndelsen, at denne gang vil han låne stof fra den gode engelske lærer, biskop 
i Liverpool John Charles Ryle (1816-1900). Han fastslår derefter, at verden kan inddeles i to 

205 Pietisten nr. 4, 1854, 59-63.
206 Pietisten nr. 4, 1854, 63-64.
207 Pietisten nr. 4, 1854, 64.
208 Pietisten nr. 5, 1854, 65-75.
209 Citatet er nok hentet fra Luthers epistelprædiken til 17. søndag efter  trinitatis, hvor teksten er Ef 4, 1-6, Lutheri 
Kyrko-Postilla, Andra Delen, 767-775, citatet s. 768; Luthers Kirkepostillen II, Sommerdelen, 549-556.
210 Pietisten nr. 5, 1854, 75-79.

211 Pietisten nr. 5, 1854, 80.
212 Pietisten nr. 6, 1854, 81-95.
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grupper: Hvede eller agner. Den første gruppe er kendetegnet af, at de tror på Jesus, elsker ham og 
ønsker at leve for ham. De kan tilhøre forskellige trossamfund, og de kan også have en lidt 
forskellig opfattelse af forskellige kristne enkeltspørgsmål. De er Gud Faders børn og er tempel for 
Helligånden. Agnerne er alle de mænd og kvinder, der ikke har en saliggørende tro, og som mangler
de to store kendetegn − tro og helliggørelse − men ellers kan de være meget forskellige, hvor nogle 
er fritænkere, andre er selvretfærdige farisæere eller præget af en vis søndagsreligion. Adskillige 
kan gøre mange også udmærkede ting, men det gavner intet, hvis de ikke har modtaget Kristi 
evangelium. Rosenius redegør så for, at mange i verden gerne vil have en tredje gruppe, hvor 
mange blandt avnerne også er kristne omend på en lidt anden måde end hvede. Dette afviser 
Rosenius, der betoner skellet: omvendte og uomvendte, de som er med Kristus, og de som er imod 
Kristus. Og Rosenius udfordrer læseren til selvovervejelse: tilhører du hveden eller avnerne? Er du 
født på ny eller ej? I den synlige kirke findes både hvede og avner. I denne selvransagende tale, der 
er inspireret af den reformerte Ryle, er Luther helt fraværende. Til sidst behandler Rosenius 
spørgsmålet, hvordan det vil gå Guds børn, når Kristus kommer for at hente sine. Her skildrer 
Rosenius himlens herlighed og helvedes rædsler. Han fastslår, at helvede er evig fordømmelse. Her 
taler Rosenius konkret om den evige fortabelse, men til sidst understreger han, at Jesus vil frelse 
enhver. Jesus siger: Velkommen til mig. Intet Luther i denne artikel.
                           

Den dåraktige wandringsmannen213 
En beretning om en ung mand, der ikke ville høre en prædiken. I stedet fortælles en historie om en 
mand, der optrådte uklogt, fordi han ikke sørgede for at få mad nok med til en vandring i en ørken. 
Denne historie appliceres på at handle klogt med henblik på evigheden.

 Sjuka Själ! 
Rosenius publicerede under den overskrift sangen: Sjuka själ! 214 Som forfatter angiver Rosenius B. 
Eg., som det ikke har været muligt at kunne identificere. 

  Beder du?215 

Rosenius siger i en fodnote, at denne artikels indhold er hentet fra et skrift af John Charles Ryle, 
der er udgivet på svensk. Da indholdet er vigtigt for  kristne, bringes et bearbejdet uddrag i 
Pietisten. Bønnens betydning omtales i nogle punkter. Bøn er nødvendig til salighed, bøn er 
et af de sikreste kendetegn på en sand kristen, flid i bønnen er flid i helliggørelsen og 
endelig er bønnen et af de bedste midler til at blive glad og lykkelig. I denne artikel er der 
intet af Luther.

213 Pietisten nr. 6, 1854, 95.
214 Pietisten nr. 6, 1854, 95-96.
215 Pietisten nr. 7, 1854, 97-112.
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Grenarne216 
Rosenius udlægger lignelsen om vintræet og grenene. Hans hovedbudskab er, at en sand kristen er 
forenet på en sådan måde med Kristus, at han får al kraft og styrke fra Kristus. Når Kristus ved 
troen bor i et menneskes hjerte, så er det dybest set Kristus, der skaber og frembringer Åndens frugt.
Er en kristen en gren på Kristus, bliver han renset, det vil sige tugtet, så han kan bære mere frugt. 
Denne proces kan være smertefuld, men er dybest set gavnlig og bereder en kristen for himmelen. 
Rosenius advarer så mod at leve i et åndeligt bedrag og nævner som eksempel manden, der indfandt
sig til kongesønnens bryllup i sine egne klæder i stedet for at være iført Kristi renhed. Han blev 
kastet uden for. Det rette kendetegn på en ægte kristen er ifølge Rosenius, at han ikke kan undvære  
Jesu kærlighed og tilgivelse.          

 Något för dem som blifwit bekymrade med frågan om barndopet217 
I denne situation indleder  Rosenius med at nævne, at baptismen, modsat i Sverige, har været kendt 
i England og i andre lande i en meget lang periode. Der har man underkastet baptismens argumenter
mod barnedåb en grundig analyse. Inspireret af denne analyse vil Rosenius redegøre for 
argumenterne for barnedåb. Det sker på den måde, at han inddrager argumenter for barnedåb fra 
flere forskere, ligesom Rosenius inddrager vidnesbyrd fra de gamle kirkefædre. Man kan sige, at 
Rosenius leverer en veldokumenteret argumentation for barnedåb. Rosenius skriver så, at hvad der 
var forkert i den jødiske kirke, det kritiserede og ændrede Jesus, idet det i ændret skikkelse kunne 
bruges i den nye pagt. Men alt, hvad der i den jødiske kirke var, som det burde være, det påtalte 
Jesus ikke, men lod det fortsætte.  Denne samme handlemåde skrev Rosenius, at Luther også 
praktiserede over for den katolske kirke.

 En undersökning om de trognas andliga renhet218 
Rosenius udfolder i denne artikel, at en kristen er helt ren på grund af renselsen i Kristus. Den i 
Kristus rene kaldes til at leve et helligt liv. Den jordiske retfærdighed bliver til stadighed snavset. 
Rosenius taler om, at en kristen har en kærlighed til synden, men forbander samtidig denne 
kærlighed. Ud fra forskellige vinkler udfolder Rosenius indholdet i det lutherske simul justus et 
peccator. Så bragte Rosenius uden kildeangivelse en kort henvisning til Luther, idet Rosenius i 
konteksten taler  om åndelig renhed og siger: "Hwad betyder då fötterna och deras twagning, annat 
än, såsom Luther säger, wandringen och dess rening!"219 

216 Pietisten nr. 8, 1854, 113-122.
217 Pietisten nr. 8, 1854, 122-128. I 1848 begyndte baptistbevægelsen i Sverige: A. Drake och J.A. Borgström, Svenska
Baptisternas Historia. Under de första 50 Åren 1848-1898 (Stockholm: Baptistmissionen, 1898), 80-185; B. Åqvist 
(red.), Tro Frihet Gemenskap. Svensk baptism genom 150 år (Örebro: Libris, 1998), 15-27; A. Jarlert, Sveriges 
kyrkohistoria. 6. Romantikens och liberalismens tid (Stockholm: Verbum, 2001), 149-150. Med Anders Wibergs 
overgang til baptismen 1852 (Jarlert, Sveriges Kyrkohistoria, 169) og efterfølgende dynamiske ledelse af bevægelsen 
fra 1855 skete der en betydelig vækst (Utgifvarne, Anders Wibergs Lif och Verksamhet (Stockholm: 
Tryckningskommittén), 123-147. Af Utgifvarne, Anders Wiberg, 127, fremgår, at Rosenius tog klart afstand fra 
baptismens lære, men samtidig vedstod han, at han blandt baptisterne havde mødt levende kristne.                                   
218 Pietisten nr. 9, 1854, 129-142.
219 Citatet er formentlig hentet fra Luthers prædiken over epistelteksten fra 1 Kor 5, 6-8 til påskedag i Luthers Kyrko-
Postilla, Andra Delen, 405-414; Luthers Kirkepostillen II, Sommerdelen, 2-8; W.A. 21, 203-213.
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 "Ske din wilje"220 
I artiklen fortælles om mennesker, der på en smertelig måde har mistet sit barn. Det pointeres, at 
trøsten i en sådan situation ligger i at tilegne sig bønnen: "Ske din vilje". Når et menneske dør, er 
det Gud, der har ladet det ske. Også når vi ikke kan begribe det.

 Gudomlig straffrättfärdighet221 
Her fortælles i et tysk blad om en person, der havde afvist at erkende sin skyld med ordene: "Jeg vil 
hellere brændes levende, end at bekende min skyld". Han omkom i fængslet ved en brand.

 Den sanna helgelsens hemlighet222 
Rosenius stiller spørgsmålet, hvorfor nogle kristne er så ringe til at bære frugt, mens andre, der også
har en ond natur, dog er rige  på gode gerninger og alle åndens frugter.  Rosenius' analyse er, at 
nogle kristne let ender i en selvbeskuende lovtrældom eller bliver verdsligt sinnede. Begge dele 
svækker forbindelsen eller fællesskabet med Jesus, så man modtager  mindre livgivende saft og 
kraft fra Jesus. Nogle spørger om sådanne mennesker er kristne. Det afhænger af, om de fortsat 
hviler ved Kristus, eller de fokuserer på, hvad de selv skal gøre. I denne kontekst inddrager 
Rosenius udtrykket "Cainiske helgon", som han har fra Luther uden i dette tilfælde at angive Luther
som kilde. Disse helgener siger reelt, at man først har lov til at tro nåden, når man har forbedret sig 
så og så meget. Dog er der nogle som med hele trældesindet alligevel ser på Jesus og ønsker at tro. 
Men de er at sammenligne med en rygende tande og ikke et klart og strålende lys. Vejen frem er at 
blive helt forenet med Kristus for at kunne bære frugt. Jesus siger ikke: Bliv i min tjeneste, bliv i 
min efterfølgelse, men bliv i mig. Denne innerlige forening udfolder Rosenius som forudsætning for
at bære frugt. Dernæst understreger Rosenius, at man skal være død fra loven, det vil sige have 
erkendt, at ingen lov kan fordømme mig, ingen gerning gøre mig salig, ingen synd blive mig 
tilregnet, men alene troen på Guds søn, som har elsket mig. Dette må ske  for at kunne bære frugt. 
Dette er også hemmeligheden ved al sand helliggørelse. Det er denne tro på Kristus. som medfører, 
at et menneske bærer frugt. Omvendt fokuserer de lovbundne hele tiden på: Bare jeg kunne blive 
mere alvorlig etc. "Det er umuligt at du kan sejre, så længe du selv strider". 

Anmälan223 
Her meddeles, at bladet Wäktaren, tidning för Stat och Kyrke vil udkomme. Det anbefales til dem, 
der vil orientere sig i den kirkelige situation. Samtidig opfordres til fortsat abonnement på Pietisten 
og Missions-Tidningen.

220 Pietisten nr. 9, 1854, 143-144.
221 Pietisten nr. 9, 1854, 144.
222 Pietisten nr. 10, 1854, 145-159.
223 Pietisten nr. 10, 1854, 159-160.
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 I hafwen det gjort mig224 
Rosenius begynder med at fastslå, at vi retfærdiggøres af tro uden gerninger. Rosenius fortsætter 
med at understrege, at det afgørende i dommen er, at alt, hvad vi har gjort mod andre mennesker, er 
gjort mod og af kærlighed til Jesus. Rosenius udfolder så forholdet mellem tro og gerninger og 
fællesskabet med Jesus som forudsætning for at bære frugt. Så citerer han uden kildeangivelse 
Luther for ordene "blott tagit skummen af Evangelium".225 Derefter bringer Rosenius uden 
kildeangivelse følgende citat af Luther: "en Christens gerningar hafwa intet namn".226 
  

 Hwilken är då min nästa?227 
Her bringes fra en engelsk bog, udkommet i Stockholm og som blev formidlet af hr. P. Palmquist, 
en beretning om en pionerindsats i London for at hjælpe fattige børn med skoleundervisning. 
Beretningen var blevet fortalt dels for at tjene til Herrens ære og pris og dels for at opmuntre andre 
til en diakonal indsats.        

 Förgät icke hwad godt Herren dig gör228 
En fortælling om at takke for Guds omsorg.

 Om tillegnandet af Christus och nåden229 
En beretning om at ethvert menneske har ret til at tilegne sig nåden.

Bok-Anmålan, Pietisten och Missions-Tidningen230 
Her omtales dels en evangelipostil over alle årets evangelietekster, dels et nyt oplag af "Lifwet i 
Kyrkan", der var et skrift for Inre Missionen til vækkelse og udvikling af kirkens liv. Endelig 
omtales Evangeliske Alliancens svenske afdelings første årsberetning. Til sidst den traditionelle 
omtale af Pietisten og Missions-Tidningen.

224 Pietisten nr. 11, 1854, 161-168.
225 Citatet findes bl.a. i Luthers epistelprædiken på 1. søndag efter påske over 1 Joh 5, 4-12; Lutheri Kyrko-Postilla, 
441-454, selve citatet s. 445 og i Luthers skrift "Om koncilierne og kirken" i Luthers Skrifter i Udvalg II, G.E.C. Gad, 
1963, 391; W.A. 50, 627.
226 Citatet  er taget fra Luthers epistelprædiken på 5. søndag efter Helligtre konger over Kol 3,12-18 i Lutheri Kyrko-
Postilla, 295-309, selve citatet s. 308; jf. Luthers prædiken på 1. søndag i Advent over Matt 21,1-9 i Luthers Kyrko-
Postilla,6-28, selve citatet s. 14, anden spalte.
227 Pietisten nr. 11, 1854, 168-174.
228 Pietisten nr. 11, 1854, 175.
229 Pietisten nr. 11, 1854, 176.
230 Pietisten nr. 11, 1854, 176.
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 Det gjorde Gud, sändande sin Son i syndelig kötts liknelse231 
Her udfolder Rosenius betydningen af, at Gud sendte sin søn. Han betoner især Kristi opfyldelse af 
loven i vort sted og sit hellige liv i vort sted. Alt det modtager vi i troen på Kristus. Så inddrager 
Rosenius uden kildeangivelse Luther.232 

 Wåga dig
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Wåga dig, Dristelig.233 Inspirationen var 
sognepræst Hans Agerbæk (1798-1869), som var præstesøn. Han havde allerede i sin ungdom lagt 
afstand til rationalismen og var i sin studietid kommet i nær forbindelse med Grundtvig. Han blev 
tidligt præget af bibelbrug og fortrolighed med Bibelen, som medførte, at han fik et positivt forhold 
til de fremvoksende gudelige forsamlinger. Mens Agerbæk var sognepræst i Øster Hæsinge på Fyn, 
skrev han i 1848 salmen Uforsagt, vær på vagt! Jesus haver det alt fuldbragt. Salmen er skrevet 
som en fødselsdagsgave til hans hustru Marie. Ifølge hans egne oplysninger i et brev skrev han 
salmen til sin hustru, fordi hun elskede melodien, men savnede ord til melodien. Agerbæk ville med
denne salme både trøste og styrke sin hustru, som i høj grad var lidende på legemet og anfægtet på 
sjælen. Allerede i oktober 1850 var Agerbæks salme blevet sunget i Roskilde Præstekonvent, og i 
1852 var den i brug, dels i Udvalgte Psalmer til christelig Skolebrug, udgivet af N. Outzen, dels i P.
Rørdams 1852-tillæg til sine egne Mern-Festsalmer.234 Rosenius oversatte og publicerede sangen i 
Pietisten nr. 12 i 1854 med otte vers, dels de seks fra Agerbeks salme og to nye digtet af Rosenius. 
Salmen – på dansk: Vov kun dig dristelig, tro, hvad Jesus har gjort for dig! − kom som nr. 42 med i 
Ahnfelts 4 sanghefte, der blev trykt i 1855. Da havde Rosenius forøget sangen med yderligere to 
vers, så den var på ti vers.
Sangen, der er formet som en tiltale til det enkelte menneske, er en stærk forkyndelse af, at Jesus 
har gjort alt, for at et menneske kan blive frelst. Han har opfyldt Guds evige frelsesplan. Det har han
gjort ved at knuse slangen, det vil sige Djævelen. Han har opfyldt loven med alle dens krav, som 
intet menneske kan opfylde. I ethvert menneske bor der ondskab, der kan tynge et menneske. Men 
sangens budskab er, at det menneske, der tynges af sine synder, skal vove  at regne Jesu 
frelsergerning for større end syndens byrde. Sangen er i ordvalg om Jesu frelsergerning formuleret 
for at fremkalde tro og tillid til Jesus hos det menneske, der kæmper med sine synder. Sidste del af 
sangen er skrevet i brudebilledet, hvor Jesus vil komme og hente sin brud til herligheden hjemme 
hos sig. 

231 Pietisten nr. 12, 1854, 177-187.
232Det sker med et længere citat fra Luthers prædiken over epistelteksten Hebr. 1, 1-12 til 1. Juledag i Lutheri Kyrko-
Postilla Andra Delen, 85-106, hvor det dog er lidt usikkert, hvad der er ordret citat og parafrase fra en anden 
epistelprædiken af Luther over Es 9, 2-7 på 1. Juledag i Lutheri Kyrko-Postilla Andra Delen, 106-141; jf. W.A. 17 II, 
297-298 og W.A. 19, 131-168.
233 Pietisten nr. 12, 1854, 187-188.
234 Jørgen Kjærgaard, Salmehåndbog  II. Salmekommentar til salmerne i Den Danske Salmebog 2002 (København: 
Det Kgl. Vajsenhus, 2003), 284-85; Lövgren, Psalm- och Sånglexikon, 6.
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 Evangeliska tractat-Sällskapet i Stockholm235 
Her fremstilles hvordan det er bedst, hvis opbyggelige bøger skrives af nationale forfattere. Derfor 
har Evangeliska tractat-Sällskapet besluttet at prisbelønne  tre manuskripter til brug i 
evangelisationens tjeneste.

 Evang. alliansens Central-Afdelning236 
Her bringes information om Evangelisk Alliance ved formanden A.F. Melander og sekretæren 
Bernhard Wadström.

Ett märkwärdigt tids-tecken237 
Rosenius bringer her et brev, hvor indholdet er, at det, der sker i Israel, er et led i Guds samlede 
plan forud for Jesu komme.

Rosenius som redaktør af Pietisten 1854
I denne årgang bragte Rosenius lange citater af Krummacher og især af John Charles Ryle. Da 
inddrog han sjældent tillige Luther. Rosenius henviste også til Scriver. Rosenius omtalte det 
evangeliserende småskrift Den tiden, der du uti sökt warder. Det bestod af en bibeludlæggende 
artikel og en opbyggelig historie, der begge var publiceret i Pietisten i 1852. Det blev begyndelsen 
til udgivelsen af en række småskrifter og større skrifter komponeret af artikler, der havde været 
publiceret i Pietisten. I denne årgang bragte Rosenius også nogle åndelige sange og opbyggelige 
historier samt kirkehistoriske oplysninger om Evangelisk Alliances centralafdeling i Sverige og om 
Evangeliska Tractat-Sällskapet i Stockholm. Pietisten 1854 blev genoptrykt i 1860 og i 1868 
identisk

Luther og andre i Pietisten 14. årg. 1855 

 Fader wår238 
Rosenius udfolder det fantastiske, at Gud er vor far, at vi altid er velkommen hos ham. Så stiller han
det ransagende spørgsmål, om vi virkelig regner Gud for vor far. Det er forfærdeligt at henvende sig
til Gud, hvis vi ikke for Jesu skyld ønsker fællesskab med ham. Så inddrager Rosenius Luther med 
følgende citat: "Kunne Luther säga om Davids Psaltare, att man der hade den förmånen att få skåda 
en Christen inuti hjertat, så kan detta med ännu mera skäl sägas om bönen Fader wår".239 Derefter 
inddrages Luther med endnu et citat.240 

235 Pietisten nr. 12, 1854, 189.
236 Pietisten nr. 12, 1854, 189-191.
237 Pietisten nr. 12, 1854, 191-192.
238 Pietisten nr. 1, 1855, 1-15.
239 Detta löfte gäller alla. Företal till Bibeln, 49-53; "Fortalerne til de bibelske skrifter" i Luthers skrifter i Udvalg, 
G.E.C. Gad, 1964, 52-53; W.A. DB 10 I, 100.
240 Luthers prædiken over Mark 16, 1-8 til Første Påskedag i Luthers Kyrko-Postilla, 251-259, selve citatet s. 256-257. 
Rosenius citerer ikke ordret, men overspringer en del sætninger uden at markere det i citatet; Luthers Kirkepostillen 
sommerdelen, 9-17, selve citatet s. 10-11; W.A. 46, 344-346.
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Kom, o min Jesu
Rosenius publicerede sangen Kom, till mitt kalla, domnade sinne241 med fire vers. Skrevet af Betty 
Ehrenborg. Sionstoner nr. 201 (fire vers) B. Ehrenborg. BV-sangbog nr. 564 (fire vers) B. 
Ehrenborg.

 Helgadt warde Ditt Namn242 
Rosenius udlægger denne bøn og inddrager Luthers forklaring fra Lille Katekismus.243

 

Om bemödanden för medmenniskors wäckande244 
En beretning om at bede om kærlighed til det medmenneske, man vil vidne for.

 Subscriptions-Anmälan245 
P.M. Elmblad anbefaler en prædikensamling af tyskeren F. Ch. Steinhofer. Derefter anbefaling af 
Pietisten og Missions-Tidningen samt ældre årgange af Pietisten, der bliver genoptrykt.
 

 Tillkomme Ditt Rike!246 
Rosenius skildrer, at mennesker er døde i synder og overtrædelse, men bønnen er om at Guds rige 
må komme, så mennesker spørger, hvad skal jeg gøre for at blive salig. Dernæst uddyber Rosenius, 
at Helligånden må vinde herredømme i os og henviser  så til Luthers ord om, at Kristi rige består af 
kæmpende syndere.247

 Hemligheten uppenbarad248 
Her citeres et brev fra en præst til en anden, hvor præsten i brevet skildrer, at man kan prædike en 
selvlavet og lovisk anger og tro. Han er blevet overbevist om, at alene evangeliet kan sætte 
mennesker i frihed, men først skal loven lyde, så man med Luthers ord føler sig som en "förtappad 
och fördömd menneska".249 

 Ske Din wilje, såsom i himmelen, så ock på jorden250 
Rosenius understreger, at denne bøn forudsætter mennesker med et hjerte, der elsker Gud. Derefter 
udfolder Rosenius bønnen. Han understreger tillige, at beder vi om Guds vilje, bør vi også berede os

241 Pietisten nr. 1, 1855, 16.
242 Pietisten nr. 2, 1855, 17-31.
243  Martin Luther, Lilla Katekes, Uppsala: Pro Veritate, 1979, 101; Luthers lille katekismus, Credo, 1997, 26.
244 Pietisten nr. 2, 1855, 31-32.
245 Pietisten nr. 2, 1855, 32.
246 Pietisten nr. 3, 1855, 33-46.
247  Luthers prædiken over Hebr. 1,1-12 til Juledag i Lutheri Kyrko-Postilla Andra Delen, 85-106, citatet fremgår af s. 
98-101.
248 Pietisten nr. 3, 1855, 47-48.
249 Luther, Lilla Katekes, 82-83; Luthers Lille Katekismus, 24.
250 Pietisten nr. 4, 1855, 49-62.
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på vanskeligheder. Så citeres Luther uden kildeangivelse: Wi erindre oss här huru Luther en gång 
swarade en from själ, som frågade honom: "Huru kommer det till, att alltid jag skall wara så 
olycklig i denna werlden, att det jag mest önskat mig, har jag icke fått? Det går alltid emot min 
wilja". − Då frågade Luther: "Kanske du någongång har på allwar bedit: Fader, ske Din wilja?" − 
Wisst har jag bjudit till", swarades, "att äfwen bedja den bönen med allwar". Då sade Luther: "Ja, 
der har du det. Så skall du aldrig bedja, om du will att allting skall gå dig efter din wilja".251 Derefter
bringer Rosenius et citat af Luther fra Fadervor udlagt for jævne lægfolk (tredje bøn).252 

Sabbaths-brytaren253 
En beretning om en mand, der byggede en lystbåd på søndag. En præst sagde til ham, at han 
håbede, det ikke blev en sabbatsbryder. Det fik manden til at give lystbåden navnet sabbatsbryder. 
På sin første søndkagssejlads kæntrede båden imidlertid og alle passagerer omkom.

Rörelsernas tid254 
Her omtales mormonerne, der tidligere i Pietisten nr. 7 i 1853 var blevet kort beskrevet. Med et 
dansk blad som kilde nævnes, at i perioden 6. april-31 december 1854 var i Danmark 688 gået over 
til mormomerne, i Sverige (Skåne) 126 og i Norge 71. Det beskrives, at når der er åndelig fornyelse,
er Djævelen også aktiv. Han satser ikke på, at mennesker skal gøre grove synder, men som Luther 
siger, at de får interesse for "besynnerliga ting", som fører mennesker fra nåden i Kristus. Det er lidt
overraskende, at Rosenius citerer disse to ord af Luther, der ikke har kunnet identificeres. Derpå  
gives eksempler både fra oldkirken, reformationen og nyere tid, at i vækkelsestider er der tillige 
indtrådt mærkelige fænomener.

Wårt dagliga bröd gif oss i dag255 
Rosenius understreger betydningen af at stole på Gud. Så inddrager han Luther fra hans udlægning 
af Bjergprædikenen Matt 6, 26.256 

 Jordiska omsorger en tuktan till himmelen257 
Her refereres fra en bog med denne titel, der netop er udgivet på P. Palmqwists forlag. Dette stykke 
er en fortsættelse af forrige artikel.

251 Måske står det i en af de såkaldte bordtaler?
252  Martin Luther, Förklaring öfver Fader vår, för enfaldiga lekmän. Oversat til svensk 1846, 2. upplaga, 1. upplaga 
kendes ikke; Martin Luther, Fadervor udlagt for jævne lægfolk, Gyldendal 1960, 44-45; W.A. 2, 101-102.
253 Pietisten nr. 4, 1855, 62.
254 Pietisten nr. 4, 1855, 63-64.
255 Pietisten nr. 5, 1855, 65-74.
256 Martin Luthers Opbyggelige Udlæggelse af Jesu Christi Bjergprædiken. Christiania. Mallings Forlagsboghandel, 
227-231; Martin Luther, Kommentar över Bergpredikan. Malmö: BV-förlag, 1990, 184-187; W.A. 32, 461-463.
257 Pietisten nr. 5, 1855, 74-76.
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Biafsigter  wid Gudaktigheten258 
Rosenius nævner, at mennesker kan fokusere på kristendommens bivirkninger i stedet for på Kristus
selv. Det illustreres ved et afsnit fra Bunyans bog Pilgrimsvandring/En Christens Resa.

Bok-Anmälan259 
Her omtales fire bøger: 1. Pilgrimsvandring/En Christens Resa  2. Bogen om martyrer, som 
Rosenius havde udgivet. 3. Småskriftet om den fortabte søn og den ældre bror. 4. Småskriftet om 
din besøgelsestid.

Och förlåt oss wåra skulder, såsom och wi förlåte dem os skyldige äro260 
Rosenius indleder, at de tre første bønner fokuserer på Gud. I de tre sidste bønner er fokus os selv 
og vor frelse. Den mellemliggende bøn vil hjælpe os til at kaste alle bekymringer på Gud. Rosenius 
inddrager så Luthers Store Katekismus261. Så bringer Rosenius et citat af Luther med henvisning til 
en prædiken på søndagen efter jul.262 Derefter inddrager Rosenius fra Luthers Store Katekismus, 
Fadervor, femte bøn.263 Så citerer Rosenius Luther fra Fadervor udlagt for jævne lægfolk (femte 
bøn).264 Rosenius citerer fortsat Luther fra Fadervor udlagt for jævne lægfolk (femte bøn).265

   

 Och inled oss icke i frestelse266 
Rosenius begynder med at fastslå, at denne bøn er det andet store hovedanliggende for os som 
kristne. Det første er syndens skyld; det andet er det ondes magt. Rosenius taler konkret om at 
undgå fristelser. Kilderne til fristelse er: kødet, verden og djævelen.267 Så citerer Rosenius først 

258 Pietisten nr. 5, 1855, 76-80.
259 Pietisten nr. 5, 1855, 80.
260 Pietisten nr. 6, 1855, 81-96.
261  Luther, Den Store Katekismus, 137; W.A. 30 I, 206.
262 Her er epistelteksten Gal 4,1-8. Citatet findes ikke i den prædiken, men det står i Luthers epistelprædiken på femte 
søndag efter helligtrekonger over epistelteksten Kol 3, 12-18 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 295-309; citatet s. 
302; Luthers Kirkepostillen 1, Vinterdelen  410-418.
263 Luther Den Store Katekismus , 137; W.A. 30 I, 206-207.
264 Martin Luther, Förklaring öfver Fader vår, för enfaldiga lekmän. Oversat til svensk 1846, 2. upplaga, 1. upplaga 
kendes ikke; Martin Luther, Fadervor udlagt for jævne lægfolk, Gyldendal 1960, 76-77; W.A. 2, 118.
265 W. Luther Martin Luther, Förklaring öfver Fader vår, för enfaldiga lekmän; Martin Luther, Fadervor udlagt for 
jævne lægfolk, 78-80; W.A. 2, 119.
266 Pietisten nr. 7, 1855, 96-112.
267 Luther, Store Katekismus, 140; W.A. 30 I, 208-209.
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Prætorius268  og derefter Huhn. Derefter beskriver Rosenius Djævelens fristelse og bringer et citat af 
Luther.269 Så citeres Luther for "att Gud wille beskydda och bewara oss".270 

Utan fräls oss ifrån ondo271 
Rosenius pointerer, at det er Gud, der ser alle ting og kan fri os fra det onde. Det er Gud, der kan 
skabe et nyt hjerte. Så bringes først et kort citat af Luther uden kildeangivelse:  "Rör dig icke" säger
Luther − "rör dig icke i mening att sjelf öfwerwinna synden; ty då skall hon få röra sig emot dig, att 
du är för ewigt förlorad". Dernæst et citat af Luther der understreger, at det er Gud, der skal 
overvinde synden i os.272

Ty ditt är Riket, och magten, och herrligheten i ewighet. Amen273 
Det er Jesus, der giver os frimodighed til bønhørelse.

 Hwad Guds ande kan uträtta genom en enda tår274 
En beretning om en søndagsskolelærer, der fik ny frimodighed, og hvordan en af hendes elever 
senere kom til tro.

268 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. 
269 Måske Luthers prædiken på 3. søndag efter Trinitatis over 1 Pet 5, 5-11 i Lutheri Kyrko-Postilla, 608-639, selve 
citatet s. 619; Luther, Kirkepostillen II, Sommerdelen, 299-316 eller Luther Store Katekismus, sjette bøn 139-141; W.A.
30 I, 209-210.
270 Måske et citat fra Luthers Lilla Katekes Herrens bön, sjätte bönen, 107-108; Luthers Lille Katekismus, Fadervor, 
sjette bøn, 29.
271 Pietisten nr. 8, 1855, 113-121.
272 Måske Luthers Lilla Katekes Herrens bön, sjätte bönen, 107-108; Luthers Lille Katekismus, Fadervor, sjette bøn, 
29.
273 Pietisten nr. 8, 1855, 122-126.
274 Pietisten nr. 8, 1855, 126-127.
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Georg III i England275 
En beretning om en arbejder, der vægrede at arbejde om søndagen og derfor blev afskediget, men af
kongen blev genansat.

 Den största Diamanten276 
En beretning om en funden diamants store værdi. Derfra føres talen hen på den endnu større gave at
blive befriet fra syndens skyld.

 En Arabisk Philosoph277 
En arabisk filosof gav et svar om, at skaberværket vidnede om Guds eksistens.

Något om den Inre Missionen278

Rosenius omtaler den meget glædelige åndelige udvikling i Sverige, hvor mange mennesker vidner 
for naboer ogbekendte om frelsen i Jesu navn og uddeler kristelige skrifter. På forskellig måde sker 
der et Indre Missions arbejde i Sverige med både ordets forkyndelse og en diakonal indsats. 
Rosenius omtaler konkret Fjellstedts planer om at uddanne kolportører, ligesom der er taget initiativ
til gratis spredning af kristelige skrifter. Der er allerede uddelt 10.000 småskrifter og 100 Nye 
Testamenter

 De dödas uppståndelse och ett ewigt lif279 
Rosenius udfolder indholdet af de dødes opstandelse og det evige liv. I den forbindelse inddrager 
han tre citater af Luther fra hans forklaring over Första Korintierbrevets femtonde kapitel. Første 
citat.280 Andet citat.281 Tredje citat.282 Derefter inddrages Prætorius.                                                  

 Flytt-foglarne283 
En beretning om, at fuglene har et instinkt, der gør, at de til vinter søger varmere egne. Også vi 
mennesker har en længsel efter fællesskab med Gud. Vores liv er bestemt til mere end 70-80 år her 
på jorden. Men denne længsel eller dette håb er virkeliggjort i evangeliet om Jesus.

275 Pietisten nr. 8, 1855, 127.
276 Pietisten nr. 8, 1855, 127-128.
277 Pietisten nr. 8, 1855, 128.
278 Pietisten nr. 8, 1855, 128.
279 Pietisten nr. 9-11, 1855, 129-141.145-159.161-172. 
280 Lutheri Kyrko-Postilla Tredje Delen, 269; Luther, Korintierbrevets femtonde Kapitel. Utlagt och förklarat, 
Stockholm: Bibeltrogna Vänners Förlag, 1934, 25; W.A. 36, 494-495.
281 Lutheri Kyrko-Postilla Tredje Delen, 291; Luther, Korintierbrevets femtonde Kapitel, 82; W.A. 36, 537-538.
282 Lutheri Kyrko-Postilla Tredje Delen, 329; Luther, Korintierbrevets femtonde Kapitel, 171; W.A. 36, 610-611.
283 Pietisten nr. 9, 1855, 141-143.
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Tilhör du Jesum helt?
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Dyra själ har det dig smärtat284 med syv vers; 
Betty Ehrenborg er forfatter. I Sionstoner nr. 655 med syv vers; i Lova Herren nr. 276 med syv 
vers.

 Den unge Pastorn285 
En beretning om en ung præst, der blev ramt af menneskefrygt, men siden fik lov at hvile ved Guds 
løfter og blev til velsignelse. 

Nådens werk mellan kanonerne286 
Fra et engelsk blad fortælles om en skotsk flådesoldat, hvordan han ved sit liv og sit vidnesbyrd 
formidlede åndeligt liv til andre på sit skib.

 Håll uppå, i tid och i otid, 2 Tim 4:2287 
Beretning om hvordan en præsts nidkærhed fik til følge, at en hel familie blev omvendt. En stærk 
opfordring til at bruge den belejlige tid og fx uddele åndelige traktater.

 Segersången288 
Rosenius inddrager et længere citat af Luthers anden prædiken på Johannes Døbernes Dag over  
Luk 1, 57-80.289 I dette citat fjerner Rosenius en hel sætning, hvor Djævelen tramper os på halsen og
undertrykker os.

 Schweitzer-gossen290 
En beretning om hvordan en dreng var ved at falde ud over en dødsens farlig klippeskrænt, men 
blev reddet ved faderens indgriben og ved at drengen i tillid til sin far gjorde, hvad faderen sagde. 
Dette tillempes på, hvordan vi frelses ved tro på Jesus. 

Pietisten og Missions-Tidningen291

Rosenius omtalte ikke alene næste årsabonnement på de to blade, men også at de syv første årgange
af Pietisten var blevet genoptrykt, og at genoptrykningen af ottende årgang var godt i gang. Han 
nævnte også, at fra 10. årgang og fremover skete genoptrykning i fuld længde, altså uden 
forkortelse som det skete med de første ni årgange.

284 Pietisten nr. 9, 1855, 143-144.
285 Pietisten nr. 10, 1855, 159-160.
286 Pietisten nr. 11, 1855, 172-174.
287 Pietisten nr. 11, 1855, 175-176.
288 Pietisten nr. 12, 1855, 177-190.
289 Lutheri Kyrko-Postilla Tredje Delen, 93-116, selve citatet s. 99-101.
290 Pietisten nr. 12, 1855, 190-192.
291 Pietisten nr. 12, 1855, 192.
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Rosenius som redaktør af Pietisten 1855
I denne årgang fokuserede Rosenius på to store temaer. I de første otte numre gennemgik Rosenius 
Fader Vor, hvor han gang på gang inddrog Luthers Lille Katekismus og Store Katekismus. I de 
sidste fire numre gennemgik Rosenius Jesu opstandelse ud fra Første Korintierbrevs 15. kapitel. Her
var Rosenius stærkt inspireret af Luthers meget grundige udlægning af 1 Kor 15 i Kyrko-Postilla 
Tredje Delen s. 260-390. Rosenius bragte også i denne årgang opbyggelige historier og åndelige 
sange, ligesom han under overskriften Något om den Inre Missionen kommenterede den glædelige 
åndelige udvikling i Sverige. Endelig bragte han også en beskrivelse af mormonerne. Pietisten 1855
blev genoptryk i 1858 og i 1867 identisk. 

 Pietisten 15. årg. 1856 

Christne, werldens ljus292 
Rosenius understreger, at Kristus er verdens lys, og som hans disciple skal vi være lys i verden, især
med vore gerninger.293 Det er forkert, hvis man undersreger nåden, men i sit eget liv er doven med 
gode gerninger. Luther inddrages  uden kildeangivelse,294 og derefter citeres Luther for: "För sådana 
wore det bättre, att de lågo i träcken uppöfwer öronen."295  

 Hwad menniskan förmår296 
Her skildres en samtale mellem en lærer og en tilhører. Tilhøreren føler sin synd så stor. Læreren 
prøver at trøste med nåden. Luther nævnes som en, der også blev angrebet af Djævelen. Rosenius 
udtrykker det sådan: "Luther bekänner med ödmjukhet: "Jag är wisserligen en lärd doctor, dock har 
jag ofta erfarit, att jag blifwit hulpen och upprättad af en broders ord, hvilken uti ingenting ansett 
sig jemnlik med mig. Ty kraftigt och dyrbart är det ord, som ur den Heliga Skrift i farans tid på rätta
stunden  af en broder uttalas. Ty den Heliga Skrift har med sig en oskiljaktig följeslagare, den 
Helige Ande".

 Om bøger og Pietisten og Missions-Tidning297 
Rosenius orienterede først om Evangeliska Tractat-Sällskapet i Stockholm, så et par bøger og de to 
blade, og endelig til sidst om gamle årgange af Pietisten, hvor de syv første årgange var genoptrykt 
i forkortet udgave. Fra årgang 10 og fremover var de allerfleste årgange fuldt tilgængelige, men 
manglede noget blev det løbende genoptrykt i fuld længde, altså uden forkortelse som ved de første 

292 Pietisten nr. 1, 1856, 1-14.
293 Pietisten nr. 1, 1856, 3 skrev Rosenius, at han til denne artikel fik inspiration og hjælp fra et engelsk skrift, men 
uden at nævne forfatter og titel.
294 Luthers prædiken over Rom 8, 12-17 på 8. søndag efter Trinitatis i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 686-695, 
selve citatet s. 689; W.A. 22, 131-140.
295 Luther, Bjergprædikenen, s. 38; W.A. 32, 325; jf. ¨Luthers prædiken over Hebr. 1, 1-12 på 1. Juledag i Lutheri 
Kyrko-Postilla, Andra Delen, 85-106, selve citatt s. 95.
296 Pietisten nr. 1-3, 1856, 14-16.28-31.43-46; Jvf. hvad Rosenius tidligere har skrevet i Pietistens 4. årang i anden 
udgave s.57-131 og også fx citeret fra skriftet Nådenes Ordning.
297 Pietisten nr. 1, 1856, 16.
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ni årgange, der var blevet genoptrykt i forkortet udgave. Det betød, at de originale ni første årgange 
reelt forsvandt og blev glemt.

Stenkrukorna öfwerfulla298 
Rosenius behandler temaet ud fra lov og evangelium, hvor stenkrukkerne betegner lovens hårde og 
sønderbrydende gerning, mens forvandlingen fra vand til vin sker, når mennesket har mistet al tro 
på egne forbedringsforsøg og henflyr til nåden i Kristus.  Luther inddrages uden kildeangivelse.299 
Så citerer Rosenius Luther.300 Rosenius skildrer to afveje: 1. Den falske omvendelse hvor man ser på
gerningerne, men aldrig ser hjertets fortabthed. 2. Den overfladiske kristendom, hvor det gamle 
menneske ikke bliver angrebet. Det vil heller ikke høre om gerninger og helliggørelse. Luther 
citeres igen.301

 Werksamhet för den Inre Missionen, penge til uddeling af bøger, boganmeldelse302 
     Rosenius skildrede hvor glædeligt det var, at evangeliet gik frem i Sverige, og at der fx blev 
dannet lokale missionsforeninger til at nå flere med evangeliet. Dernæst blev nævnt en liste over 
indkomne gaver til litteraturmission samt en boganmeldelse.

Den gode Herden303 
Rosenius udlægger og udfolder, hvad det vil sige, at Jesus er den gode hyrde.  Så skriver Rosenius, 
at han vil benytte sig af Luthers fortræffelige prædiken fra 2. søndag efter påske.304 Den citerer han 
fra flere gange. Også på de følgende sider citerer Rosenius fra Luthers prædiken til 2. søndag efter 
påske.
 

 Det sköna hänsomnandet305 
Her fortælles om en kristen kvindes salige død.                                                                                     
Samtidig offentgjorde Rosenius i Pietisten en sang, som hun havde forfattet ved indgangen til det 
år, hvor hun døde. 

 Församlingen af evangeliska Christna.306 
Opråb om fælles bøn i Evangelisk Alliance.

298 Pietisten nr. 2, 1856, 17-28.
299 Det sker med citater fra hans prædiken over Joh 2, 1-11 på 2. søndag efter helligtrekonger [svensk: Trettondedagen]
i Luthers  Kyrko-Postilla, 175-182, selve citatet s. 180; W.A. 17 II, 60-71.
300 Det er hans prædiken til søndagen efter jul over Luk 2, 33-40 i Luthers Kyrko-Postilla, 114-137, selve citatet s.124;
W.A. 10 I 1, 379-448.
301 Det er fra hans prædiken over Joh 2, 1-11 i Luthers i Kyrko-Postilla, 180-181; W.A. 17 II, 60-71.
302 Pietisten nr. 2, 1856, 31-32.
303 Pietisten nr. 3-5, 1856, 33-43.49-61.65-77.
304 Luthers prædiken over Joh 10, 11-16 til 2. søndag efter påske i Luthers Kyrko-Postilla, 309-332. Den er fra Roths 
Sommerpostil 1526; W.A. 10 I 2, 241 og W.A. 12, 529-540. Optaget i Walchs udvidede Kirke-Postil, men ikke med i 
Kirke-Postil 1544.
305 Pietisten nr. 3, 1856, 46-48.
306 Pietisten nr. 3, 1856, 48.
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En god herde307 
Beretning om hvordan apostelen Johannes førte en ung mand til menigheden i Efesus. Den unge 
man fik kristen undervisning og blev døbt, men blev siden leder af en røverbande. I sin alderdom 
opsøgte apostelen Johannes røverlederen, der ved mødet med Johannes angrede og vendte tilbage til
menigheden. Johannes fortsatte med at bede for ham.

 Hwarjehanda308 
Her bringes forskellige opbyggelige betragtninger.

 En ogudaktig mans omwändelse309 
Her skildres, hvordan konkret omsorg for nogle let beruserede personer og et efterfølgende klart 
vidnesbyrd om frelsens vej førte til de beruserede menneskers omvendelse.

 Bönens kraft310 
Her berettes om en fars strenge opdragelse af en søn sammen med en stærk forbøn. Faderens forbøn
sejrer, sønnen vender sig til både faderen og Gud.

 Bok-Anmälan311 
Her omtales tre nyudkomne bøger.

 Älskar du mig?312 
Rosenius skriver meget direkte bl.a. ved at inddrage samtalen mellem Jesus og Peter efter Peters 
fald og Jesu opstandelse med fokus på det sjælesørgerisk ransagende spørgsmål til læseren: Elsker 
du Jesus? Rosenius inddrager flere gange Luther. Første citat.313 Så citerer Rosenius uden kilde 
Luther for ordene: "de största helgon hafwa den största känning af synden".314 Derefter citerer 
Rosenius uden kildeangivelse Luther for ordene: "de, som borde frukta sig, de frukta intet; alle de, 
som icke borde frukta sig, de frukta".315 Dernæst nævner Rosenius, at den ægte brudakärleken 
adskiller sig fra "skökokärleken" med henvisning til et udtryk af Luther.316 Så inddrager Rosenius 

307 Pietisten nr. 4, 1856, 61-62.
308 Pietisten nr. 4, 1856, 62-64.
309 Pietisten nr. 5, 1856, 78-79.
310 Pietisten nr. 5, 1856, 79-80.
311 Pietisten nr. 5, 1856, 80.
312 Pietisten nr. 6-8, 1856, 81-93.97-109.113-128.
313 Det er fra en prædiken på Johannes Døberens dag; den anden prædiken på Johannes Døberens dag over Luk 1, 57-
80 i Lutheri Kyrko-Postilla Tredje delen, 93-116, selve citatet s.112-113 = W.A. 17 II, 445 og W.A. 17 I, 285-317.
314 Luthers prædiken over Mark 16,14-20 på Kristi Himmelfartsdag i Luthers Kyrko-Postilla, 374-390, selve citatet 
s.384; W.A. 21, 383-410.
315 Luthers prædiken over 1 Kor 11, 27-34 til Palmesøndag i Luthers Huspostillen 1545/2018, 159-162, selve citatet 
s.161; W.A. 52, 213-216.
316 Det er Luthers prædiken over Matt 22, 1-14 til 20. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 
311-315, citatet s. 313; Roths Sommerpostil optaget i Walch Kyrko-Postilla; W.A. 10 I 2, 412-414 og W.A. 10 III, 407-
420.
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igen Luther med et citat fra den nævnte prædiken.317 Derefter bringer Rosenius uden kilde et kort 
citat af Luther.318 Så inddrages Augustin. Derefter citerer Rosenius Luther.319  Så citerer Rosenius 
uden kildeangivelse Luther.320 Derefter citerer Rosenius igen Luther.321 Til sidst bliver Luthers 
skæbne sammenlignet med Johan Hus'.

 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen322 
En præsentation med formålsparagraf m.m.

 Kärleken är starkare än döden323 
Her fortælles hvordan den engelske konge Carl II sammen med en ærkebiskop Sharp forfulgte og 
henrettede repræsentanter for den evangeliske skotske kirke.

 Yttranden af  Luther324 
Her bringes fem korte citater af Luther: 1. Her er temaet at foreskrive  Gud en bestemt måde at 
handle på.325 2. Udlægning af Sal 22, 2 .3263. Ikke fundet. 4  Om at have en stor munk i hjertet, dvs 
sin egen retfærdighed og gerningshellighed.327 5. Ikke fundet.

 Om Guds barns förtroliga umgänge med sin Gud och Frälsare328 
Rosenius skriver, at han er afhængig af den fromme Bogatzkys329 bog En trogen själs förtroliga 
umgänge med Gud och wår Frälsare. Bogen var netop udkommet på svensk.330 Flere steder i 
artiklen mærker man Bogatzkys inderlige, lidt subjektive pietisme. Side 138 omtaler Rosenius de 

317 Luthers prædiken over Matt 22, 1-14 til 20. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, s. 314.
318 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 69-70;  Luther, Store Galaterbrevskommentar 1981 I, 109-110; 
W.A. 40 I, 135.
319 Det er fra Der 82. Psalm ausgelegt 1530 = W.A. 31 I, 199.
320 Det er fra Luthers prædiken over 2 Kor 11, 19-12, 9 til Søndag Seksagesima i Lutheri Kyrko-Postilla Andra Delen, 
317-327, selve citatet 321-322; Luthers Kirkepostillen I, Vinterdeken, 431-438;  W.A. 17 II, 141-153.
321 Fra Luthers prædiken over Matt 9, 1-8 til 19. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla, Sommar-Delen, 304-
311, selve citatet s. 306; W.A. 22, 322-324 og W.A. 29, 564-582. Citatet hos Rosenius står W.A. 29, 567.
322 Pietisten nr. 6, 1856, 93-96.
323 Pietisten nr. 7, 1856, 109-111.
324 Pietisten nr. 7, 1856, 111-112.
325 Martin Luther, Første Mosebog IV. Books on Demand GmbH, 2018 til kapitel 39 vers 21-23, s. 110-111; W.A. 44, 
376.
326 W.A. 5, 608 (Anden Salmeforelæsning).
327 W.A. 40 II, 575 (Salme 45, 11;1532).
328 Pietisten nr. 9, 1856, 129-142.
329 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. 
330 Pietisten nr. 9, 1856, 131.
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mennesker, der ikke med alvor jager efter helliggørelse og citerer uden kildeangivelse  Luther for : 
"ty med den gamla menniskan, såsom Luther säger, kan Gud icke hålla något wänligt samtal eller 
förtroligt umgänge."331  På side 139-140 citerer Rosenius Luther igen.332

 Gack ned till Krukomakarens hus333 
Ud fra et besøg hos en, der fremstillede lerkrukker, beskrives, hvordan krukker fremstillet af det 
samme ler alligevel kan være forskellige. Sådan har Gud også skabt og udrustet os mennesker 
forskelligt, men hvem vil gå i rette med sin skaber?

 Stillatigandet334 . 
En beretning om viljen til at tie, også når man mener sig behandlet uretfærdigt.

 Chr. Scriver335 och en bekymrad Christen336 
Scriver udøver sjælesorg.

 Den hemliga wisheten337  
Rosenius udfolder, at den hemmelige vished er, at en synder erkender sin store syndighed og 
henflyr til Guds nåde i Kristus. Dette uddyber Rosenius med eksempler fra Bibelen, bl.a. Jesu 
disciple der både strides om, hvem der var den fornemste og samtidig med Peter i spidsen svigtede 
Jesus. Dog levede de af nåden i modsætning til Judas. Denne virkelighed omtaler Rosenius med et 
citat af Luther.338                                                                                                                                      

331 Kilden ikke fundet.
332 Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 318-319;  Luther, Store Galaterbrevskommentar 1984 II, 109-110;
WA 40 I, 581-582.
333 Pietisten nr. 9, 1856, 142.
334 Pietisten nr. 9, 1856,143-144
335 Christian Scriver (1629-1693) var tysk luthersk præst og opbyggelsesforfatter. Han lagde vægt på inderlighed i 
troslivet og kan betegnes som banebrydende for pietismen. Den pietistiske leder Philipp Jakob Spener (1635-1705) var 
en af hans venner og den pietistiske leder August Hermann Francke (1663-1727) fremhævede, hvordan Scriver fik stor 
betydning for hans egen åndelige udvikling. Scriver kan i sine opbyggelige bøger minde Johann Arndts (1555-1621) 
opbyggelige bøger. Største udbredelse fik hans "Seelenschatz", der var en samling ugedagsprædikener i seks dele fra 
årene 1675-1692. Sjæleskat er udgivet på både dansk og svensk i flere omgange både i komplette og forkortede 
udgaver. Jeg har en komplet udgave på svensk på 1775 store sider trykt i Kalmar i 1857-1858. Mindre kendt er hans 
prædikensamling Guds Barns Herrlighet och Salighet over kirkeårets evangelietekster. Min udgave er udgivet af P. 
Palmqwists förlag i 1859 og er på783 sider 
336 Pietisten nr. 9, 1856, 144.
337 Pietisten nr. 10, 1856, 145-153.
338 Dette citat er  fra Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 44;  Luther, Store Galaterbrevskommentar 1981 
I, 70; W.A. 40 I, 90; Rosenius har nok citetet efter Walchs udgave, W 1 8, 1613 §77: Deshalben so ist dieses wol die 
allerhöchste Kunst, und rechte Weisheit der Christen.
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 Ett samtal mellan twenne wänner339 
I samtalen omtales Luther positivt to gange. Også Schinmejer340 nævnes.

 Till wårt lands christeliga qwinnor341 
Her bringes en indsendt artikel, der er et kraftigt opråb til unge kristne kvinder om at påtage sig en 
diakonissetjeneste ud fra den i år 1851 oprettede Diakonisseanstalt i Stockholm. Der siges noget om
tjenestens indhold og behov.342 Rosenius bringer så en kort artikel, hvor han bakker op om 
opfordringen til at blive diakonisse. Samtidig omtaler han, at den netop etablerede EFS har brug for 
kolportører i sin tjeneste.

 Åter en förmaning till de Christna, om trons bewisning i lefwernet343 
Rosenius indleder med at understrege, at en forudsætning for en kristens livsførsel er, at en kristen 
er født på ny og har Guds Ånd. Rosenius tager udgangspunkt i 2 Pet 1, 3-11 og redegør derudfra 
for, at mennesket er fortabt i sig selv, hvorefter han gennemgår Guds frelsesplan, og hvordan 
genfødslen sker. Denne nye fødsel giver fællesskab med Jesus og del i Guds nye natur. Det uddyber
Rosenius ved at citere Luther.344 Derudfra vokser det nye liv frem. Derudfra taler Rosenius konkret 
om det nye livs gerninger, fx ønsket om at aflægge vidnesbyrd om Jesus. Et andet eksempel er at 
udvise en nøjsom livsstil. Dernæst udlægger og indholdsbestemmer Rosenius ordene fra 2 Pet 1, fx 
selvbeherskelse, udholdenhed, gudsfrygt m.m. Rosenius viser med eksempler, hvilket liv vi er 

339 Pietisten nr. 10, 1856, 153-158 Her skal sammenlignes med Rosenius' inddragelse af Nådenes Ordning.
340 Johann Christoph Schinmeyer (1696-1767) var tysk præst og  opbyggelsesforfatter. Han fik sin teologiske 
uddannelse i Halle, hvor han blev inspireretaf Hermann August Francke (1663-1727). Han var en tid lærer under 
Francke ved Vajsenhuset i Halle. Han havde så forskellilge præsteembeder, hvor han tillige arbejdede på at oprette 
skoler og vajsenhuse. Bibelske Skatkiste
  I 1738 udgav Schinmeier i Basel Dr. Martin Luthers biblisches Spruch- und Schatzkästlein. Den bestod af et skriftsted 
og et Lutherord til hver dag i året. Bogen blev genudgivet flere gange og fik efterhånden flere forskellige tillæg. 
Allerede i 1740 blev bogen udgivet på dansk på Jakob Preussers bekostning. I forordet blev det ønske udtrykt, at 
Luthers Skatkiste måtte finde anvendelse i den daglige husandagt i hjemmene. I 1888 kom Luthers skatkiste i ny 
oversættelse af I.A.L. Dalsgaard, præst i Ødum og udgivet af Andr. Schous Forlag. Dalsgaard oversatte  ud fra den 
sidste tyske udgave udgivet af en forening af evangeliske mænd i 1861 på Bugenhagen Stiftelsen forlag. Den nye tyske 
udgave var imidlertid blevet forøget med forskellige tillæg. Dalsgaard bragte Luthers Skatkiste tilbage til Schinmeiers 
oprindelige størrelse. Kort efter fejringen af Reformationsjubilæet i 1917 genudsendte De Unges Forlag i 1918 Luthers 
Skatkiste. I 1944 nyoversatte sognepræst Christian Theodor Hoffmann-Madsen (1902-73) andagtsbogen  og gengav 
alle skriftsteder efter de sidst autoriserede bibeloversættelser. I forbindelse med Luther-jubilæet i 2017 kom 
Schinmeiers Dr. Martin Luthers biblisches Spruch- und Schatzkästlein i ny dansk oversættelse, hvor oversætteren 
pastor emeritus Ove Paulsen (f.1943), ikke alene har oversat den tyske tekst, men også minutiøst har sammenlignet de 
gennem skiftende forfattere overleverede Luthertekster med Luthers egne ord i "Weimarer Ausgabe", D. Martyn 
Luthers Werke, Weimar 1883-2009. Hensigten har været, at dagens læsere så vidt det lader sig gøre får mulighed for at 
læse Luthers egne ord og ikke bare skiftende udgiveres gengivelse af Luther.
341 Pietisten nr. 10, 1856, 158-160.
342 I følgende to bøger fortælles om Diakonisseanstaltens historie: Yngve Iverson, Tro verksam i kärlek. En bog om 
Ersta (Stockholm: Verbum, 1988). Anita Olsson (red.), Ersta. När kärlek märks 1851-2001 (Stockholm: Ersta 
Diakonisällskap, 2000).
343 Pietisten nr. 11-12, 1856, 161-174.177-191.
344 Die ander Epistel Sanct Petri gepredigt und ausgelegt. 1523 i W.A. 14, 19. Skriftet udkom på svensk Utläggning af 
S:t Petri Andra Epistel. Söderhamn 1850.
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kaldet til at leve. Kraften kommer fra livsfællesskabet med Jesus, der er frugten af den nye fødsel. 
Til sidst citerer Rosenius igen Luther.345      

 De hwita liljorna346 
En beretning om hvordan en buket smukke liljer i et soveværelse gav Scriver hovedpine, mens han 
sov. Bruges åndeligt om hvordan menneskers smiger kan skabe en falsk lykkefølelse.

 Jag fruktar det är slut med Guds tålamod med mig347 
Den korte tekst begynder med det nagende spørgsmål, om mon Guds tålmodighed over for mig er 
forbi. Som svar bringes et citat af  Luther.348

 Om Religionsfrihet349 
Rosenius orienterer lidt. Man forstår, at han ikke brænder for religionsfrihed. Det afgørende er at 
lægge det spørgsmål i Guds hånd og bede om, at hans vilje må ske.

 Besluter ett råd, och det warder intet af350 
Her bringes et stykke af Luther uden kilde.351

 "Det hafwen I gjort mig"352 
En fortælling fra et tysk blad om en troende, der ønskede at indbyde Jesus til middag hos sig. Han 
bad Jesus hver dag, om han ville komme, og han bad sin kone om at forberede en lækker middag. 
Søndag middag kom en slags landevejsridder, og han blev fyrsteligt beværtet. Fortællingens 
budskab var Jesu ord i Matt 25,40: Hvad I har gjort imod mig.

 Anmälan353 
Rosenius orienterer om næste årgang af bladene Pietisten og Missions-Tidningen. Han takker de 
venner, der assisterer med spredningen af bladene.

345 Det er fra Luthers epistelprædiken på 21. søndag efter Trinitatis over Ef 6, 10-17 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra 
Delen, 804-841, selve citatet s. 834-835; Luthers Kirkepostillen, II, Sommerdelen, 601; Das Sechste Capitel der Epistel 
S. Pauli an die Epheser, Von der Christen harnisch und Waffen gepredigt durch D. Mart. Luther; W.A. 34 II, 360-406, 
selve citatet  W.A. 34 II, 400.
346 Pietisten nr. 11, 1856, 174.
347 Pietisten nr. 11, 1856, 175.
348 Dette citat er  fra Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 400;  Luther, Store Galaterbrevskommentar 1984
II,  241; WA 40 II, 33.
349 Pietisten nr. 11, 1856, 175-176.
350 Pietisten nr. 11, 1856, 176.
351 Auslegung des 101. Psalms 1534-1535 i W.A. 51, 203.
352 Pietisten nr. 12, 1856, 191-192.
353 Pietisten nr. 12, 1856, 192.
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Rosenius som redaktør af Pietisten 1856
Rosenius bragte som i de foregående år en række bibeludlæggende artikler, hvor han fortsat hentede
stor inspiration fra Luther. Han omtalte også Chr. Scriver, der var en inspirator for pietismen, og 
pietisterne Bogatzky og Schinmejer, ligesom han omtalte sin inspiration fra et engelsk skrift uden at
nævne forfatter og titel. I denne  årgang gav han også nogle kirkehistoriske oplysninger, hvor han 
omtalte oprettelsen af Evangeliske Fosterlands-Stiftelsen, hvis grundlag og formål han beskrev 
indgående, ligesom han omtalte den glædelige åndelige udvikling i Sverige, hvor mange mennesker
modtog frelsen i Kristus, og der var stor villighed til at sprede kristen litteratur. Endelig gav han sin 
opbakning til Diakonisseanstalten i Stockholm  og opfordrede kristne kvinder til at uddanne sig til 
diakonisser. Pietisten 1856 blev genoptryk i 1863 identisk

Pietisten 16. årg. 1857 

 För det nya året. Tröst i alla bekymmer354 
I denne artikel udfolder Rosenius trygheden ved at hvile i Guds hånd i den tillid, at hvad enten vi 
møder glæde eller sorg, så er det sendt af Gud.  Rosenius understreger trøsten i, at alle vore 
hovedhår er talte. Samtidig understreger Rosenius, at Gud altid vil gøre det bedste for mennesket, 
det vil sige dets evige salighed. Så bringer Rosenius uden kildeangivelse et citat af Luther.355 

 Till en själ i allwarsam syndanöd356 
Her beskrives en brevveksling, hvor en person i det første brev skildrer, at han på grund af sin 
iboende synd har vanskeligt ved at tro. I svarbrevet forkyndes, hvordan den ugudelige kan blive 
frelst, fordi Jesus er død for syndere. Dernæst inddrager Rosenius Arndt357, der citeres for at tale om 
"det andelig helwetet", citatet lyder: "Alfo ist auch in diefer Geistlichen Helle kein trost."358 Til sidst
bringer Rosenius uden kilde et citat af Luther.359

354 Pietisten nr. 1, 1857, 1-8.
355 Det er fra Luthers Første Mosebog bd. 3 over 1 Mos 31, 31-33, s.280; W.A. 44, 42.

356 Pietisten nr. 1, 1857, 9-13.
357 JohannArndt (1555-1621), der var tysk præst, hvor han tilhørte den del af den lutherske ortodoksi, som sammen 
med Christian Scriver (1629-1693) og Heinrich Müller (1631-1675) blev en af forløberne for pietismen og en af de 
mest læste opbyggelsesforfattere inden for den lutherske kirke. Da Philipp Jakob Spener (1635-1705) fremlagte sit 
programskrift for pietismen Pia Desideria (lat. fromme) var det egentlig en fortale til Johann Arndts postille. Spener 
sætter Arndt ved siden af Luther med hensyn til den betydning, hans skrifter hr haft.  Arndt  ville med sine bøger vende 
læseren fra den evindelige, dogmatiske stridsteologi og føre dem, der tror på Kristus, fra en ren forstandstro til den 
frugtbærende tro, fra den blotte teori til den virkelige trosøvelse, og tillige vise, hvorledes det rette kristelige liv er, som 
står i overensstemmelse med den sande tro, og hvad det betyder, når apostelen Paulus siger: "Jeg lever ikke mere selv, 
men Kristus lever i mig" (Gal 2,20). Mens den lutherske ortodoksi havde retfærdiggørelseslæren som det 
altdominerende tema, understregede Arndt tillige helliggørelsen. Arndt sagde flere gange: "Kristus har mange 
tilhængere, men få efterfølgere". I 1605 udgav han sin første bog om Den sande kristendom, som ialt kom til at bestå af 
seks bøger. Den første danske udgave udkom i 1743 og er siden Den sande kristendom kommet i stadig nye udgivelser 
på de skandinaviske sprog. 
358 Johann Arndt: Vom wahren Christenthumb Bd. 2. Magdeburg, 1610, s. 623.
359 Fra Anden Salmeforelæsning 1519-21, Salme 5, 12 = "Operationes in Psalmos", W.A. 5, 195-196.
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 Förmaning till förbön360 
Rosenius bringer en tekst fra Budbäraren361, hvor der fornames til bøn for konge og øvrighed. 
Rosenius uderstreger, at han står helt bag den opfordring.

Försoningens Ord
Rosenius publicerede under den overskrift sangen/digtet Jag wet ett ord, fullt utaf himmelsk tröst.362 
Har ikke fundet den sang omtalt andre steder.

Anmälan363

Rosenius takker de abonnenter, der har fornyet deres abonnement. Samtidig omtaler han den 
misvækst, der især har ramt i Norrland og forårsaget, at adskillige sidder i en vanskelig økonomisk 
situation. Hvis de ikke har råd til at betale den fulde abonnementspris, er de velkommen til at betale 
et lavere beløb.

 Tio Guds Bud364 
Rosenius begynder med en undervisning i, hvad Guds lov er. Han understreger Guds hellighed, 
storhed og almagt. Et menneske har først forstået loven rigtigt, når det indser, at det er skyldigt over
for Gud og fortjener Guds straf.  Så bringer Rosenius, hvad man kan kalde en parafrase af Luthers 
forord til Store Katekismus.365 Derefter bringer Rosenius følgende citat af Luther med introduktion: 
Det är sannt hwad Luther säger, att "Gud har på alla sidor snaror och fällor för sina föraktare, så att 
de kunna ingenstädes undkomma Honom".366

 

 Gud är underlig367 
En beretning om hvordan en bedende slave blev pisket af sin herre, fordi han bad. En nat kunne 
herren ikke sove og bad sin hustru om at bede for sig. Da sendte de bud efter slaven. Han kom og 
sagde, at han allerede havde bedt for dem. Resultatet blev, at ægteparret kom til tro. 

 En Guds strafdom368 
Her skildres et bondeoprør i Posen, hvor vrede bønder ikke alene angreb og plyndrede et slot, men 
også slotskirken, hvor oprørslederen smadrede et Kristusbillede på alteret og udtalte sig hånende om
Kristus. Umiddelbart efter fik oprørslederen et ildebefindende og faldt om som død. Han blev tolket
som en Kain efter brodermordet.

360 Pietisten nr. 1, 1857, 13-14.
361 Budbäraren blev fra november 1856 udgivet af den nystiftede Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Bladets formål 
var "att vittna om Kristus såsom kommen i världen för att frälsa syndere", Allan Hofgren, Med Gud och hans 
vänskap.Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Bokförlag, 1956, 61.
362 Pietisten nr. 1, 1857, 14-16.
363 Pietisten nr. 1, 1857, 16.
364 Pietisten nr. 2-4, 1857, 17-30.33-40.49-52.
365 Luther, Den Store Katekismus, 31-33; W.A. 30 I, 125-126.
366 Kilden ikke fundet.
367 Pietisten nr. 2, 1857, 30-31.
368 Pietisten nr. 2, 1857, 31.
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 Walda yttranden af Luther 369 

Pietisten och Missions-Tidningen370

Rosenius nævnte først, at der fortsat kan tegnes abonnement på begge blade. Hvad Pietisten angår, 
kan man få alle ældre årgange. De første ni årgange til en lavere pris end de efterfølgende.

 Bref till några bröder i en landsort371 
Rosenius har i forlængelse af en artikel om dåben i Pietisten nr. 8 i 1854 fået et spørgsmål fra nogle 
brødre i et landsogn. Baggrunden for spørgsmålet var bl.a. en artikel i Evangelisten1856, der kort 
fortalt såede tvivl om barndedåben og gik ind for en bekendelsesdåb. Fosenius giver et 
sjælesørgerisk apologetisk svar til spørgerne.                                              

 Den unge martyren372 
Her fortælles en gribende historie om, hvordan et lille barn, der ønsker at besøge sin far, der er 
fængslet af den katolske kirke i England for sin tros skyld, bliver pisket ihjel.

 Första Budet373 
Rosenius udfolder indholdet af det første bud og inddrager uden kildeangivelse Luthers Store 
Katekismus.374 Rosenius forklarer, at en stor afgud er gerrighed. Andre afguder er lærdom og 
nydelsessyge og menneskedyrkelse. Derefter udfolder Rosenius, hvad det vil sige at elske Gud over 
alle ting.  Derefter  inddrager Rosenius Luther med to citater. Første citat375 og andet citat 73.376

               

 "Tack, att du har sändt elaka menniskor"377 
Her fortælles om en neger, der takkede Jesus for, at han på et skib var ført til et andet land, hvor han
havde hørt om Jesus. Nu var hans bøn, at hans forældre også måtte blive ført til et andet land og der 
høre om Jesus.

369 Pietisten nr. 2, 1857, 32. Kilderne ikke fundet.
370 Pietisten nr. 2, 1857, 32.
371 Pietisten nr. 3, 1857, 40-45.
372 Pietisten nr. 4, 1857, 45-48.
373 Pietisten nr. 4-5, 1857, 52 -64.65-73.
374 Luthers Den Store Katekismus, 42-43; W.A. 30 I, 133-134.
375 Det er måske fra Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 428;  Luther, Store Galaterbrevskommentar 1984
II,  287; W.A. 40 II, 81.
376 Det er måske fra Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 423;  Luther, Store Galaterbrevskommentar 1984
II,  278; W.A. 40 II, 72.
377 Pietisten nr. 4, 1857, 64.
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 Ett barn tröstar sin moder378 
En mor havde mistet sin mand og dermed hendes seks-årige søn sin far. Sønnen sagde til sin mor, at
når Gud ville være min far, kan Gud så ikke også være din mand.

 Frestelsen. Gud är Underlig379 
Det er en beretning om en meget fattig familie, hvor forældre og børn ønsker at følge Gud. Faderen 
finder en meget værdifuld tegnebog og fristes i første omgang til at beholde den. Men går mange 
mil for at aflevere den, og får ingenting af den rige ejer. Vejen tilbage er så anstrengende, at han af 
kulde bliver meget syg. Den rige mand angrer sin nærighed og opsøger den syge, der bliver rask, og
giver den syge gaver i to omgange, så familien kan købe et hjem, de har måttet forlade. 

 Till Guds barn under trons dunkel och owisshet380 
Rosenius bringer et brev til et bekymret menneske skrevet i 1789 af en prost och kyrkoherde i 
Swaluf i Lunds Stift. Rosenius motiverer det med, at han grundet sygdom ikke selv har kunnet 
skrive. Af pladshensyn bringes brevet forkortet.

En oförwäntad frukt381 
En beretning om en bibelkolportør, der giver en soldat en gratis bibel. Soldaten håner kolportøren 
for at have ladet sig narre til gratisuddeling og siger, at han vil bruge den til pibetænder. Noget 
senere kommer kolportøren til et hjem, hvor de netop har mistet en søn grundet sygdom, der med 
frimodighed så døden i øjnene. Forældrene omtaler en bibel. Når kolportøren ser den bibel, 
genkender han den bibel, han uddelte til soldaten. Soldaten har skrevet i den, hvordan den gav ham 
fred med Gud.

 Walda yttranden af Luther382 
I forlængelse af Gal 4, 9 bringes tre citater.
1. Et brev til de kristne i Strasbourg mod sværmer-ånden.383 
2. Ikke fundet.
3. Forelæsning over Esajas, 1527.384

 

378 Pietisten nr. 4, 1857, 64.
379 Pietisten nr. 5, 1857, 74-80.
380 Pietisten nr. 6, 1857, 81-93.
381 Pietisten nr. 6, 1857, 94-96.
382 Pietisten nr. 6, 1857, 96.
383 Brevet fra 1524 i W.A. 15, 394.
384 W.A. 25, 270.
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 Andra Budet385 
Rosenius udfolder med en række konkrete eksempler, hvordan mennesker misbruger Guds navn. Så
105 bringer Roseniuis et længere citat af Luther.386 Derefter inddrager Rosenius Luther på denne 
måde: "Jag undrade, säger en man, när jag läste Luthers allwarsamma anmärkning öfwer denna 
"förwända ordning", att man börjar först bedja, och icke först tackar och lofwar; men jag har nu 
lifligt erfarit hwilken förträfflig anmärkning det war". Luther talar öfwer Ps. l 18, 4,: Jag will lofwa 
och åkalla Herran, och säger: "Man kan icke tro hwad Guds lof är för ett kraftigt medel wid 
tillstötande fara. Ty så snart du begynner lofwa Gud, blifwer det onda genast mildradt, det trösteliga
modet wäxer och derpå följer Guds åkallande med tillförsigt. Fördenskull hafwa alla rätte Guds 
tjenare sett sig wäl före. att de icke begynt på något annat sätt, eller i någon annan ordning sökt tröst
och hjelp emot det onda, än denna vers lärer oss: man skall icke först åkalla Herran, utan först lofwa
Honom,. Det finns menniskor, som jemra sig inför Herran, men blifwa icke hörda; "De ropa, men 
der är ingen hjelpare, till Herran, men Han swarar dem intet" (Ps. 18: 42). Hwarföre det? Emedan 
de, då de ropade till Herran, icke lofwade Honom, utan wore harmsne på Honom; de hafwa icke 
föreställt sig Herran, huru ljuflig Han är, endast tänkt på sin bitterhet. Men ingen blifwer befriad 
ifrån det onda derigenom, att han endast ser på sitt elände och förskräckes för detsamma, utan 
derigenom, att han sluter sig till Herran och ser på Hans godhet".387                                                     

 Den der står, se till att han icke faller!388 
Et citat af Augustin. Stedet ikke fundet.

 Tredje Budet389 
Rosenius begynder med at udfolde, at Gud hvilede på den syvende dag efter skabelsen og dermed 
helligede hviledagen.  Så bringer Rosenius et citat fra Luther.390 Derudfra slutter Rosenius, at 
sabbatsbudet ikke kun gælder jøderne, men gælder alle mennesker, så længe verden består. Dog fik 
budet i Ny Testamente en ny ånd, der afløste flere konkrete former i Gammel Testamente. Derfor 
kunne man i Ny Testamente ændre sabbat til søndag. Derefter citerer Rosenius fra Luthers Store 
Katekismus, at det tredje bud i den bogstavelige betydning ikke angår os kristne.391 Her er det vigtigt
for Rosenius at fastslå, at Luther  talte om budet i den"utwärtes betydelsen". Som dokumentation 
for det citerer Rosenius fra Den Store Katekismus.392 Rosenius understreger, at det er vigtigt at 
fastholde søndagsfejring. Her citerer han Luther for at sige, at søndagsfejringen er en slags forsmag 
på himlen, søndagen skal forberede os til det evige liv.393 Så citerer Rosenius Luthers forklaring til 

385 Pietisten nr. 7, 1857, 97-112.
386 Luther, Kommentar över Bergspredikan Matt 5, 33-37 s. 97- 101; W.A. 32, 381-385.
387 Anden Salmeforelæsning 1519-1521 Salme 18,4; W.A. 5, 494. Ikke oversat til et skandinavisk sprog.
388 Pietisten nr. 7, 1857, 112.
389 Pietisten nr. 8-9, 1857, 113-128.129-132.
390 Luther, Udførlige Udlæggelse af første Mosebog til 1 Mos 2, 1-3  s. 62; Luther Første Mosebog bd. 1, s. 47; W.A. 
42, 60.
391 Luther, Den Store Katekismus, 57; W.A. 30 I, 144.
392 Luther, Den Store Katekismus, 57-58; W.A. 30 I, 144-145.
393 Luther, Den Store Katekismus, 57-58; WA 30 I, 144-145.
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det tredje bud fra Lille Katekismus.394 Efter disse betragtninger med Luthercitater anslår Rosenius en
mere pietistisk tone og taler om søndagen som en syndens dag for mange mennesker, hvor de på 
hverdagene passer deres arbejde, mens de om søndagen for alvor skal more sig. Som eksempler på 
synd nævner Rosenius spil og dans og natlige udsvævelser eller tidsfordriv, der på almindelige dage
er uskyldigt såsom arbejde og verdslige studier, der om søndagen bliver direkte synd. Søndagen kan
også blive en forbandelse, selv om man hører Guds ord, men ikke tager det til hjerte. Rosenius 
understreger, at den, der ikke glæder sig til og elsker at samles omkring Guds ord, heller ikke kan 
samles i himlen til den evige sabbatshvile. I den situation må der ske en ny fødsel. Så citerer 
Rosenius igen fra Luthers Lille Katekismus.395 Rosenius udfolder så, hvad det vil sige at holde Guds 
ord helligt. Derefter citerer han igen fra Luthers Lille Katekismus.396 Så citerer Rosenius Luther fra 
hans udlægning af Salme 117.397 Efter at Rosenius har understreget betydningen af at høre og læse 
Guds ord, kommer han til sidst ind på at helligholde søndagen i praksis. Derefter citerer Rosenius 
Spener. I den praktiske vejledning i at holde søndagen er Rosenius tydeligt inspireret af Spener398 og
ikke Luther.

 Anmälan399 
Rosenius omtaler to Luther-udgaver. Den ene er "Luthers Skrifter i ett efter tidens behof lämpadt 
urwal", som bliver udgivet af boghandleren P.A. Huldberg, Stockholm. Huldberg præsenterer, at 
udgaven vil bestå af fem dele. Udgaven vil blive temmelig omfattende og vil indeholde stof, der 
ikke tidligere er blevet udgivet på svensk. Den anden udgave er en henvisning til  en tidligere 
udgivelse af Luthers skrifter af Sonden.                                             

394 Luthers Lilla Katekes, 55; Luther  Lille Katekismus, 19.
395 Luthers Lilla Katekes, 55; Luther  Lille Katekismus, 19.
396 Luthers Lilla Katekes, 55; Luther  Lille Katekismus, 19.
397 W.A. 31 I, 224.
398 Philipp Jakob Spener (1635-1705) kaldes pietismens fader. Han voksede op i et gudfrygtigt hjem, hvor grunden 
blev lagt til det fromme, gudhengivne liv, som prægede ham hele livet. Det var hans forældres ønske, at han skulle 
blive præst. Han læste tidligt Arndts  Den sande Kristendom, men også engelsk puritansk litteratur. Han tog til 
universitetet i Strassburg, hvor han var en flittig student, der især algt vægt på sproglige studier. Han gik om søndagen 
til gudstjeneste og tilbragte resten af dagen sammen med gode venner, hvor de i fællesskab læste opbyggelige skrifter. 
En af professorerne vakte hans interesse for og kærlighed til Luther, som fæstnede ham i den lutherske lære. I 
Strassburg blev de teologiske studenter forberedt til præstegerningen ved afholdelse af katekisationer. Efter afslutning 
af studierne i Strassburgforetog han i årene 1659-1662 akademiske rejser bl.a. til Basel og Geneve, hvor han stiftede 
bekendtskab med den reformerete kristendomsforståelse. Han fik derefter en mindre krævende præstestilling og tog i 
1664 den teologiske doktorgrad. I 1670 begyndte han med gudelige forsamlinger, collegia pietatis, hvor det centrale 
var bibellæsning og bøn. I 1675 udgav han sit reformskrift eller programskrift Pia Desideria (lat. fromme ønsker). Kort
sagt ønskede Spener at være discipel af Luther, men han betonede stærkt sammenhængen mellem lære og liv, mellem 
retfærdiggørelse og helliggørelse med vægtlægning på bibellæsning og bøn og kristelig undervisning og oplæring. 
Spener var gennemtrængt af en dyb og inderlig fromhed, stærkt grebet af udbredelsen af evangeliet, i hvis tjeenste han 
viede sine rige evner.
399 Pietisten nr. 8, 1857, 128.
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Fjerde Budet400 
Rosenius begynder med at understrege vigtigheden af at lyde og ære sine forældre. Dernæst citerer 
Rosenius fra Store Katekismus.401 Så fra Luthers Lille Katekismus.402 Derefter citerer Rosenius igen 
fra Lille Katekismus.403 Og igen citerer Rosenius Lille Katekismus.404 Rosenius understreger, at 
lydigheden mod forældre og øvrighed har en grænse: den må ikke medføre ulydighed mod Gud. Så 
citerer Rosenius Store Katekismus.405  Derefter citerer Rosenius Lille Katekismus.406 Rosenius 
understreger, at der er knyttet løftet om et langt liv på jorden til det fjerde bud, men løftet lyder ikke
på salighed i himlen. Rosenius beklager, at i tiden den tidligere respekt for forældre og øvrighed 
næsten er forsvundet. Derpå citerer Rosenius Luther.407 Så citerer Rosenius Store Katekismus (det 
fjerde bud).408 Derefter fastholder Rosenius den gamle standstænkning og siger, at den nye tidsånd 
er ikke fra Gud. Så citerer Rosenius ret parafraserende fra Luthers Store Katekismus.409 Derefter 
bringer Rosenius et citat fra fortalen til Luthers Store Katekismus.410 Rosenius understreger tillige, at
forældrene ifølge det fjerde bud har pligt til at opdrage deres børn med Guds ord. Børnene skal 
opdrages for himlen. Rosenius siger en del om børneopdragelse og forbøn for sine børn. Til sidst 
omtales biskop Ambrosius' ord til Augustins mor Monica.

 "Lagsens ände." "Förtappadt." "Fullkomnadt"411 
 En kristen, der troede på Jesus, prøvede samtidig at finde trøst i sig selv. I en drøm blev det vist, at 
hun  var helt fortabt i sig selv, men fuldkommen i Kristus. Konklusionen er, at vi ikke bare må se al 
synd i os selv, men tillige at vi er fuldkomne i Jesus.

Anmälan412 
Man kan ikke alene tegne abonnement på Pietisten og Missions-Tidning, men også på ældre 
årgange af Pietisten. Årgangene  1842-1850 er billigere end de øvrige årgange. Årsagen er, at de 
første er blevet forkortet.

Till alla gossar och flickor413 
Her fortælles en historie om en ulydig søn, der ikke når at angre sin ulydighed over for sin mor, 
inden hun dør.

400 Pietisten nr. 9-10, 1857, 132-143.145-155.
401 Luther, Den Store Katekismuis, 66; W.A. 30 I, 150.
402 Luthers Lilla Katekes, 62-64; Luthers Lille Katekismus, 20.
403 Luthers Lilla Katekes, 62-64; Luthers  Lille Katekismus, 20.
404 Luthers Lilla Katekes, 62-64; Luthers  Lille Katekismus, 20.
405 Luther, Den Store Katekismuis, 70; W.A. 30 I, 153.
406 Luthers Lilla Katekes, 62-64; Luthers  Lille Katekismus, 20.
407 Martin Luther, En enkel måde at bede på, Eine einfältige Weise zu beten für einen guten Freund, 1535, 25-26;  
W.A. 38, 368.
408 Luther, Den Store Katekismus, 61-75; W.A. 30 I, 147-157.
409 Luther, Den Store Katekismus, 62-65; W.A. 30 I, 148-150.
410 Luther, Den Store Katekismus, 33-34; W.A. 30 I, 127.
411 Pietisten nr. 9, 1857, 143-144.
412 Pietisten nr. 9, 1857, 144.
413 Pietisten nr. 10, 1857, 155-160.
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Femte Budet414 
I udlægningen af det femte bud tager Rosenius udgangspunkt i Jesu ord i Bjergprædikenen og 
udlægger de ord på en sjælesørgerisk måde med en række konkrete eksempler. Så inddrager 
Rosenius Luther fra hans udlægning af Bjergprædikenen 5, 23.415 Rosenius lader Bjergprædikenens 
ord om det femte bud have et konkret budskab til den kristnes livsførsel (lovens 3. brug) og 
samtidig et ord, der overbeviser om synd og dermed behov for frelse (lovens 2. brug).

 Ett kännetecken på den äkta bättringen416 
Her fortælles en historie om en trofast kirkegænger, der ikke brød sig om at være en stor synder. 
Men så en dag fortalte han sin præst, at han havde erkendt sin store synd og kun kunne blive frelst 
på grund afJesu fortjenete.

Rättfärdighetens wappen till högra sidan och til den wänstra417 
Her bringes en kort redegørelse for den kristne frihed med langt citat af Luther. Citatet er Rosenius' 
forkortede og sammenskrevne referat af Luthers prædiken.418

 Anmälan419 
På grund af Rosenius' færre kræfter og behov for hvile udkommer Pietisten 1858 i lidt mindre 
omfang og derfor lidt billigere. Genoptryk af gamle årgange tilgængelige, de først 9 årgange 
billigere end de senere. En artikel i Pietisten nr. 5 i 1857 er udgivet af Gefle Tractat-Sällskap .
Af "Luthers Skrifter i Urwal" er  2. del udkommet.

 Jul-betraktelse420  
Rosenius udfolder indholdet af inkarnationen, at Gud i Kristus blev menneske. Nåde over nåde. Så 
inddrager Rosenius Luther på denne måde: "Det är sannt hwad Luther anmärker, att sedan Guds 
Son blifwit en menniska, borde det dock hafwa den frukt och werkan på oss, att wi skulle innerligen
älska och glädjas åt allt hwad som heter menniska, och aldrig mer kunna hysa owänlighet mot 
någon medlem af det slägtet".421 Derpå citerer Rosenius to vers af  Luthers salme Nu fryde sig hver 
kristen mand.422

414 Pietisten nr. 11-12, 1857, 161-171.177-183.
415 Luther, Kommentar över Bergspredikan, 78-80; findes også i dr Martin Luthers skrifter uti ett efter tidens behof 
lämpadt urval, II; W.A. 32, 365.
416 Pietisten nr. 11, 1857, 171-174.
417 Pietisten nr. 11, 1857, 174-176.
418 Luthers prædiken over Luk 15, 1-10 til 3. søndag efter Trinitatis i Luthers Kyrko-Postilla Sommar-Delen, 98-112, 
citaterne primært s. 101-103; W.A. 22, 52 og W.A. 36, 270-303.
419 Pietisten nr. 11, 1857, 176.
420 Pietisten nr. 12, 1857, 183-192.
421 Kilden ikke fundet.
422 Pietisten nr. 12, 1857, 189. Den svenska Psalmboken nr. 345, vers 4-5; Den Danske Salmebog nr. 487, vers 5-6

59



Anmälan423

 Her reklameres bl.a. for de genoptrykte årgange af Pietisten. De ældste ni årgange er billigere end 
de følgende. 

Rosenius som redaktør af Pietisten 1857
I denne årgang bragte Rosenius først gennem tre numre en grundig redegørelse for, hvad lovens det 
vil sige budenes egentlige indhold og formål er. Derefter gennemgik han de fem første bud i fem 
numre af denne årgang. Til denne gennemgang inddrog Rosenius talrige gange Luthers lille og store
katekismus. I nr. 6 redegjorde Rosenius for, at han på grund af sygdom i flere uger var blevet så 
svækket, at han ikke havde haft kræfter til at skrive noget til dette nummer af Pietisten. Han bringer 
en artikel, der er meget værdifuld i sit indhold, men som allerede er tilgængelig på svensk. Rosenius
inddrager også Johann Arndts Den sande kristendom og Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen nye 
opbyggelige blad Budbäraren. Endelig var nogle blevet usikre om barnedåben på grund af det røre, 
den begyndende baptistiske bevægelse havde skabt. Da skrev Rosenius en artikel om barnedåben, 
der både var sjælesørgerisk og apologetisk. Også i denne årgang var der både opbyggelige historier 
og åndelige sange. Pietisten 1857 blev genoptrykt i 1863 identisk

Pietisten 17. årg. 1858 

 Allt kött skall tillsammans se, att Herrans mun taler424 
I denne åbningsartikel bringer Rosenius et langt citat fra en bog af Alex. Keith: Wittnesbörd om 
uppfyllelsen af Skriftens profetior425, som netop var blevet  oversat  til svensk. Dette citat beskriver, 
hvordan det er en opfyldelse af bibelske profetier, at jøder har været udsat for så mange lidelser. 
Men det tilføjes, at der er et fremtidshåb for jøderne ifølge Rom 11.
 

 Hwad ser du?426 
I denne på engang ransagende og trøstefulde artikel, inddrager Rosenius jødefolket som eksempel 
på både Guds godhed og strenghed.

 "Huru kunne wi weta wägen?" 427

Rosenius besvarer spørgsmålet ved at bringe nogle centrale skriftsteder.

 Fortsättning af wåra betraktelser öfwer  Tio Guds Bud. Först en kort inledning428   

423 Pietisten nr. 12, 1857, 192.
424 Pietisten nr. 1, 1858, 1-13.
425 Alex. Keith, Wittnesbörd om uppfyllelsen af Skriftens Profetior såsom bewis för desammas tillförlitlighet 
(Stockholm: P. Palmqwist & Comp. förlag, 1857).
426 Pietisten nr. 1, 1858, 13-16.
427 Pietisten nr. 1, 1858, 16.
428 Pietisten nr. 2, 1858, 17-19.
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Rosenius giver uden at inddrage Luther en kort redegørelse for lovens opgave. Den viser, hvad der 
er synd imod Gud. Den viser, at vi har brug for en frelser. Også den troende har brug for at høre 
lovens ord.

 Sjette Budet429 
Rosenius giver uden at inddrage Luther en principiel forklaring af det 6. buds indhold, hvor han 
tager udgangspunkt i, at Gud skabte mennesket som mand og kvindeog indstiftede ægteskabet. 
Rosenius udfolder så blandt andet ud fra Matt 5, 27-30, hvordan mand og kvinde kan leve rent, og 
Rosenius fremhæver brugen af ordet og bønnen og fasten som hjælpemidler til at undgå at synde i 
tanke, ord og gerning. Han omtaler især de hårde kampe for at undgå tankesynder.

 De kyrkliga frågorna wid riksdagen430 
Rosenius redegør for, at Konventikelplakaten har været drøftet i den svenske Rigsdag; den vil 
komme i en ændret og forbedret udgave.

Något om Äktenskapet431 
Rosenius underviser om ægteskabet og fastslår, at er ægtefællerne kristne, kan der kun være tale om
skilsmisse, hvis der foreligger hor. Er de ikke kristne henviser han til Luther, om der kan være tale 
om skilsmisse. Ved skilsmisse ved hor kommer Rosenius ikke ind på muligheden for et nyt 
ægteskab. Han taler stærkt og sjælesørgerisk, at Gud har givet ægtefællerne til hinanden. Gud står 
bag ægteskabet. Det skal give kraft og frimodighed til at tilgive hinanden. Rosenius inddrager 
derefter Luther.432 Dernæst Spener433 og kirkefaderen Gregorius434 med ordene: "Hustrun skall så 
wara sin man till behag, att hon icke blifwer sin Skapare till misshag". I en note henviser Rosenius 

429 Pietisten nr. 2, 1858, 20-30.
430 Pietisten nr. 2, 1858, 30-32.
431 Pietisten nr. 3, 1858, 33-45.
432 Matt 5, 21-32 og Matt 5, 27-30 = WA 32, 299-544.
433 Philipp Jakob Spener (1635-1705) kaldes pietismens fader. Han voksede op i et gudfrygtigt hjem, hvor grunden 
blev lagt til det fromme, gudhengivne liv, som prægede ham hele livet. Det var hans forældres ønske, at han skulle 
blive præst. Han læste tidligt Arndts  Den sande Kristendom, men også engelsk puritansk litteratur. Han tog til 
universitetet i Strassburg, hvor han var en flittig student, der især algt vægt på sproglige studier. Han gik om søndagen 
til gudstjeneste og tilbragte resten af dagen sammen med gode venner, hvor de i fællesskab læste opbyggelige skrifter. 
En af professorerne vakte hans interesse for og kærlighed til Luther, som fæstnede ham i den lutherske lære. I 
Strassburg blev de teologiske studenter forberedt til præstegerningen ved afholdelse af katekisationer. Efter afslutning 
af studierne i Strassburgforetog han i årene 1659-1662 akademiske rejser bl.a. til Basel og Geneve, hvor han stiftede 
bekendtskab med den reformerete kristendomsforståelse. Han fik derefter en mindre krævende præstestilling og tog i 
1664 den teologiske doktorgrad. I 1670 begyndte han med gudelige forsamlinger, collegia pietatis, hvor det centrale 
var bibellæsning og bøn. I 1675 udgav han sit reformskrift eller programskrift Pia Desideria (lat. fromme ønsker). Kort
sagt ønskede Spener at være discipel af Luther, men han betonede stærkt sammenhængen mellem lære og liv, mellem 
retfærdiggørelse og helliggørelse med vægtlægning på bibellæsning og bøn og kristelig undervisning og oplæring. 
Spener var gennemtrængt af en dyb og inderlig fromhed, stærkt grebet af udbredelsen af evangeliet, i hvis tjeenste han 
viede sine rige evner.
434 Det er vanskeligt at vide, om Rosenius tænker på Gregor fra Nazianz (o.330-389/390) eller Gregor af Nyssa (o.335-
o.395).
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til Pietistens originaludgave og til genoptrykket. Heraf fremgår, at genoptrykket er væsentligt 
forkortet. 

 Christi stiftelser behålla sin Gudomliga wigt435 
Stykke af Luther.436 

 Det öppna glaset437 
Ud fra et eksempel med et glas taler historien om betydningen af at bevare Guds ord. 

 Evangelisk Skattkammare för Guds barn438 
af Luther mfl. Rosenius giver en varm anbefaling. Endelig omtales et nyligt udgivet Kristus-portræt.

 Sjunde Budet439  
Rosenius giver en grundig, men også praktisk fremstilling af indholdet og betydningen af det 7. 
bud. Så inddrager Rosenius  Luther ...."da skall man fina sanningen af Luthers ord, att "ingen 
näringsgren i werlden är så allmän, som tjufnad", att denna "är en så widt utbredd och allmän last, 
men och så föga aktad och bemärkt, att om man skulle hänga alla, som äro tjufwar och likwäl icke 
wilja heta det, skulle werlden blifwa öde och både bödlar och galgar fattas".440

 Bedröfwer icke Guds helige Ande441 
En prædikant fortæller, hvordan en ældre mand over for ham fastslog, at han ikke kunne kunne få 
sine synders forladelse, fordi han som ung havde afvist kaldet fra Jesus. Fortællingens budskab er, 
at man ikke må afvise kaldet fra Jesus, når det lyder.

 En märkwärdig rörelse i Amerika442 
Her fortælles om en vækkelse i USA.

435 Pietisten nr. 3, 1858, 45-47.
436 Det er fra Om privatmesse og præsteordination/ Vinkelmessen og Præstevielse. Luthers Folkebibliotek. Udvalgte
Skrifter, Decorah 1873; 3, 1-102. Von der Winkelmesse und Pfaffenweihe. 1533: W.A. 38, 195-256. Desuden Ein Brief 
D. Martin Luthers von seinem Buch der Winkelmessen. 1534; W.A. 38, 262-273. Brevet er ikke oversat til et 
skandinavisk sprog.
437 Pietisten nr. 3, 1858, 47-48.
438 Pietisten nr. 3, 1858, 48.
439 Pietisten nr. 4, 1858, 49-59.
440 Luther, Den Store Katekismus, 84; W.A. 30 I, 164.
441 Pietisten nr. 4, 1858, 59-63.
442 Pietisten nr. 4, 1858, 63-64.
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Jag gifwer min får ewinnerligt lif, och de skola icke förgås ewinnerliga. Joh. 10:28443 
Opbyggeligt stykke af Luther: "Derföre må hwarje Christen, när han i tro har anammat Evangelium,
wäl fröjda sig att han är under denne Herde, samt icke låta sina synder förwilla sig. Har han 
omfattat Evangelium, skall wäl Christus, under hwilken han är, utföra hans sak. Djefwulen skall 
ännu anfäkta honom med den och den lasten, med wrede, hat, afund, boleri, äktenskapsbrott, 
tjufweri, och hwad synderna än må heta, men han har en starkare, mäktigare konung, som skall 
honom wäl förswara. Swårt skall det dock ansätta dig, bittert skall det blifwa dig; derföre göras wäl 
behof af bedjande; äfwen andra måga bedja för dig, att du må hafwa ett starkt mod och käckt hjerta,
att stå djefwulen emot; men i sanning! du blifwer icke öfwergifwen, det hafwer ingen nöd, Christus 
skall nog rädda dig, endast du icke faller ifrån Hans rike".

Yderligt et stykke af Luther: "Frestelser äro för de heliga så af nöden, och ännu nödigare, än äta och
dricka, på det de må blifwa i fruktan och ödmjukhet samt lära att allene hålla sig till Guds nåd".444

Anmälan445

Her redegøres for en række bøger, der kan købes. Nogle er småskrifter med en eller flere artikler fra
Pietisten. Der er også omalt bøger af andre forfattere, fx Rosenius' udgivelse Martyrhistorien og 
Bunyans En Christens Resa.  

 Åttonde Budet446

Rosenius giver en både praktisk og sjælesørgerisk udlægning af det 8. bud. Så inddrager han 
Luthers Store Katekismus447 og kort efterigen.448

 Korta underrättelser från England och Amerika449 
Her fortælles blandt andet om det Britiske Bibelselskab.

Diakonisse-Anstalten i Stockholm450 
Her gives en kort orientering om Diakonisse-Anstalten i Stockholm og dens diakonale virksomhed.

 Det Nionde och tionde Budet451 
Rosenius giver en sjælesørgerisk og praktisk udlægning af det 9. og 10. bud uden at inddrage 
Luther.

443 Pietisten nr. 4, 1858, 64.
444 Kilden til de to citater er ikke fundet.
445 Pietisten nr. 4, 1858, 64.
446 Pietisten nr. 5, 1858, 65-79.
447 Luther, Den Store Katekismus, 93; W.A. 30 I, 171.
448 Luther, Den Store Katekismus, 93; W.A. 30 I, 171.
449 Pietisten nr. 5, 1858, 79.
450 Pietisten nr. 5, 1858, 80.
451 Pietisten nr. 6, 1858, 81-90.
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 Luthers Omwändelse452 
Her gives en kirkehistorisk fremstilling af Luthers omvendelse med Merle d'Aubigné som kilde.

 De trognas frihet ifrån lagen453 
Rosenius giver en grundig indføring i, hvad der er lovens, det vil sige den moralske lov eller 
hovedindholdet af de 10 bud. Friheden i Kristus betyder, at jeg er fri fra lovens dom og forbandelse.
Så siger Rosenius, at Katekismen omtaler død i tre betydninger: legemlig, åndelig og evig. Men 
Rosenius siger, at der også findes en fjerde død, hvor loven slår et menneske åndeligt ihjel; det vil 
sige slår dets "jeg" ihjel. Det kalder Rosenius at være død fra loven. Rosenius udfolder så 
betydningen af at være fri fra loven i samvittigheden for at kunne bære frugt for Gud. Så udfolder 
Rosenius evangeliet om at Gud sendte sin søn for vor frelses skyld. Luther inddrages så, hvor 
Rosenius introducerer: "Måtte då ingen inbilla sig, att wara heligare än Apostlarne! Lär heraf, att 
aldrig tro dem som inbilla sig en sådan helighet på jorden, att synden, den swarta, oheliga synden, 
icke mera bor hos dem. Att tro något sådant om en menniska på jorden, säger Luther, "är en så mot 
sakens natur stridande, främmande och galen tanke, som det skulle wara ursinnigt tänkt och taladt, 
om någon sade att wår Herre Gud fallit i synd". Nej, "säge wi, att wi icke hafwe synd, då bedrage 
wi oss sjelfwa, och sanningen är icke i oss. Iblandt Hans helige är ingen ostraffelig".454

Rosenius inddrog så Luther,455 og igen.456  Så citeres Pretorius. Ved afslutningen af artiklen nævner 
Rosenius i en fodnote, at Bogatzky netop har skrevet en bog om samme, som for nylig er udgivet på
svensk på 734 sider.457 
     

 Låt dig nöja åt min nåd 458

En beskrivelse af en søn der i trods og hårdhed vender dig fra sin far og hans kristendom, men 
omsider lader Guds nåde og kald nå sig.

 Märkwärdig bönhörelse459 
Her fortælles en historie  om en mærkværdig bønhørelse.

 Underrättelse från Nord-Amerika460 
Her fortælles, hvordan bedemøder fører til vækkelse og omvendelse.

452 Pietisten nr. 6, 1858, 90-96.
453 Pietisten nr. 7-10, 1858, 97-109.113-124.129-138.145-159.
454 Kilden ikke fundet.
455 Det er uddrag fra Luther, Stora Galaterbrevs Kommentaren 1954, 234-245; Luther, Store Galaterbrevskommentar 
1981 I, 367-386; W.A. 40 I, 432-450.
456 Martin Luther, Første Mosebog III til 1 Mos 26, 9 s. 70-76 men ikke helt præcis.
457 Det må vel være De trognas andeliga Skattkammare.
458 Pietisten nr. 7, 1858, 109-112.
459 Pietisten nr. 8, 1858, 125-126.
460 Pietisten nr. 8, 1858, 126-128.
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 Mördaren och Martyren461 
En morder og en martyr bliver kastet i samme fængsel. Martyren bliver redskab til morderens 
omvendelse. Både morderen og martyren bliver henrettet, hvor morderen offentligt bekender sin 
synd og samtdig lovpriser, mens martyren lovpriser Gud.

 Anmälan462 
Her er omtale ikke alene af abonnement på Pietisten og Missions-Tidningen, men også gamle 
årgange af Pietisten, hvor de første 9. årgange er billigere end de følgende. Årsagen er, at de 
følgende ikke er forkortede.

Det är nu lofligt att församlas i Jesu Navn!463 
Rosenius giver den glædelige nyhed, at Konventikel-Plakaten er blevet erstattet af en ny 
Konventikel-Forordning, der gør de tidligere "ulovlige sammenkomster" lovlige. Nu må alle 
benytte de nye frihedsrettigheder. I forlængelse af det nævnes, at Pietisten nu er afsluttet med kun 
10 numre. Men næste år er planen at udgive Pietisten med et fuldt antal numre.

Anmälan464

Rosenius giver en række redaktionelle meddelelser, bl.a. at Pietisten i det år, som tidligere nævnt, 
kun er udkommet med ti numre. Ligeles nævnes, at alle de ældre årgange nu er tilgængelige. Endnu 
engang nævnes det, at de første ni årgange er billigere end de senere.

Rosenius som redaktør af Pietisten 1858
I denne årgang, der var et par numre kortere end sædvanligt, gennemgik Rosenius budene 6-10, 
hvor han flittigt inddrog både Luthers lille og store katekismus. Rosenius indledte sin gennemgang 
af budene med en principiel artikel om budenes formål og opgave. Han sluttede sin gennemgang af 
budene med en principiel artikel om de kristnes frihed fra loven. I sin åbningsartikel hentede han 
meget stof fra Alex. Keiths bog om de gammeltestamentlige profetier om Israel og deres opfyldelse.
Rosenius inddrog også på forskellig måde Arndt, Spener, Prætorius og Bogatzky. Udover 
opbyggelige historier gav han også orientering om arbejdet i Rigsdagen med det glædelige resultat, 
at Konventikel-Plakatet blev stærkt liberaliseret, ligesom han orienterede om det britiske 
bibelselskab og om vækkelser i USA. Pietisten 1858 blev genoptryk i 1866 identisk.

Pietisten 18. årg. 1859 

Den der winner; eller Guds folks fält-lif på jorden465 
Rosenius indleder med, at man er gået ind i et nyt år med både farer og muligheder. Man må ikke 
undervurdere Djævelens list og styrke, men vejen frem er at holde sig til Guds ord. Derfor 

461 Pietisten nr. 9, 1858, 139-144.
462 Pietisten nr. 9, 1858, 144.
463 Pietisten nr. 10, 1858, 160.
464 Pietisten nr. 10, 1858, 160.
465 Pietisten nr. 1-6, 1859, 1-15.17-29.33-45.49-59.65-75.81-93.
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påbegynder han en grundig udlægning af Efeserbrevet 6,10-18. I denne udlægning inddrager han 
flere gange Luther (s.5.7.8.9.12.40.55.57.65.73.92). I en fodnote skriver Rosenius, at han i sin 
udlægning vil inddrage en  lang og kraftfuld prædiken af Luther uden nødvendigvis hver gang 
udtrykeligt at henvise til den, men blot markere det med anførselstegn.466  

Stridens slut för den som winner
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Skåda den staden467 med seks vers. Forfatteren er 
ukendt, og sangen er ikke fundet i nogen sangbog. 
 

En ängslig prediko-beredelse468 
En ikke-troende præst havde store problemer med at prædike. En fra menigheden talte 
sjælesørgerisk med ham og hjalp ham i gang med at læse Guds ord. Han kom til tro ogvoksede i 
troen.

 Subskriptions-Anmälan469  
EFS vil udgive Luthers postiller. Der informeres om subskriptionsvilkår. Postillen udkom 1860 med
1223 store sider.
,

 General Stenbock och Johan  Sasse470 
Kort beretning om den svenske general Stenbocks møde med en tysk prædikant.

Utwalda yttranden af åtskillige Guds män471 
Her nævnes flere bl.a. Luther. I forlængelse af det meddeler Rosenius, at har nogen vanskeligt ved 
at betale Pietisten af økonomiske grunde, kan de få Pietisten til halv pris eller måske gratis.

"Det står skrifwet"472 
En historie om en from kvinde, der satsede på bøn og Bibel-spredning. En mand blev anmodet om 
at besøge hende, da hun følte sig fristet. Fortællingens kernepunkt er, at djævelen også kan friste os 
under fromme former eller indgivelser, og det afgørende er, at vi prøver alt i lyset af Guds ord.

466, Luthers prædiken til 21. søndag efter Trinitatis over Ef 6, 10-17 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen 804-841; 
Das Sechste Capitel der Epistel S. Pauli an die Epheser, Von der Christen harnisch und woffen, gepredigt durch D. 
Mart. Luther.1531. Luthers Folkebibliotek, Udvalgte fuldstændige Skrifter bind 3, s.168-237, Iowa 1873; W.A. 34 II, 
360-407; flere citater W.A. 34 II, 360-371.
467 Pietisten nr. 1, 1859, 13.
468 Pietisten nr. 1, 1859, 14-15.,
469 Pietisten nr. 1, 1859, 15-16.
470 Pietisten nr. 2, 1859, 29-30.
471 Pietisten nr. 2, 1859, 30-32.
472 Pietisten nr. 3, 1859, 45-47.
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 "Intet fördömeligt"473 
I en opbyggelig udlægning af Rom 8, 1 inddrager Rosenius et langt citat af Prætorius. 

"Efter du war Gudi kär, måste det så wara; utan anfäktning måste du icke blifwa"474 
Endnu et citat af Prætorius.

,Jag har ett hem
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Jag har ett hem475 med seks vers. Står i Ahnfelts 
Sangbog nr. 98 (6 vers) uden forfatterangivelse, dog i Ahnfelts Sånger 1967 står Ur "Pietisten". I 
BV's sangbog nr . 440 (6 vers) står under sangen Ahnfelts sånger. I ELM -sangbog 1965 nr. 477 (6 
vers) står under sangen Ahnfelts sange.

 En Christen på dödsbädden476 
Her bringes et gribende vidnesbyrd om greve Stackelbergs dødsseng. Luther inddrages med 
følgende citat: "Efter köttet är jag swårliga bedröfwad, men efter anden storligen glad".477

 Jesus Christus, min Frälsare478 
Her skildres, hvordan en kristen på sit  dødsleje vidner om sin frelser.

Om den ny öfwersättningen af Luthers postillor479 
Rosenius forsvarer den nye oversættelsen af den nye Luther Postil, hvor nogle har hævdet, at den 
gamle Postil formidlede en bedre Luther. Desuden er der en omtale af nogle bøger hovedsagelig af 
Rosenius

 Om utgåendet från Kyrkan480 
Her giver Rosenius en nuanceret og sjælesørgerisk begrundelse for fortsat medlemskab af Svenska 
Kyrkan.                                                              
 

 Bok-Anmälan481

Anmeldelse af en prædikensamling, som Rosenius ganske vist ikke har læst så meget af, men ud fra
det læste anbefaler han gerne prædikensamlingen.

473 Pietisten nr. 3, 1859, 47.
474 Pietisten nr. 3, 1859, 47.
475 Pietisten nr. 3, 1859, 48.
476 Pietisten nr. 4, 1859, 59-61.
477 Kilden ikke fundet.
478 Pietisten nr. 4, 1859, 61-64.
479 Pietisten nr. 4, 1859, 64.
480 Pietisten nr. 5, 1859, 75-80.
481 Pietisten nr. 5, 1859, 80.
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 Kärlekens Lag482 
Her fortæller den første historie om en mand, der har kautioneret for en, han havde tillid tid. 
Manden, han havde kautioneret for gik fallit, så han fik en gæld, han ikke kunne betale. Den mand, 
han var kommet til at skylde pengene, var hårdhjertet, og han måtte i fængsel. Hans kone og store 
dreng sørgede. Ude af fængslet fik han hjælp af gode venner og ved flittigt arbejde, blev han en 
formuende mand. Hans unge søn havde med smerte set sin fars ulykke. 
  Den anden historie fortæller, at sønnen blev læge og kaldet ud til en piges sygeleje. Pigen boede 
hos sin bedstefar, der var den i sin tid rige mand, der havde været skyld i, at hans far kom i fængsel. 
Den rige mand var nu blevet fattig grundet sin søns udsvævende liv. Lægen fik lyst til at tage hævn 
over den hårde behandling, hans far havde fået. Men efter en bønskamp fik han kraft til at tilgive.

 Evangelium för de ogudaktiga483 
Dette er en typisk artikel af Rosenius, hvor han udfolder syndefaldets konsekvenser og fremholder 
Guds frelsesløfte allerede på syndefaldets dag, og at den ugudelige må modtage evangeliet, som han
er. I en fodnote nævner Rosenius, at denne fremstilling af Guds gamle frelsesord er meddelt af en 
god luthersk lærer i Tyskland, C.W.Forstman, og hans bog er trykt i mange oplag og læst af mange.

 Om en genom  denna predikan frälst syndare484 

Her fortælles, hvordan ovenstående artikel var trykt som et lille småskrift, der gav åndeligt 
liv til en ung adelsmand, der var i oprør mod Kristus og sit fædreland.

 Zwickau-profeterne wid Reformations-tiden485 
Rosenius bringer et ret langt citat fra kirkehistorikeren Merle D'Aaubigné, der beskriver den fase i 
reformationen, hvor sværmerne/reformationens venstrefløj ville gennemføre den rette bibelske 
reformation, hvor Luther var standset på halvvejen. Rosenius bruger kirkehistorien til at fremhæve 
Luthers optræden præget af kærlighed og visdom. Rosenius applicerer på sin samtid, at den tid kan 
indtræffe, hvor de troende skal forlade en gammel kirke, men Rosenius mener ikke, at den tid er 
kommet og henviser til en artikel i Pietisten 1851, nr. 4 s. 61.

 Anmälan486 
Her omtales nogle bøger og småskrifter især af Rosenius.

482 Pietisten nr. 6-7, 1859, 93-96.105-108.
483 Pietisten nr. 7, 1859, 97-104.

484 Pietisten nr. 7, 1859, 104-105.
485 Pietisten nr. 7, 1859, 108-112.
486 Pietisten nr. 7, 1859, 112.
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 Om likheten och olikheten Guds barn emellan i detta lifwet487 
Rosenius giver i fem punkter en bibelsk fremstilling af, hvad der ifølge Bibelen kendetegner en 
sand kristen. Dernæst citerer han Luthers ord om troen488; derefter citeres Prætorius; dernæst nævner
Rosenius, at den nye fødsels væsentligste kendetegn er, at en kristen lever af Kristus. Dernæst siger 
Rosenius, at et væsentligt kendetegn på et Guds barn er det nye hellige sind og en lyst til at holde 
Guds bud, og endelig den indbyrdes broderkærlighed. Endelig bliver en sand kristen tugtet af Gud. 
Men i denne bestemmelse af at være kristen nævnes sakramenterne slet ikke. 
Når Rosenius skal beskrive forskellene på Guds børn, begynder han med at fastslå, at Kristus er 
hovedtegnet på kristne. Det underbygger han med følgende citat af Luther uden kildeangivelse med 
følgende introduktion: Christus är hufwudtecknet på Christna. "Såsom Luther säger: "likasom en 
hwit wägg heter hwit af den hwita färgen, så ock de Christna af Christus".489 Rosenius nævner så, at 
Paulus, Peter, Jakob og Johannes er forskellige og samtidig optræder de i en fælles harmoni. 
Derefter udfolder Rosenius bl.a. ud fra 1 Kor 12, at nådegaverne er forskellige. Sådan har Gud villet
det. Det betyder, at kristne fremtræder forskellige. Rosenius fastslår, at de vanskeligste uenigheder 
mellem kristne opstår, når der opstår forskellige meninger og forskellig opfattelse af livsførsel, hvor
nogle mener, at Guds ord giver entydig undervisning og vejledning. Rosenius udlægger så Rom 14. 
Han gør meget ud af, at ingen af os forstår alting, vi kan også have været kristne en kortere eller 
længere periode. Kristne kan også være forskellige mennesketyper. Her nævner Rosenius Peter og 
Johannes. Her inddrager Rosenius et citat af Luther.490 Rosenius nævner så, at nogle taler om en 
lovisk retning og andre en evangelisk. Begge kan mistænkeliggøre hinanden. Også her er Rosenius' 
metode bibelundervisning og så inddrager han Luther med følgende introduktion: "Dessutom är det 
alle Christnas pligt och wishet, att så mycket som möjligt är söka förena och sammanhålla den alltid
till söndring frestade syskonhopen, wäl wetande, såsom Luther säger, att "det är den swåraste konst 
under solen, att igenkänna Christum i de swaga och underliga".

 Hwar och en som mig bekänner för menniskor, honom will och jag bekänna för min fader som är i
himmelen491 

I krigen mellem Tyskland og Tyrkiet i 1716-1718 blev en tysker taget til fange af tyrkerne, som 
ville have ham til at spotte korset og prise Muhammed. Han afviste og blev pint. Da sang han: "O 
du Guds Lam uskyldig". Nogle tyske soldater hørte det og kom og befriede ham.

 Hwad menar Apostelen med "stadig mat"?492 
Rosenius forklarer, at når Bibelen bruger ordet "mælk", så menes det enkle evangelium, som børn 
også kan forstå, mens "stadig mat" er den dybe udfoldelse af frelsens hemmeligheder.

487 Pietisten nr. 8-9, 1859, 113-125.129-144.
488 Luther, "Fortalen til Romerbrevet" i Martin Luther Skrifter i Udvalg, Credo 1981, 120 ; W.A. 7, 11.
489 Kilden ikke fundet.
490 Det er uden tvivl fra Luthers  prædiken på 3. søndag i fasten over Ef 5, 1-10 i Lutheri Kyrko-Postilla, Andra Delen, 
349-357; W.A. 17 II, 205-213.
491 Pietisten nr. 8, 1859, 125-127.
492 Pietisten nr. 8, 1859, 127-128.

69



 Tankespråk493 
Ingen forfatterangivelse.

Tänkwärda yttranden494 
Tre forskellige forfattere. Intet af Luther.

 Tröst för Guds barn i alla deras sorger och lidanden495 
Rosenius begynder med at citere Prætorius i en parafraserende form. Rosenius hovedtanke er, at 
Gud står bag alt, hvad der møder de kristne. Når kristne møder lidelse og smerte, er det sendt af 
Gud til tugt og for at danne hans børn for himlen. Rosenius får fremstillet, at Gud står bag alt på en 
sjælesørgerisk måde.

  Winträdets och grenarnes rensning496 
Her gør Rosenius opmærksom på, at han som et tillæg til den foregående artikel om trøsten for 
Guds børn bringer et afsnit af Luther, hvor han taler om vore lidelser.497 

Dufwan i bergsrefwan gömd. Eller min själs trygga, kära hwiloställe498

Rosenius publicerede under den overskrift sangen Farwäl, min själ, i Jesu sidas refwa.499 Det er en 
fri bearbejdelse af Brorsons Farvel, min Siæl, i Jesu Sides Vunde.500 Sangen står i BV's Sangbog 
1937 nr. 331 (to vers). Forfattere: H.A. Brorson, C.O. Rosenius. Står i ELM-sangbog 1965 nr. 413 
(to vers). Forfattere: H.A. Brorson. C.O. Rosenius. Udgiverne af ELM-sangbog synes ikke at have 
kendt Brorsons danske original.

 Anmälan501 
Her annonceres, at Pietisten og Missions-tidningen også vil udkomme i 1860.

 Exempel på lidanden. Trenne Martyrer502 
Her skildres, hvordan tre skotske, evangeliske kristne for deres evangeliske tro blev myrdet af den 
daværende katolske kirke i landet.

493 Pietisten nr. 8, 1859, 128.
494 Pietisten nr. 9, 1859, 144.
495 Pietisten nr. 10, 1859, 145-155.
496 Pietisten nr. 10, 1859, 155-159.
497 Rosenius gør opmærksom på, at han har hentet Luthers tekst fra en bog, der netop er udkommet i Christianstad, og 
bogen vil snart være tilgængelig i boghandelen. Rosenius' uddrag er fra Martin Luther udlægningen af Joh 15, 1-2 i 
Herrens Jesu Kristi Afskedstale, 309-332. Stockholm: Bibeltrogna Vänners förlag, 1918; Martin Luther,  Jesu 
afskedstale 2. del: Joh 15-16, 17-25. Hillerød. Luthersk Missions Bibelskoles Elevforenings Forlag; W.A. 45, 636-643.
498 Rosenius oplyste både skriftsted -Högawis. 2, 14 - og biskop Brorson som kilde.
499 Pietisten nr. 10, 1859, 159-160.
500 Det er sangens vers 1 og 3 fra Hans Adolph Brorson Samlede Skrifter III ved L.J. Koch. København: Lohse 1956, s.
125
501 Pietisten nr. 10, 1859, 160.
502 Pietisten nr. 11, 1859, 172-175.
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 "Drucken af helgonens blod"503 
Her skildres de uhyggeligt mange huguenotter, der blev myrdet på Bartholomeus-natten og den 
følgende tid.

, Anmälan504 
Informationer om Pietisten og Missions-Tidningen i 1860.

 Om Christlig tacksamhet och Guds lof505 
Rosenius behandler i denne artikel temaet den kristelige taknemmelighed. Han skildrer, hvilken 
synd utaknemmelighed er. Han giver eksempler på, hvor vi nærmest selvfølgeligt er taknemmelige, 
mens vi andre gange også havde grund til taknemmelighed, men lader utaknemligheden vælde frem
grundet detaljer, vi ikke er helt tilfredse med.                

 Ännu något om wäckelsen i Irland506 
Rosenius bringer to beskrivelser af vækkelsen på Irland udarbejdet af henholdsvis en domprovst og 
en læge.        

"Så älskade Gud werlden all"
Rosenius publicerede under den overskrift sangen Så älskade Gud werlden all507 med fire vers. 
Sangen er forfattet af Betty Ehrenborg-Posse (1818-1880) i 1856. Står som nr. 16 i EFS' Sangbog 
Sionstoner og forfatter B.E. Nr. 24. i BV's sangbog fra 1937 og B. Ehrenborg forfatter. I Den 
Svenska Psalmboken  1937 nr. 31 (fire vers), forfatter Betty Ehrenborg-Posse (1856). Den Svenska 
Psalmboken 1986 nr. 28 (fire vers), forfattere. B. Ehrenborg-Posse 1856 J.H. Åberg 
(domkirkeorganist) 1983. I ELM-sangbog 1965 nr. 66 (fire vers). B. Ehrenborg.

Pietisten m.m.508 
Rosenius reklamerer for Pietisten, også de gamle årgange, Missions-Tidningen, Luthers skrifter i 
Urval bd. 6+ bd. 7, Ahnfelts Sangbogs 5 hefte samt Davids 23. Salme.

 Rosenius som redaktør af Pietisten 1859
I denne årgang begyndte Rosenius med en artikel, der strakte sig over seks numre, om Guds børns 
liv her på jorden. Denne lange artikel blev efterfulgt af andre bibeludlggende artikler. Rosenius 
inddrog som sædvanligt Luther, men i denne årgang også Prætorius og den tyske lutheraner 
Forstmann. Rosenius inddrog også kirkehistorikeren Merle D'Aaubigné til at udfolde noget af 

503 Pietisten nr. 11, 1859, 175-176.
504 Pietisten nr. 11, 1859, 176.
505 Pietisten nr. 12, 1859, 177-187.
506 Pietisten nr. 12, 1859, 187-191.
507 Pietisten nr. 12, 1859, 191-192.
508 Pietisten nr. 12, 1859, 192.
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Luthers indsats i kirkehistorien. Rosenius skrev tillige om Svenska Kyrkan, hvor han på en 
sjælesørgerisk måde anbefalede fortsat medlemskab af Svenska Kyrkan. Også i denne årgang bragte
han nogle opbyggelige historier og åndelige sange. Pietisten 1859 blev genoptrykt i 1868 identisk.

72


	Rosenius som redaktør af Pietisten i årene 1851-1859
	Artiklen er udarbejdet af Flemming Kofod-Svendsen, kofodsvendsen@gmail.com
	Pietisten, 10. årgang, 1851
	Guds folks utsigter
	Enkan i Zarpath, eller: - "Hwad fattas mig ännu?
	Mitt nödwändiga ondo
	Melodi till sången på första sidan: Med Gud och Hans wänskap, Hans Anda och Ord
	Christi rike ett trons rike
	Aldrig helt misströsta! Gud kan allting hjelpa
	Skapelsen och Menniskan
	Af Augustinus, öfwer de skapade tingen
	Det war wäl en tid, da jag fridfull och glad
	Nyare tilldragelser
	Syndafallet och dess följder
	Några ord till de enfaldige i kyrkliga frågor
	Hwad bedröfwar du dig, min själ, och äst så orolig i mig? Hoppas uppå Gud!
	Sommaren är när
	Jag har en wän
	En Omwändelse- och Lefnads-teckning
	Upprättelsen och det första Evangelium
	Såld under Synden
	Samtal emellan en bekymrad Själ och en evangelisk Lärare
	Några ord om Barndopet
	Något om den sanna Bättringen och Tron; eller swar på den frågan: Huru warde wi ock af Christi förtjenst delaktige?
	Prestkonferensen
	Helgonet och Syndaren
	De döda benen börja röras
	"Herren wår rättfärdighet"
	Den nya Skapelsen
	Christi lust med menniskors barn, och Hans spelande på jordens krets
	Det fruktrika trädet
	Bönemantelen
	Anmälan. Pietistens äldre Årgångar
	Saligt lif och salig död
	Rosenius som redaktør af Pietisten 1851
	

	Pietisten 11. årg. 1852
	För det nya året
	Icke att jag allaredan hafwer det fattat; eller Bilden af ett sundt Evangeliskt troslif
	Anmälan
	Om Guds ewiga Nådawal
	"Den tiden, der du uti sökt warder"
	"För sent!"
	Det faste ordet
	Anmälanden
	Låter oss hålla Påska
	Det farliga klifwandet
	Hwad för nytt?
	Om Påskalammets ätande
	Jag är en pilgrim
	Ditöfwer
	Hwilke äro wärdige Nattwardsgäster?
	Ett Lejon förwandladt till Lamm
	Ett alldeles nytt helgon
	Wår Salighets-Höfdinge
	Låt honom bedja!
	Hwarje Christen kan göra något till sine bröders frälsning
	Guds ords kraft
	Tankespråk
	Alla trognas saliga Hopp
	Wärdet af ett enda blad i Bibeln
	Ett oförmodadt sammanträffande
	Den förtroliga barnaskaps-andan, och Wissheten om barnaskapet hos Gud
	Den bedjande modren
	Om barnaskapet hos Gud, och de djupa, ewiga grunderna för detsamma
	Gudomlig straffrättfärdighet
	Guds barn, födde af Gudi, och de mest utmärkande tecknen af den födelsen
	Derföre att du icke känna kunde den tiden, deruti du sökt war
	Anmälan
	De skärande Motsägelserna emot wårt barnaskap hos Gud
	Hemkomst- och bröllops-glädjen
	Anden kommer
	Anmälan
	Rosenius som redaktør af Pietisten 1852

	Pietisten 12. årg. 1853
	En blick på tidens tecken
	Håll uppå, i tid och otid
	Tro som ett barn
	Jag, jag...för mina skull
	Atheist-Predikanten i Kentucky
	Otros-hjeltars arma tröst i döden
	En skådespelerskas sång
	Gud är underlig, men nådelig
	I som uti ett hopp fångne liggen
	Ett bref
	Guds folks borgerskab och umgängelse i himmelen
	Klenoden
	"Skicker eder efter tiden!"
	Tron, samwetet − den stora hufwudsaken i ett Christeligt lefwerne
	Huru kan jag alltid ega Guds wälbehag?
	Kärleken är alla lagars lag
	De symboliska Böckerna
	Några ord om kärleken till Guds barn
	Dort ist hier, d. ä. Der är här
	Några ord om Mormonerna
	Huru skall man predika?
	Andans swärd
	Att tillbedja sina egna werk − hwad är det?
	"Lagen och Löftet"
	Är jag något skyldig min broders själ?
	Den blinde och soldaten
	Små synder
	Guds barn och döds-fruktan
	Fröjden i Herranom
	Det sälla hemmet
	Besöket i skogen
	Den bedjande gossen och piskan
	Föreningen med Gud och alla helgon
	En Mun-Christen
	Huru Gud beswarar bönen om förökad tro och nåd
	Anmälan
	En beständig nåd för wår beständiga synd
	Klentrogens historia
	Just som jag är
	Anmälan
	Rosenius som redaktør af Pietisten 1853

	Pietisten 13. årg. 1854
	Trofast och rättwis, att Han förlåter
	Den stora hemligheten uppenbarad
	Herren är Konung
	Anmälan
	Den sanna Kyrkan
	Medel mot tungsinthet
	"Huru skall det blifwa bättre med mig?"
	Den kraftiga droppen
	Mitt enda oumbärliga
	Bok-Anmälan
	Hwad jag will gömma från Påsken
	Et ord i denna tiden till de trogna
	Här lefwer en Gud ibland oss!
	Anmälan
	Wandra din höga kallelse wärdigt
	Kort underrättelse om Evangeliska Alliansen
	En tröst för bedjande Föräldar
	Hwete eller Agnar?
	Den dåraktige wandringsmannen
	Sjuka Själ!
	Beder du?
	Grenarne
	Något för dem som blifwit bekymrade med frågan om barndopet
	En undersökning om de trognas andliga renhet
	"Ske din wilje"
	Gudomlig straffrättfärdighet
	Den sanna helgelsens hemlighet
	Anmälan
	I hafwen det gjort mig
	Hwilken är då min nästa?
	Förgät icke hwad godt Herren dig gör
	Om tillegnandet af Christus och nåden
	Bok-Anmålan, Pietisten och Missions-Tidningen
	Det gjorde Gud, sändande sin Son i syndelig kötts liknelse
	Wåga dig
	Evangeliska tractat-Sällskapet i Stockholm
	Evang. alliansens Central-Afdelning
	Ett märkwärdigt tids-tecken
	Rosenius som redaktør af Pietisten 1854

	Luther og andre i Pietisten 14. årg. 1855
	Fader wår
	Kom, o min Jesu
	Helgadt warde Ditt Namn
	Om bemödanden för medmenniskors wäckande
	Subscriptions-Anmälan
	Tillkomme Ditt Rike!
	Hemligheten uppenbarad
	Ske Din wilje, såsom i himmelen, så ock på jorden
	Sabbaths-brytaren
	Rörelsernas tid
	Wårt dagliga bröd gif oss i dag
	Jordiska omsorger en tuktan till himmelen
	Biafsigter wid Gudaktigheten
	Bok-Anmälan
	Och förlåt oss wåra skulder, såsom och wi förlåte dem os skyldige äro
	Och inled oss icke i frestelse
	Utan fräls oss ifrån ondo
	Ty ditt är Riket, och magten, och herrligheten i ewighet. Amen
	Hwad Guds ande kan uträtta genom en enda tår
	Georg III i England
	Den största Diamanten
	En Arabisk Philosoph
	Något om den Inre Missionen
	De dödas uppståndelse och ett ewigt lif
	Flytt-foglarne
	Tilhör du Jesum helt?
	Den unge Pastorn
	Nådens werk mellan kanonerne
	Håll uppå, i tid och i otid, 2 Tim 4:2
	Segersången
	Schweitzer-gossen
	Pietisten og Missions-Tidningen
	Rosenius som redaktør af Pietisten 1855

	Pietisten 15. årg. 1856
	Christne, werldens ljus
	Hwad menniskan förmår
	Om bøger og Pietisten og Missions-Tidning
	Stenkrukorna öfwerfulla
	Werksamhet för den Inre Missionen, penge til uddeling af bøger, boganmeldelse
	Den gode Herden
	Det sköna hänsomnandet
	Församlingen af evangeliska Christna.
	En god herde
	Hwarjehanda
	En ogudaktig mans omwändelse
	Bönens kraft
	Bok-Anmälan
	Älskar du mig?
	Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
	Kärleken är starkare än döden
	Yttranden af Luther
	Om Guds barns förtroliga umgänge med sin Gud och Frälsare
	Gack ned till Krukomakarens hus
	Stillatigandet .
	Chr. Scriver och en bekymrad Christen
	Den hemliga wisheten
	Ett samtal mellan twenne wänner
	Till wårt lands christeliga qwinnor
	Åter en förmaning till de Christna, om trons bewisning i lefwernet
	De hwita liljorna
	Jag fruktar det är slut med Guds tålamod med mig
	Om Religionsfrihet
	Besluter ett råd, och det warder intet af
	"Det hafwen I gjort mig"
	Anmälan
	Rosenius som redaktør af Pietisten 1856

	Pietisten 16. årg. 1857
	För det nya året. Tröst i alla bekymmer
	Till en själ i allwarsam syndanöd
	Förmaning till förbön
	Försoningens Ord
	Anmälan
	Tio Guds Bud
	Gud är underlig
	En Guds strafdom
	Walda yttranden af Luther
	Pietisten och Missions-Tidningen
	Bref till några bröder i en landsort
	Den unge martyren
	Första Budet
	"Tack, att du har sändt elaka menniskor"
	Ett barn tröstar sin moder
	Frestelsen. Gud är Underlig
	Till Guds barn under trons dunkel och owisshet
	En oförwäntad frukt
	Walda yttranden af Luther
	Andra Budet
	Den der står, se till att han icke faller!
	Tredje Budet
	Anmälan
	Fjerde Budet
	"Lagsens ände." "Förtappadt." "Fullkomnadt"
	Anmälan
	Till alla gossar och flickor
	Femte Budet
	Ett kännetecken på den äkta bättringen
	Rättfärdighetens wappen till högra sidan och til den wänstra
	Anmälan
	Jul-betraktelse
	Anmälan
	Rosenius som redaktør af Pietisten 1857

	Pietisten 17. årg. 1858
	Allt kött skall tillsammans se, att Herrans mun taler
	Hwad ser du?
	"Huru kunne wi weta wägen?"
	Sjette Budet
	De kyrkliga frågorna wid riksdagen
	Något om Äktenskapet
	Christi stiftelser behålla sin Gudomliga wigt
	Det öppna glaset
	Evangelisk Skattkammare för Guds barn
	Sjunde Budet
	Bedröfwer icke Guds helige Ande
	En märkwärdig rörelse i Amerika
	Jag gifwer min får ewinnerligt lif, och de skola icke förgås ewinnerliga. Joh. 10:28
	Anmälan
	Åttonde Budet
	Korta underrättelser från England och Amerika
	Diakonisse-Anstalten i Stockholm
	Det Nionde och tionde Budet
	Luthers Omwändelse
	De trognas frihet ifrån lagen
	Låt dig nöja åt min nåd
	Märkwärdig bönhörelse
	Underrättelse från Nord-Amerika
	Mördaren och Martyren
	Anmälan
	Det är nu lofligt att församlas i Jesu Navn!
	Anmälan
	Rosenius som redaktør af Pietisten 1858

	Pietisten 18. årg. 1859
	Den der winner; eller Guds folks fält-lif på jorden
	Stridens slut för den som winner
	En ängslig prediko-beredelse
	Subskriptions-Anmälan
	General Stenbock och Johan Sasse
	Utwalda yttranden af åtskillige Guds män
	"Det står skrifwet"
	"Intet fördömeligt"
	"Efter du war Gudi kär, måste det så wara; utan anfäktning måste du icke blifwa"
	,Jag har ett hem
	En Christen på dödsbädden
	Jesus Christus, min Frälsare
	Om den ny öfwersättningen af Luthers postillor
	Om utgåendet från Kyrkan
	Bok-Anmälan
	Kärlekens Lag
	Evangelium för de ogudaktiga
	Om en genom denna predikan frälst syndare
	Zwickau-profeterne wid Reformations-tiden
	Anmälan
	Om likheten och olikheten Guds barn emellan i detta lifwet
	Hwar och en som mig bekänner för menniskor, honom will och jag bekänna för min fader som är i himmelen
	Hwad menar Apostelen med "stadig mat"?
	Tankespråk
	Tänkwärda yttranden
	Tröst för Guds barn i alla deras sorger och lidanden
	Winträdets och grenarnes rensning
	Dufwan i bergsrefwan gömd. Eller min själs trygga, kära hwiloställe
	Anmälan
	Exempel på lidanden. Trenne Martyrer
	"Drucken af helgonens blod"
	, Anmälan
	Om Christlig tacksamhet och Guds lof
	Ännu något om wäckelsen i Irland
	"Så älskade Gud werlden all"
	Pietisten m.m.
	Rosenius som redaktør af Pietisten 1859



