Soll Deo Gloria 1

Soli Deo Gloria

I august 1536 havde Danmarks nye
konge, Christian III, kaldt landets biskopper til møde i København. De var
nemlig medlemmer af Rigsrådet og
skulle være med til at redde landets
økonomi efter borgerkrigen Grevens
Fejde.
Krigen havde kostet så meget, at kongen skulle have fat i enorme summer for at bringe landet på fode igen – og betale løn til de lejesoldater,
der havde hjulpet ham med at vinde Grevens Fejde.
Der var kun ét sted at hente de nødvendige penge, nemlig hos kirken. Kirken var uhyre rig: den besad
både godser, slotte, gårde og huse. For at blive biskop skulle man som regel være af adelig familie, for
så var man vant til at omgås store formuer. Derimod stilledes der ikke store krav til ens kirkelige lærdom.
Hvis man ikke var den ældste søn i familien, kunne man ikke arve godset. Derfor var det rigtig godt,
hvis man så i stedet kunne blive biskop og dermed komme til at leve fedt og godt på kirkens gods. Det
vigtigste for biskopperne var nemlig ikke kirken, men kirkens formue.
Og nu havde den nyudnævnte kong Christian III så - seks dage efter sit indtog i København – indkaldt
Rigsrådet for at skaffe penge. Men biskopperne ville ikke være med til at betale.
Kongen lod nu om natten mellem d. 11. og 12. august biskopperne pågribe og sætte i fængsel. Resten
af Rigsrådet godkendte derpå kongens kup og skrev under på, at biskopperne ikke mere skulle være
medlemmer af Rigsrådet. Til slut i brevet lovedes det, at Rigsrådet ville være med til, at kirken i Danmark ikke mere skulle være katolsk. Fremover skulle den lutherske lære indføres i Danmark. Hermed var
Reformationen i Danmark en kendsgerning.
Alle biskoppernes godser, slotte, gårde og huse blev
frataget dem og i stedet lagt ind under kronen ”til brug for
kongen og til gavn for riget.”
”Den 12. august 1536.
Den katolske kirke havde nu mistet al sin magt og rigKongen sendte bud efter mig til et møde,
hvor også Johannes Rantzau og andre feltdom, og alle de fængslede biskopper blev afsat for tid og
herrer var til stede. Der blev forhandlet om,
evighed. I stedet udnævnte kongen folk som Peder Palhvad kongen skulle stille op med, at biskopperne ikke har villet betale noget til hjemladius og Hans Tavsen som biskopper i kirken i Danmark,
sendelsen af lejetropperne.
som nu var evangelisk luthersk (det er den stadig). De var
Det blev besluttet i Guds navn at tage bidygtige og lærde mænd, som havde studeret teologi hos
skopperne til fange.
Martin Luther i Tyskland.
Dette blev hemmeligt iværksat i nat, og
Det blev de nye biskoppers arbejde at holde opsyn med,
tidligt i morges kl. 4 blev de tre biskopper,
at alle sognepræster i hele riget prædikede i overensstemnemlig af Sjælland, Skåne og Ribe pågrebet.
melse med den lutherske lære. Og på en sådan måde, at
Samtidig sattes vagt om København til
almindelige mennesker kunne forstå prædikenen og holde
vands og til lands. Ingen kan komme ud
op med at være katolikker i deres tankegang. Det sidste var
eller ind uden særlig tilladelse. Således skal
det forblive i tre dage.
det sværeste!
Folk havde nemlig været vant til have helgener. Når
I dag er der også sendt skibe til Fyn og Jylland for at pågribe de biskopper, der endnu
man knælede foran et billede eller en figur af en helgen,
er på fri fod.”
knælede man for Gud. Man bad helgenen om at gå i forbøn
Uddrag af brev fra admiral Johan Pein til
for sig hos Gud. Man kunne ikke ved egen bøn nå frem til
fyrsten i Preussen.
Kristus og Gud, man skulle have en helgen til hjælp. Kristus
blev i slutningen af den katolske tid opfattet som en streng
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dommer, der ikke ville hjælpe et menneske, før
en mellemmand, en helgen, havde lagt et godt
ord ind for det menneske. Derfor var der et stort
behov for helgener, og de blev tillagt større og
større magt. Den vigtigste helgen var Jomfru
Maria.
Det var svært for et menneske pludselig at
skulle undvære sin helgen. Kunne man nu være
sikker på, at Kristus ville høre ens bønner, når de
ikke gik gennem en helgen? For at forhindre folk
i at holde fast i deres gamle helgener, blev alle
helgenbilleder og –figurer fjernet. Kristus havde
sejret – på latin: Kristus vincit! Kun ved hans
nåde kunne man frelses.
Efter Reformationen blev det moderne at sætte en inskription over indgangsdøren til sit hus. På den
kunne der fx stå ”Soli Deo Gloria” (Gud alene æren), ”Cristus Vincit” (Kristus har sejret), ”Kristus Regnat”
(Kristus regerer) eller ”Amor Meus Deus Meus” (Min kærlighed min Gud). Med sådan en indskrift kunne
husets ejer tilkendegive, at her i huset troede man ikke mere på helgener – her var beboerne så at sige
på det rigtige hold.

Opgave
1. Tal i klassen om, hvordan mennesker også i dag markerer, hvem de holder med. Kom 			
med flere forskellige eksempler.
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