
Med en del av upplagan följer en bilage.

.- ': .:.
{r" :

. i rlr:.t1åOd-
)u' lri?- ;1
\@r:q91

INN[1ftlt Fåskmorgon - G. a. te Fort. / varkyrkosplittringen oundvik-

lig? - Ärkebiskop E. Profittlich. / "Yerdens Hjemforel5s" - A. Atto. / Thomisme paa

Ksbenhavns Universitet - A. Menzinger. / Enhetssträvan i Edinburgh 1937 - L.-M, De-

wailly. / Kyrkan och konsten - Ed,w. Berggren. / Fra Guldkysten i Vest-Afrika -
N. Hansen. / KyrkokrQr,ri\a för Lr ry37 - G' Armfelt
cc
ABGANG 19 - APRIT {988 -' N:n 4

t--



C'seöa
Kato{sf< Tl\sfrrtft.

R.edaktionen:
Huvudredaktör ocb redaktör !ör Sverige: Fil. o. teol. doktor P. J. G e r-

I a c h, N:a Smedjegatan 24, Stockholm C. Tel. zt zo 28.
Redaktör för Danmark: Pater A. Menzinget S. J., Stenosgade 4,

Köbenhavn.
Redaletör fAr Finland: Fil. l'{ag. Jarl Gail6n, Lönnrotsgatan 3,

Helsingfors.
Redaktör för Island: Pater J. Gunnarsson, Reykjavik.
Redaktör för Norge: Ivlonsignore doktor K. K je lstrup, Kirkegaten 3,

Kristiansand S.

Redaktör för "Från Credos torn": F{averichef 8,. Sandqvist, Kata-
rina Bangata 71, Stockhoim.

Ansaarig utgioare: Monsignore B. D. Assarsson, Götgatan t8 A,
Stockholm.

Expeditionen:
NORRA SMEDJEGATÅN 24, STOCKHOLM C. POSTGIROKOI.{TO N:r 77876.

Credo kostar för helår kr. ro: -, för halvår kr. 5: - och för kvartal
kr. z:;o. Lösnummerpris kr. r: -.Prenumeration kan ske å alla postanstalter i riket samt hos Expeditionen.

BIDRÄG TILL IJORELIGGANDE NUÄ4MER ÄV:
Exc. Ärkebiskop E. Profittiich, hiunga 4-4, Tallinn.
Fröken E, Hjort, Ryttaregatan 7, Råsunda.
P. A. Menzinger S. J. - P. A, Otto S. J., Stenosgade ,1, Klbenhavn V
P. L.-M. Dewailly O, P,, Engelbrektsgatan 6 B, Stockholm.
Overlärare Edw. Berggren, Johannesgatan 22, Stockholm.
Mag. N. Ffansen, Villa "Fjordblink", Tiristed.
Baron G. Armfelt, Kulla Herrgård pr. Odensviholm, Kalmar län.

S:a Birgittas Bibliotek
N:a Smedjegat. z8r, Stockholm

O p p e t: Månclagar kl. 3-5,3o e" m.
Torsdagar ,, 7-8 e. m.

Nyförvärv;
Sigrid Undsets sista bok: "Norske Flelgener".
H. Messerscbmidt: "Kommunisme og Kristendom".
Sally Salminen: "Katarima".
P aaluskredsen."'Ritualbog for Legfolk".
L. Lund,h: "Hl. Francisci Fioretti".

Gör ett besök på vårt katolska bibliotek och undcrstöd detsamma aned ditt inresce.



PÅSKMORGON.
Av cERTRUD VON LE FORT.

Och jag hörde en ttärrrrna i natten; stark ocb sorn världens ancledrälet ropade

den ocb sade:

"Vem aill bära ÅterlösArens Krona?"
Och min learlek svarade: "Herre, jag vill bära Kronan".
Ocb jag bar den i mina bänder, tills mitt blod llöt ö,uer svarta törnen', ocb

t'ärgade mina lingrar röda.

Men lör andra gången ropade en röst ocb sade: "På ditt buoud måste du bära

Kranan,',

Ocb min karlek sz,arade: "Ja, Herre, jag skall bära den så!"

över min pd,nna lyt'te jag Kronan: då t'tammade den till d,u ett inre ljus.

Det oar vitt son vattcn i bergen.

Ocb en stämma ropade bögt: "5e, nu bLommar det sz,tarta törnet".
Ocb ljwset rann t'rån ntin bjässa. Det bleo till en bred ström, som nådde mina

t'ötter.
Då ropade jag ut min lråga i en stor ocb djup förskräcleelse:
"Herre, varthän vill Du, att jag skall bära Kronan?"

Ocb densarnmd stän1lnan talade till nrig: "ln i det eoiga liz.tet sleall du bära

Krondn".

Då sade jag till Herren: "Detta är lidandets Krona; genom clen kan Du låta

rntg dö".

Men jag börde en stämrna soara mig: "Vet du det iclee; odAdligt är lidandet,

5e, jag bar t'örklarat oändligbeten: Kristus är uppståndenl"

Då bars jag bort ao ljuset

(Hyn-rnen an die Kirche. Oversättning av Eva Hjorth.)

Credo. r9:e årg. Irlars r938. 73



VÄR KYRKOSPLITTRINGEN OUNDVIKLIG?
(Forts. fr. sid. a9.)

Qedan bevis framlagts för att katolicismen "stillar hungern efter objektivi-
r*) tet efter religiös-mystik upplevelse, efter i-Gud-försjunkenhet, tillmötes-
går ett allmänt förefintligt behov av'form och stil, motsvarar det nutida släk-
tets trängtan efter universalism", skulle man kunnat väntat att det ut ur kris-
tendomens väsende nu skulle försökas att bevisa, att i denna "katolicismens
tjusningskraft", denna Katolska kyrkans dragningskraft egentligen ändå icke
ileta kristliga vården vore verksamma och varför oaktat denna dragningskraft
en modern kristen måste "förbliva i denna smärtsamma skilsmässa".

Men innan Prof. Heim närmare undersöker kristendomens r'äsende, ställer
han frågan om kyrkosplittringens nödvändighet: Var den oundviklig? Skulle
den kunnat undvikas? Var den något som människor begagnat första lägliga
tillfälle att framkalla, eller låg det en gudomlig nödvändighet i denna splitt-
ring? (r6).

Den så framställda frågan tyckes oss metodiskt inte vara så alldeles lyckligt
formtrlerad. Ty frågan ä- ..t kyrbosplittringens ''gwd.omliga nödaär'digbet"
förutsätter egentligen redan ett f astställande utslag angå.ende kristendomens
väsende. Skulle nämligen undersökningen om kristendomens väsen visa att:
förefintligheten av en auktoritet i trosfrågor, prästadömet och en sakrament-
förvaltande Kyrka höra till kristendomens väsen, så är redan från början
påvisat, att det icbe kan förefinnas "en gudomlig nödvändighet" för grundan-
det av en kyrkoordning, där dessa väsenselement fattas. Eller med andra ord:
Om det av den hel. Skrift framgår, att Kristus instiftat en alldeles bestämd
Kyrka, med noga bestämd organisation, med en bestämd läroatrktoritet, med
ett prästadöme och med verkliga sakrament, då är det också tydligt, arr det
objektivt inte kan föreligga någon nödvändighet att skilja sig från denna Kyrka
och att skapa en organisation, i vilken dessa väsentliga Kristi anordningar
saknas. Ett berättigat ädagalåggande av verkliga missförhållanden inom Kyr-
kan och t. o. m. arr en obestridligen orättvis behandling av Martin Luther
från Kyrkans sida skulle alls intet ändra beträffande dessa nämnda fakta. En
skilsmässa från denna Kristi Kyrka skulle också då objektivt förbiiva en orätt.

Om alltså redan här frågan om "skilsmässans nödvändighetl' ställes, så kan
här endast den frågan besvaras, i vilken utsträckning Luther själv kände sig
berättigad till denna skilsmässa, och vilka bevekelsegrunder som därvid ledde
honom. Endast frågan om den subjektiva nödvändigheten kan här besvaras.
Faktiskt behandlas också huvudsakligen dessa subjektiva orsaker, som för-
mådde Luther att skilja sig från moderkyrkan.

Prof. Heim menar att även Luther "stått under Kyrkans hela inflytande"
och endast "med djup smärta skall hava slitit sig lös trån Kyrkan". (ry)

Uppkomsten av denna skilsrnässa framställes sedan sålunda: Luther ville
"närmast inte angripa någon Kyrkans troslära. Han ville ej heller reformera
Kyrkans inre beskaffenhet. Han ville alls inte avskaffa den kyr\ligp anord-
ningen beträffande avlatsväsendet". "FIan.vände sig mot ett fruktansvärt miss-
bruk, som då gripit vida omkring sig och på det allvarligaste kränkte det
kyrkliga botsakramentets anda." Detta missbruk skall enligt Luthers ord ha
bestått däri, att "människorna låta sig intala och tro, att om de läsa avlats-
brev, så .'kunna de, vara säkra och trygga för sin salighet . . . desslikes, att
människan genom denna avlat blir löst och frigjord från all pina och skuld" ('6).

När Luther vände sig mot missbruken inom'i avlatsväsendet, så var detta
"icke något angrepp på en kyrklig anordning eller, mot en kyrklig dogm. Nej,
det var en själasörjares ängslan för människosjälarna, vilka genom ett miss-
bruk hade bringats i största inre fara för sin frälsning" (I7).
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Var kyrkosplittringen oundvikligl

"Lurhcr trodde, att nran skulle bara bchöva avslöja cletta själafördärvande
ofog, som ju också varje god katolsk kristen på det djupaste beklagar, och
göra kyrkoledningen uppmärksam dårpä, så skulle det genast avsryras. Flans
person och ställning var härvidlag helt och hållet av underordnad betydelse.
FIan var endast händelsevis den som först märkt eldsvådan som brutit ut i Kyr-
kans byggnad, och som nu ansåg det vara sin plikt att göra alarm och ringa
i stormklockan." Q7)

Vidare framställes, att Kyrkan har måst svara, eftersom det icke såsom hos
Huss och Viclif rörde sig om dogmatiska frågor, utan om ett "för sjålarna
farligt missbruk". Människorna befunno sig i "allvarsam dödsfara" (zo).
Sedan heter det: "'Om också bara en enda stämma inom prästerskapet eller Kyr-
kans ledning hade framtrått" och ivrat för avskaffandet av misibruken, "om
också endast nägra av Kyrkans ansvariga män hade talat pä liknande sätt, så
skulle skilsmässan uteblivit".

"Men där hördes ingen röst, intet svar . . . Ingen eftertanke huruvida denne
munk ändå inte kunde ha rått i sina anklagelser . . . N.j, Kyrkan har endast
funnit ett svar på Luthers vädjan. Det inleddes genast mot hcinorn en kättare-
process, som varade tre år och slutligen förde till, att den kände professorn i
Vittenberg förklarades i akt av Kyrka och stat." (zo)

Den fortsatta utvecklingen framställes såsom en reaktion av Luthers desillu-
sionerade.förtroende: "Luthers hela själ hade troget tillhört moderkyrkan. Och
han hade trott sig ej kunna göra Kyrkan en större tjänst, än genom detta öppna
ingripande mot det vitt spridda avlatsofoget. Då blev han med köld avvisad
och utstött. Nu greps han av ett namnlöst raseri, ett raseri hos en desillusionerad
tysk man, som så innerligt, så förtroendehängivet överlämnat sig åt denna Kyr-
ka, och nu upplevde en så iskall tillbakavisning" (zr).

Detta "namnlösa raseri" riktade sig framför allt mot pår'en. Han begynte
tvivla på "påvens anspråk att vara Kristi ställföreträdare på jorden. Nu t'örst
blep ban leättare, för vilken Kyrkans dogmatiska fundament blevo tvivelaktiga,
och som vågade högtidligen avsäga sig påven såsom antikrist och bränna bann-
bullan" (zr).

Tvenne orsaker till den snabba kyrkosöndringen i Tyskland anföras sedan:
för det första att man såg sig besviken därutinnan atr "Rom", den främmande
myndigheten, visade sig mer angelägen om pengarna än om de kristnas sam-
vetsnöd, och för det andra att det uppkom ett strävande att befria sig från
bojorna, från den "osaliga sammanblandningen av samversangelägenhetör och
frågor om makt- och penningpolitik". Där vaknade en längtan efier de "igen-
grusade brunnarna", "efter källorna, till Kristus själv" (23).

Luthers här tecknade psykologiska utveckling tyckes dock vara reducerad
till något vä.I enkla linjer. .Intet finnes däri\ de_nna inre kamp som sena.re
omnämnes pä annan plats, denna strid hos munkei Martin Luther, vilken i sitt
stränga ordensliv och i bruket av de kyrkliga nådemedlen förgäves sökt sjdlens
frid och icke funnit en nådig Gud. Också därom står intet i denna del av
boken, vad likvisst vetenskapligt påvisats .genom Pater Hartmann Grisars stu-
dier över Luther, att de nya tankarna om rättfärdiggörelsen, vilka ju också säker-
ligen angrepo Kyrkans trossatser, redan förefinnas i hans predikningar och
skrifter från åren rtrt-r 5:6, i alI synnerhet i föreläsningarna över Romare-
brevetit). I denna kommentar finnas t. ej. felaktiga åsikter om predestinationen,
arvsynden, viljans frihet, nåden, rättfärdiggörelsen och Kyrkans läroauktoritet.
iliven den däri utövade kritiken över Kyrkan går långt utöver en. kritik av
missbruk inom Kyrkan och blir alldeles tj'atigt o"ch klari en kritik av kyrkliga

7t



f Ed. Profittlich.

inrättningar och lagar. Där finnes också redan ett åberopande på, att han "har
ett apostoliskt uppdrag att lå:ra".

Så blir det begripligt, att Luthers teser ej kunde av Kyrkan uppfattas såsom
en älskande sons välmenande kritik av förefintliga missbruk.

Likaledes motsvarar det inte heller det verkliga händelseförloppet, att Luther
inre skulle fått något svar, och att han blott,"med kall hand" blivit tillbaka-
stött. Ehuru teserna delvis voro avfattade i en sårande, förmäten ton och
genom samtidigt spridda skrifter (t. ex. Ein Sermon von Ablass und Gnade)
måste verka ännu mera utmanande, behandlade man honom från kyrkligt håll
skonsamt. I februari ryrS uppdrog påve Leo X åt Augustingeneralen att
genom lärda och rätmkaffens personer söka verka på Luther för att få denne
att avstå från sina förvända åsikter. Men Luther fortsatte att hålla utma-
nande predikningar. Bland annat förnekade han i en predikan i maj månad
r 5 r 8 påvens makt att exkommunicera. Först under juni restes i Rom an-
klagelser mot Luther såsom misstänkt fär spridande av villoläror, och han
uppmanades att inställa sig i Rom till förhar. - Senare kallade man honom
emellertid till Augsburg, där man av honom krävde, att han skulle återkalla
tvenne uppenbart falska lärosatser. Men Luther vägrade göra detta, och väd-
jade till ett allmänt kyrkomöte. Och äveri r-ru gick man skonsamt till väga.
Det påståendet är alltså missvisande, att man ej ansett Luther värdig ett svar,
utan blott stött honorn tillbaka "med kall hand".

Men låtom oss antaga att Heims framställning skulle motsvara verkliga hän-
delseförloppet, och att alltså Luther skulle haft känslan att ha blivit orättvist
behandlad, så är därmed ändå icke hans, förfarande gärna berättigat. Fram-
för allt blir det ej lätt att försvara "det namnlösa raseri", varmed den man,
som framställde sig själv såsorn Guds sändebud, lät rycka sig hän mot moder-
kyrkan och mot påven. Själv skrev han härom rt2r till Konrad Pellican:
"Ja, verkligen, jag känner att 1ag inte är mig själv mäktig. Jag ryckes hän,
och jag vet ej ay vilken ande - jag rar mig icke i akt för satan".

Det borde därför inte heller vara så alldeles lätt, att med ett oförbehållsamt
"ja" besvara frägan, om det hos Luther förelåg en subjektiv nödvändighet för
en kyrkosplittring. Ännu mycket mindre skall man kunna påstå, att denna
söndring genom förhållandena i Tyskland skulle blivit absolut omöjlig att und-
vika. Kyrkohistorien visar från olika katolska länder att ett undanrödjande av
missförhållanden inom Kyrkan också r'arit möjligt genom en reformering
inif rån.

Men i synnerhet kan man ej inse, varför uppkomsten av denna kyrkosplitt-
ring ännu i iära dagar skall för människorna få vara av avgörande betydelse,
om man i densamma endast ser en reaktion mot dåtida missbruk inom avlats-
väsendet och en följd av den orättvisa behandling som Luther utsattes för.
Prof. Heim medgiver själv, att det som r5oo-talets män hade att anmårka pä
renässanstidens påvedöme "tillhör det förgångna. Ty sedan dess har mycket
förbättrats i den romerska Kyrkan. De grövsta missf<;rhållandena hava av-
skaffats" (26).

Aven i nuvarande tid tycker Heim sig se_ dg,qna "främmande makt" i den
Katolska kyrkan, spåra "den där kalla'handen från andra sidan bergen", hur
densamma särskilt i striden orn modernismen på nytt har uppenbarat sig.

Behandlingen av denna fråga visar tydligt vissa medfödda fördomar, som i
påvestolens strävande att beyara den rena läran endast kunna se "viljan till
makt". I alla fall förstå vi frågan som vid slutet av det kapitlet (27) göres:
"Är världskyrkan med dess prakt och dess diplomatiska förbindelser med alla
världsmakterna verkligen det, som Gud har velat?" Vi skola i det'följande
söka besvara denna fräga. - f Eci. Prot'ittlicb, Arbebisleop, Estland,
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,'VERDENS HJ EMFOREL S E."
I. DEN NUV,4,RENDE SITUATION.

\ / i oplever Verdenshistorie. Nasten daglig er vi Vidner til vrldige Begiven-
Y heder, som forandrer Verdens Skikkelse: I(rig, Revolution, Krisetider. Uret-
ferdighed og Logn fejrer i heroisk og moralsk Forkledning epokegarende
Triumfer. Brutalt egoistiske Instinkter er Lldviklingens strrkeste og farligste
Drivkrefter. En ny Tro og nye Idealer gor sig galdende - i Virkeligheden
kun nye Former for aldgammelt Hedenskab. Der dyrkes atter i storre Ud-
strrkning fremmede Guder og jordbundne Myter: Blod og Race, Kapital og
Teknik, det kollektive Menneske og et rent jordisk Paradis o. s. v. Kristeligt
set er det kun lige saa mange Navne for eet og det samme. For mange synes
Verdenssituationen - vi mener dermed Europa - aldrig at have v&ret saa
katastrofal som nu. Har Oswald Spengler alligevel set rigtigt, naar han i sin
Bog om "Vepterlandets Undergang" havder, at den europriske Kultur staar i
sin Alderdom og uafvendeligt gaar sin Dsd imsde?

Foi et kristent Menneske er det i Grunden et overflsdigt Sporgsmaal, hvis
mere eller mindre tilfeldige Besvarelse allerhojst ligger paa'Overfladen af hans
Interesse. I Problemets oprindelige Bet;'dning er Spenglers Spaadom allerede
gaaet i Opfyldelse. Hans pessimistiske Syn kommer efter kristen Opfattelse
fire Aarhundreder for sent. Siden Senmiddelalderen og navnlig efter den kirke-
lige Omvailtning i d-et r6. Aarhundrede er den vesterlandske felleskristne Kultur
i stadig Oplasning, og nye ukristne Krafter er sat i Bevagelse.

Hvad der til alle Tider interesserer et kristent Menneske allermest og inderst
inde - ogsaa i vor Tid og netop i vor Tid -, €r den Opgave, Gud-har be-
troet ham Ansigt til Ansigt med denne Verden: omnia instaurare in Cbristo,
at forny alt i Kristus, d. r. s. at opbygge en ny kristen Verden. Denne Opgave
er for alle Kristne til alle Tider den samme og altbestemmende. Men Tiderne
skifter ög dermed de ydre Betingelser og Forhold, under hvilke en Kristen maa
opfylde sit serlige Kald.

Den'nuvarende Verdenssituation staar overfor Kristendommen i Modsigelsens
Tegn. Dän kristne Livsopfattelqe er i vide Kredse ikke velset og i endnu storre
Kredse forhadt. De fieste politiske Systemer kan i vor Tid .ikke engang yde
den fornodne ydre Sikkerhed for Kristendommens Tilhrngere, for ikke ai rig.,
at de forfslger cg undertrykker Kirken. Den hellige Paulus Ord har igen
aktuel Betydning: "Vi lider Trrngsler paa enhver Maade - men engstes ikke.
Vi er stedt i Nsd - men fortvivler ikke. Vi lider Forfolgelse - men er ikke
forladt. Vi bliver underkuet - men ikke tilintetgiort" (II Kor. +, 8-S).

Bevegelsen bort fra Kirken, som tog sin Begyndelse i Senmiddelalderen og
navnlig fremmedes ved den kirkelige Omvrltnings hensynslose Kamp mod
Kirkens guddommelige Autoritet og den kristelige Tradition. forte til en
fremadskridende Srkularisering og. Afkristning af det offerrtlige f.iv. Det
skyldes denne antikirkelige Udvikling, at vi idag som Kristne staar Ansigt til
Ansigt med en Verden, som hverken kan eller vil vare kristen.

Den Situation, hvori vi som Kristne i Ojeblikket befinder os, krever en
radikal Afgorelse af os. Det grlder om "at vrre eller ikke at v&re", om et
utvetydigt "for eller imod". I den nuvrrende Situation er der ikke kngere
Plads for en neutral, afventende Holdning, en formidlende Indstilling. Der
gives ingen Flugt eller Udflugt fra vort kristne Ansvar. Flvad er det da for
et Krav, som vort typisk kristne Livskald stiller til os i Zjeblikkets Situation?

Det er dette Sporgsmaal, som O s k a r B a u h o f e r'r-) paa metafysisk Grund-

") Oskar Bauhofer: Dre
Herders Verlag, Freiburg i.

!

Heimholung der Velt. Von der sakramentalen Lebensordnung
Br. 1937 (z7r Sider). Mk. 4,oo. I Udlandct u 5 0/o Rabat.
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lag soger at besvare i sin Bog om "Verdens H jernf srelse". Den
nuverende Situation for de Kristne betegnes her som "Adspredelse og Afmagt".
Kristenheden lever idag ikke i Katakomber, men i "Adspredelse", in dispersione.
Katakomberne..er i sociologisk og aandshistorisk Henseende Symbolet for det
kristne Menneskes ."underjordiske" Eksistens i det forkristne-hedenske Rum.
Denne underjordiske Eksistens - i dybeste Forstand Martyrernes Blod, "Sede-
kornet, som blev lagt i Jorden" - har senere gennembrudt de jordiske Mag-
ters Lrbrlte. Martyrernes Blod var saaledes ikke blot Kirkens, men ogsaa et
ny historisk Livsordnings Sadekorn. I saa Henseende er Katakomberne et
Flnomen i Kirkens og Verdens Historie, som kun sker een Gang og aldrig
mere gentager sig. Katakomberne betegner Sammenstsdet mellem den kristne
Forkyndelse og Livsanskuelse paa den ene Side og den i sig selv hvilende og
selvbevidste hedenske Kultur og Leveform paa den anden Side.

I mere end tusind Aar havde Kristendommen indenfor den vesterlandske
Kulturverden fundet noget der svarer til et Hjemsted. Men dette Hjem eksiste-
rer ikke kngere. I den nyere Tid har der varet Krrfter i Virksomhed, som
kun rent udvortes s€t kan kaldes for kristelige. Den nuverende Kristenheds
Afmagt beror i Modsrtning til den oldkristne Katakombetilverelse ikke saa
meget paa haandgribeligt Fjendskab og Forfälgelse, men mere paa en uforbindt-
lig. tilsidesattende, afvisende Holdning fra Verdens Side.

Den moderne Udvikling opviser en Situation af en helt anden Art end i
Katakombernes Tid, selv om Bolschevismens apokalyptiske Rrdsler kunde frem-
kalde Minder om Kirkens Katakombetilvarelse. Den nuvrrende Kristenheds
historiske Situation er "Adspredelse". Den er kendetegnet ved den sekulare
Kulturs Adskillelse fra Forbindelsen mellem Natur og Overnatur, kortere sagt
ved den vesterlandske Synteses Oplosning. "Adspredelse" vil sige, at Kristen-
dommen paa Vesterlandets Omraade er sunket tilbage til Afmagt og Uforbindt-
lighed, at den ikke kngere er en Storrelse, som former Historie, at den ikke
mere er en "res publicai', en offentlig Magt. Typisk for Nutiden er Adskillelsen
af Kultur og Religion, af den offentlige Samfundsorden og Kristi Lov. En ny
Verdensorden har aflost den vesterlansk-kristne Orden: Borgerligheden.

Borgerlighed er et eksistentielt Udtryk for en metafysisk neqativ Grundhold-
ning: "Ego snm' et non est prater me ampliws" (Is. 47,8), "Kun jeg. og ellers
ingen". Det er det borgerliggjorte Menneskes og det borgerliggiorte Samfunds
Holdning. Man kan spore et vist Slagtskabsforhold til det Cartesianske
"cogito, ergo sL!rn", til dette Jeg, som vil opbygge Verden, til denne rent
borgerlige Filosofi. Ogsaa den moderne Filosofi er med Descartes som dens
fsrsle siore Reprrsentant indfanget i Borgerlighedens aandelige Rum, Borger-
lighed er det moderne Menneskes trsynlige Kendemerke. Mennesket har paa-
taget sig at oprette en "autonom" dennesidiq Orden, som udelukkende hviler
paa menneskelig Klogt og Kraft. "Han sidder i Tryghed og siger: Kun ieg
og ellers ingen" (Is. 47, 8).-Borserlighed vil sige Sakularisme, Verdsligqorelse. porgerlighed udtrykker
derved en skarp Modsåtning til den kristne Eksistens. hvis umiskendelile Kende-
tegn det er at vrre "fremmid i denne Verden". Kristenhedens Borgerliggorelse
var derfor kun mulig i samme Grad som Kristendommen mistede noget af sin
Substans. Den nutidige Kristendom viser Paa mange Omraader dette Substans-
tab og er derved Daa en Maade blevet borgerlieejort, for_i Nutidens Provelser
enten-paa' en heldbringende Maade a-t blive rusket op eller at forflygtiges og
gaa sin Oplosning i Msde.-. 

Borgerlighed. som vi forstaar den her, var overhovedet i rendyrket Iorm
fsrst mulie ved et Modsetningsforhold til Kristendommen. Borgerligheden
foler sig hiemme i Verden. Den har ingen n-retafysisk Forbirrdelse. Den for-
kristrre Livsforn-r kendte ikke Borgerlighed i dens egentlige Forstand, da Men-
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n€sket fsr Kristendommens Grundleggelse til trods for alt i der srore og helc
var metafysisk bundet og ikke endnu havde aflukket sin Verden for "de him-
melske Magter".

I flere Aarhundreder har Borgerligheden prcget den sociale, skonomiske
og politiske Virkelighed. Som offentlig Storrelse har Kristendommen i Borger-
lighedens Rum ingen Jordbund under sig. Borgerlighed er ikke noger, der kan
gores kristeligt. Forst den borgerlige Ordens uundgaaelige Sammenbrud kan
skabe en ny historisk Mulighed for dens Overvindelse ved Hjelp af Kristen-
dommens aandelige Krafter. Dette vil ikke sige, at vi roligt skal afvente "vor
Time" i uforstyrret Sindsligevagt. Ved Troskab overfor de smaa Forpligtel-
ser maa vi gore os duelige til Losningen af de store Opgaver. Borgerlighedens
snarlige Undergang ser ogsaa andre Krrfter ligge paa Lur. Bolschevismen ven-
ter ligeledes paa sin Time. Og Nationalsocialismens Ideologi har allerede ud-
nyttet den.

Adspiedelse og Afmagt kan ingenlunde fritage os for det store Ansvar; imod
alt Haab at tro paa en ny kristen Verdensorden og v€re dens Vejbrydere.
Adspredelse og Afmagt, som Kristenheden i vore Dage i sit Forhold til Verden
igen paa en strrkere Maade oplever, er ikke blot noget renr negativt. En dybere
Sandhed kommer os derved atter til Bevidsthedr at def kristne Menneske i
Verden altid lever i Adspredelse og Udlandighed, og at derfor Afmagt og
ikke Magt er et Kendetegn for den kristne Eksistens.

I Historiens guddommelige Plan har Nutiden maaske den Betydning at ind-
prente vor kristne Bevidsthed Erindringen om at vrre fremmed i Veiden. De
Kristne er "de udvalgte Udkndinge,.som bor spredt" over Verden (I Petr. r, r).
Vi maa bekende og anerkende vor Fremmedhed overfor Verden og sige Ja til
den med en hellig Lidenskab. Det er ganske vist ikke borgerlig, rnen kristen
Livsstil. Vi kan kun regne med at fore den borgerlige Verden ud over sig selv.
naar vi begynder med at gore.os selv fri for al Borgerlighed.

Dermed har vi i korte Trrk angivet den nuverende Situation, men endnu
ikke sagt noget om kristent Livskald i vor Tid, sksnt det paa en Maade alle;
rede fremgaar af det ovenfor anfsrte. Naar nemlig den moderne verdsliggjorte
Kultur mere og mere har oplost den metafysiske og af Kristendo(rm€n pro:
klamerede Forbindelse mellem Natdr og Overnatur, maa det vere vor Opgave.
at bringe en uloselig Enhed rhellem Natur og Overnatur til Veje igen eller med
andre Ord atter at fsre Verden hjem til Gud. Det er det, Bauhofer kalder
"Verdens Hjemforelse". Hvordan Vesterlandet i Middelalderen - Middel-
aiderens Ophor betegner ogsaa den vesrcrlandske Kulturs Oplosning - har
gennemfort denne Opgave og hvorledes vi i vor Tid maa s€tte alle vore Krrf-
ter ind paa ^t fare Verden hjem til Gud og at skabe en ny kristen Verdens-
orden' skal vises i en folgende Artikel' 

Art'rett otto s. J.

"Det er helt og fuldt rigtigt,.bvad den behendte Biskop Ketteler engang bar
sa.gt, dt Nastekarligbedens Gerninger er de bcdste Bepise'r lor Kristendommens
Sandbed. Thi naar udent'orstaaende ser, at Kristendomrnen ibbe blot bestaar i
Kirkegang og Bonner, i't'rornme Talemaader og gudeligc Vendinger, rnen i
prabtisk Godhed og handlerig Karlighed oztert'or alle trangende, nodlidende
og wlykkelige Mennesleer, da ail de faa Agtelse og -Erbodighed t'or den leristne
Tro, og mdnge Indaendninger og Fordornme mod denne vil da lalde bort at'
sig selv." (Biskop Jos. Brems, Biskoppeligt Hyrdebrev r,918.)
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f det r7. Aarhundrede oplevede man ved nordtyske protestantiske Universi-
I teter det Srrsyn, at en skolastisk Filosof - Jesuiten Saurez's Larebog
blev lägt til Grund for de filosofiske Forehsninger. (Det vilde vrre interes-
sant at;ide, oå det.samme ogsaa har vrret Tilfelde her i Norden'r'). Nu er i
hvert Fald en skolastisk Filosof og Theolog kommet til Ere ved Kobenhavns
lJniversitet, den hellige Thomas af Aquin, idet Sognepr€st K. E. S k y d s-
gaar d den 7. Okt ry37 forsvarede sin Afhandling "M etaf y s i k o g Tr o,
en dogmatisk Studie i nyere Thomisme" for den theologiske Doktorg'rad't'r).

Dei blev ved selve Disputatsen og bagefter i Pressens Omtale af den giort
opmarksom paa, at denne Afhandling maatte betragtes som et Vendepunkt i
Fbrholdet möllem evangelisk og katholsk Theologi herhjemme, og at den lige-
frem havde. kirkehistorisk Betydning. Allerede i t9z9 havde Professor Vi 1-

liam Norvin i sin Bog om det Kobenhavnske Universitets Historie i

Middelalderen udtalt sig meget anerkendende"om Skolastiken, men Skydsgaard
har gjort et Stykke Skolastik - og ikke det mindst betydende - levende paa
Universitetet ved at fremstille Thomismens Syn paa Metafysik og Tro. Hat'r
giver i sin Afhandling paa 3fi te.ttrykte Sider en hel Lrrebog i nyere Tho-
-ismes Theori om den naturlige Erkendelse og den overnaturlige Tro. Hvilken
himmelvid Forskel mellem Skydsgaards Fremstilling og H. Hof f dings
(Den nyere Filosofis Historie I S. z-) Behandling af Skolastiken, i hvilken
han nrrmest kun ser "en enestaaende Frrdighed i at foretage Distinktioner
og opstille Argumenterl', og hvis Hovedbetydning var at vx.re en Skarpsindig-
hödens Forskole til de exakte Videnskabers Forskning - for ikke at tale om
Prof. Jsrgen Jar gensens Afferdigelse af Skolastiken paa 3 Sider i en

filosofisk Lrrebog paa y58 Sider!
I sin "Geschichtä des gelehrten Unterrichts" bekender Filosofen F r i e d-

rich Paulsen (f r9o8), at han efter flere Tillsb opgav at s€tte sig ind
i Thomas' Filosofi. Vejen gennem den megen Latin og det uvante Tanke-
indhold var ham for lang og brydsom. Skydsgaard har ikke skyet dette torne-
fulde Arbejde, men baade lest en utrolig Mrngde Faglitteratur, samt sogt
personlig Kontakt med fsrende Thomister bl. a. under Studieophold ved Domi-
t-tikane.Äer Universitet i Fribourg i Svejts. Og saa gav han sig til at skrive
om den thomistiske Losning af Natur-Naade-Problemet med en Grundighed,
Tilforladelighed og Begejstring, saa man n€sten tror, Forfatteren selv er
Thomist, og faler det sorir en psykologisk Gaade, at han trods alle Lovord
for Thomismens Tankearbejde afviser det hele med et "non licet" og bestemt
n€gter at ville spise af de forbudne Frugter paa det thomistiske Kundska-
bens Trr.

"Metafysik og Tro" er nemlig ikke blot en Fremstilling af Thomismens Tros-
theori, mön tillige et Opgor. Og cla mener Forfatteren, at forst ved at kon-
frontere Thomismen og reformatorisk Theologi er et Opgar mellem Katho-
licisme og Ptotestantisme muligt. Bogen vender sig skarpt imod Protestan-

'r') Paarvor Foresplrgsel meddeler Professor \Y/. NORVIN, "at Suarez'Bog - det drejer
sig jo om Mctaphysiia Disputationes -. merkeligt nok ikke syrles at havc varet anvendt ved
Undervisningcn her i Danmark i r7. Aarhundrede, skdnt dens Br_ug i Nord_tyskla_nd.naturligt
vilde have ffrt til dens Indflrelse ogsaa hos os, serlig da dens klare Overskuelighed gdr den
saerdeles egnet for et propedeutisk filosofisk Kursus; jeq har i hvert Fald ikke tru{fet Spor
af dens Brug ved vort lJniversitet".

't+) Kristen Ejner Skydsgaard, Metafysik og Tro. En dogma_tisk Studie inyere Thon,ismc.
N1't 

.nordisk 
Forlag. Arnold Busk, Klbenhavn r937. (3r6 Sidcr.)
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tismer.r isin nutidige Form: "Ny-Protestantismen", Kants og Schlei-
ermachers Protestantisme, der ser Aabcr-rbaringen - das Ding an sich - ud
fra den rnoderne subjektivistiske Erkendelsestheori og dermed overskrrer Troens
Nerve (S. r+l). Den gor Trosakten individualistisk, immanent og bersver.den
sin Erkendelseskarakter; Troen er blevet existentiel, en Folelsessag. Denne Form
for protestantisk Theologi er efter Skydsgaard et Frafald fra Reformatorer-
nes Kristendom. Eller, som Karl Barth udtrykker det (anfart S. 16): "Den
protestantiske Theologi af i Dag er blind; den marker ikke, hvilken aandelig
Ubetydeiighed den i Lsbet af de sidste zoo Aar er sunket ned til, og hvor lidt
den er Katholicismen voksen".

Men ikke mindre bestemt afviser Skydsgaard "Ny-KatoIicismen"
og slaar den, alle bestaaende Kontroverser til Trods, i Hartkorn_ med Ny-
piotestantismen. Idet han folger Eschweiler: "Die zwei Vege der neueren
Theologie", beskylder han (S. 169 o.a.) den eftertridentinske Theologi, Suare.z'
og Molinisternes Losning af Trosproblemet, for Kompromis med moderne Aands-
rätninger, Verdslighed og Forfladigelse. Denne Theologis store Synd er, at den
driveirationJl Rpologetik, hvad der er "Teologi nedenfra". Idet
denne Theologi lader Trosakten stotte sig til Fornuftgrunde, siges den 1t be-
rove Troen dens Overnaturlighed. I Modsrtning dertil karakteriseres det thomi-
stiske Theologibegreb som "Teologien ovenfra". Tloen siges at v&re en direkte
guddommelig-Oplysning af den menneskelige Intellekt. Apologetiken bliver da
ön theologisk- Disciplin. Den beskeftiger sig rigtignok med,praambula t'idei, men
ikke for åt bevise Troens Fundament. Den skal kun godtgores, at Theologien,
der hviler paa den overnaturlige Tro, ikke set fra den narurlige Videns Stand-
punkt, sv€ver i Luften, ikke er contrat rnen prater rationern (S. I7o).

Den paastaaede Modsrtning mellem rationel og overnaturlig Apologetik turde
be.o pia en Misforstaaelse af Apologetikens Opgave og Funktion. Vi kan sim-
pelthån ikke undvare den rationelle Apologetik. Paa Thomas' Tid var Europas
äandelige Situation den ubrudte kristne Verdensanskuelse. De sidste Aarhundrer
derimod var preget af de positive Videnskabers m€gtige Opsving og en kristgn-
domsfjendtlig FiLsofis Fremtrengen. Theologerne var nodsaget til at tage Stil-
ling til de mange opdukkende Problemer, hv_is de ik*.e vilde forsomme en
paito.al Pligt og-sviglq Sjrle i Nsd. Det var ikke -en 

paae4 paa Akkord med
nymodens Ä".tdttt.otttninger, men et modigt og frejdigt Kempearbeide, der
räsulterede i en Rigdom af vardifulde Erkendelser. Den rationelle Apologetik
er i og for sig ..t å" betydningsfuld Kendsgerning, at det er en mislig Sag at
ville fordomme den.

Og saa er det jo ingenlunde Tilfrldet,. at Apologetiken i sin Iver for at for-
,urrä Tro..r skuide häve prisgivet dens Overnaturlighed. Den "molinistiske"
eller "jesuitiske" Apologetik har aldrig ment, at Assentus t'idei, Trosakten,.er
Slutstenen i en Syllogisme. I "Teologi nedenfra" hviler Troen ikke mindre
end i den "klassisi<e" Theologi i sig selv. Baade her og der er Trosgrunden ene

og alene Guds Autoritet. Hvilke; Funktion har da'Beviserne for Guds Til-
värelse og for Aabenbaringens Kendsgerning overfor selve-Troen? De bevirker
ikke Troin, men gor kun Guds Auioritei nervarende for mig, saa jeg kan
komme under Indf=lydelse af den. Ligesaa lidt som de kritiske Undersogelser,
der garanterer for Paalideligheden af-min Thomasudgave, bxrer min Tilslut-
ning-tii Udgavens theologiske Indhold, ligesaa lidt er de apologetiske Beviser
Crundet til min Tro. I det fsrste Tilfrlde er'det Thomas' Autoritet, der be-
stemmer min Tilslutning; i det andet er det Guds Autoritet, der er Grunden og
Maalestokken for min Trosunderkastelse. Beviserne for henholdsvis Thomas-
udgavens Paalidelighed og praarnbula t'idei er ikke andet end condicio sine
qua nott - Forudsrtning og Betingelse.
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At forbyde Apologetiken den metodiske Tvivl, der stiller sig paa Modstan-
derens Standpunkt og lader, som om den var uvidende eller tvivlende, vilde
bersve den al Saft og Kraft. Ligesaa meningslost det vilde y&re at forlange
af Erkendelsestheorien at bevise, hvad den maa forudsrtte, ligesaa meningslost
er det at forlange af Apologetiken at forudsrtte - som theologetisk Sandhed

-hvaddenkanogskalbevisenredFornuften. I ovrigt har J. Stufler S. J.
i Zeitschrift fiir katholische Theologie r9z6 og z7 (anfart af Skydsgaard S. r7o)
og H.Lange S.J.i Scholastik 19z6 S. a36 ff. givet en indgaaende Kritik
af Eschweilers opsigtsvekkende Paastande.

Skydsgaard vil altsaa kun tage Katholicismen og Protestantismen i deres
klassiske Form. Den finder han for Katholicismens vedkommende i Thomismen,
for Protestantismens i det reformatoriske Standpunkt, saaledes som det har op-
levet sin Renrssance i Karl Barth. Kathohcismen er theologia gloria, speculafio
majestatis, Troen paa, at gratia pert'icit natwrarn (at Naaden er Naturens Fuld-
kommengorelse), at vi retfrrdiggores ved Delagtiggzrelsen i Guds Natur med
visio beatit'ica (Guds salige Skuen) som Kroning. Overfor dette lyse Syn paa
Mennesket staar den reformatoriske Kristendom som Troen paa Guds Ord til
det syndige Menneske, for hvem intet andet Gudsforhold er trnkeligt end netop
Synderens, en tbeologia crucis d. v. s. en ren og skar Syndstilgivelsestheologi,
der med Barth afviser analogia ezrls' Gudsbeslagtethed som en "Opfindelse äf
Antikrist" (S. lr). Kun mellem disse klassiske Former for kristelig Theologi er
et frugtbart Opgor muligt, "et Opgor ligesaameget fjernet fra konfessionel
Fred, som fra teologisk Strid, et Opgor, hvor begge Parrer ved sig forenede i
Kampen for Sandheden" (S. r3). Derfor "bestaar vor Opgave i at srtte os ind
i Katholicismen, som den forstaar sig selv. Vi har bestrrbt os for at rr€nge
ind i Katholicismen ud fra den Grundholdning, der er givet med Thomas af
Aquin, katholsk Teologis lysende Stjerne, og den thomistiske Skole, som i vore
Dage lever og arbejder med en teologisk Al.ror, der virker aldeles overvrldende"
(S. zo f.).

Overfor den thomistiske Theologi gar Skydsgaard (S. tZ) den betydnings-
fulde Indrommelse, at"alle hidtidige Sporgsmaal, der lsd fra den nyere Prote-
stantisme - Anklagen for at vcre en upersonlig Autoritetsreligion eller en
mystisk Sakramentsreligion i Modsetning til Protestantismen som personlig
Samvittighedsreligion - kunde den katholske Teologi i sidste Instans ikke
tage al'i'orlig; den folte sig ikke ramt". I Stedet for reduceres Mellemverender
mellem Katholicismen og Protestantismen til det Sporgsmaal, der alene krrver
et Svar, og som af den katolske Theolog Grosche er blevet formuleret saa-
ledes: "Vird in der katholischen Kirche wirklich und wahrhaftig Gott die
Ehre gegeben?" (S. r7). Dette Sporgsmaal er et Totalitetssporgsmaal, "det skjul-
te Sporgsmaal i alle teologiske Sporgsmaal", Sporgsmaalet om Forholdet mel-
lem Gud og Mennesket, Naade og Natur. "Kampen om dette Sporgsmaal horer
de store Tider til. En saadan Tid var Reformationstiden, en saadan Tid er
vor Tid" (S. ti) med sin Renrssance af baade Luther og Thomas.

Reformatorernes, Barths og Skydsgaards "Teologibegreb er vrsensmessigt
bestemt af in Forudsrtning, den nemlig, at Menneskets Eksistens er en i sin
Grund og sit inderste Vesen syndig og fortabt Eksistens" (5. 167). Da er kun
en "Tbeologia crucis" mulig. "Enhver Teologi, som ikke har denne absolutte
Forudsetning er en ukristelig Teologi, en Tbeologia gloria" (r. S.). "Der, hvor
Mennesket ikke uddukkende er Synder, er Guds Naade sat ud af Spillet og
Gud bersvet sin,iEre" (S. :t). "Thomismens dybeste Intention er at se -indtilztisio beatifica, den direkte og fuldkomne Erkendelse af den ueenige Gud."
"Troens Konsekvens er Mystikken, den stadig rigere og inderligere Forbindelse
med Gud i hans treenige Guddomsvrren" (S. ry3). Reformatorisk Theologis
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Intention derimod er "At bore", nemlig Guds Ord til Synderen. Denne Lrre
om Ordet er "Vrrn imod enhver Gudsspekulation og Guddomsmystik". "Hvor
Thomismen siger Varen og lader Kristendommen bestaa i Delagtighed i den
guddommelige Natur ved den sakramenrale Indgydelse af den helliggorende
Naade, siger Reformatorerne Ordet og lader Kristendommen bestaa i Forkyn-
delsen og Menneskets Horen af Ordet om Naade i Kristus" (S.tll).

Vi vil ikke her undersoge, hvem der har Ret; kun onsker vi at bemerke, ar
Betegnelsen Theologia gloria og Tbeologia crucis for henholdsvis Thomismen
og den reformatoriske Theologi er misvisende og uberettiget. Den thomistiske
Kristen vdd sig ikke mindre forlast ved Kristi Korsdsd end den reformatoriske.
At ville fratage den katholske Kristendom Korsreligionens Marke - og det
gar man ved at betegne dens Theologi som Tbeologia glorie i eksklusiv-For-
stand - virker n€rmest hasarderet. Dertil spiller dog Korset og Kristi Offer-
dod en altfor stor og afgorende Rolle i baade Theologien, Liturgiin, det kathol-
ske Fromhedsliv og fremfor alt i den af Reformationstheologien banlyste ka-
tholske Mystik, der ganske vasentlig er en Kors- og Lidelsesmystik. Ar Katho-
licismen udover dette endnu mener at vide noget ;ndet om Forholdet mellem
Gud og Mennesket, afsvakker ikke dens Theologia crucis. Man skulde netop
tro, at Guds,lEre er bedre v€rnet i en Kristendom, der baade er Theologia
crucis o g glorie, end i en Kristendom, der indsnrvrer Gudsforholdet til idel
udvortes Syndstilgivelse.

Naar Thomismens Theologi er en Misforstaaelse af Kristendomrlen, kprde
Reformationen, som ogsaa Skydsgaard bemerker (S. z8o), "efter sit inderste
Vrsen ligesaa godt vare brudt igennem i det r j. som i det 16. Aarhundrede".
Hans_Disp_utats, som.blev betegner som en af Universiterers store Dage, har
da heller ikke bragt de to Konfessioner hinanden n&rmere. I hvert Eald ikke
theologisk_ set. Vi staar atter ved Reformationens gabende Svelg. Selv om
Prrses rakte en venlig Haand ud over Klaften til den katholskä Opponent
ex auditorio, var dette ikke ment som dogmatisk Tilnermelse. Men selv om
den reformatoriske Theologi blev genoplivet, var der ikke noger ar merke til
"Luthgrzorn". Disputatsen var et Opgar, men ingen Polemik. Der findes i
hele Afhandlingen ikke et Ord, der virker fornarmende, ikke en Srtning som
man maatte snske skrevet anderledes - hvad Tonen angaar. En 8o 

- 
aarig,

Katholik, der var kommet til Stede og endnu husker svundne Tiders Behand-
linger af katholske Emner, betegnede denne Disputats som en af sit Lifs smuk-
keste Oplevelser.

Men Disputatsen har dog ogsaa bragt positive theologiske Resultater. Den
har vist os, hvor vi staar. Den har ryddet op med udenoms theologiske Kontro-
verser og reduceret Opgoret til det v€sentlige. Den har skabt Klarhed, ikke
blot om Protestantismens theologiske Intention, men forst og fremmesr og vel
folste Gang i den hjemlige protestantiske Theologis Historie om Katholicismens
sande Vesen. Der har vist aldrig v€ret nogen dansk protestantisk Theolog,
der saa grundigt har sat sig ind i katholsk Theologis Tankegang som Skyds-
gaard. Han har fslt det som en Opgave og ogsaa betegnet det som en Opgave
for ethvert fremtidigt Opgor mellem Katholicisme og Protestantisme, first at
sctte sig ind i Katholicismen, som den forstaar sig selv (S. zo). Deri ligger
maiiske Disputatsens vrrdifuldeste Vinding. Skydsgaard har vist den hjemlige
Theologi Katholicismens sande Aniigt, maatte den deri erkende en Moders Trek.

A. Menzinger S. J.
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EI.{HETSSTRÄVAN I EDINBURGH Tg37.

Qedan flera månader ligger på mitt arbetsbord ett tunt häfte, som förtjänar att
tJ tilldragasigvåruppmärksamhet. Detärdenengelska R"pporten f rå n
andra vårldskonferensen för Lausannerörelsen. Tro
och Kyrko f ör I attnin g (Faith and Order), vilken hållits i Edinburgh
i augusti 1937. Givetvis äsyftar jag icke att hår förelägga ett referat eller cn
krönika över själva konferensen: det kunde läsaren finna, åtminstone från de
lutherska kyrkornas synpunkt, i sommarens tidningar; icke heller att upprätta
en utförlig teologisk studie över konferensens arbete: det skulle kräva ytterligare
upplvsningar än dem, som stå mig till buds och föra till ett fullständigt genom-
gående av vär dogmatik. Jag ämnar bara samla några enkla anmärknirlgar
om häftets innehåll och principer, och i sammanhang därmed nämna något om
de förbehåll och förhoppningar som resuitatet ingiver oss.

Denna konferens har i somras väckt en mindre uppmärksamhet än den, som
ägde rum i Oxford. Man vet att den senare var den andra konferensen för
Stockholmsrörelse Liv och Handlin g (Life and 'Worb) och sökte för
alla kristna samfund bara en gemensam motstånds- eller handlingssdllning
inför så många aktuella fiender och brännande problem. I är var ämnet: Kyrka,
Folk och Stat. - I Lausannerörelsen åter anser man däremot att en praktisk
samstämnighet ej kan bliva annat än osäker och provisorisk om man icke först
grundar en samstämmighet i läran. Man tror sig icke kunna tala allvarsamt
om ett kristet liv, om man icke vill uttala sig om så väsentliga mysterier som
Treenigheten eller Jesu Kristi gudom. Man bitonar att den kiistna etiken icke
alls får skiljas från det kristna tros- eller korrtemplationslivet, och därjämte att
endast en enighet mellan olika kyrkoförfattningar skulle möjliggöra en fullt
livlig yttring av Kristi verk i världen. - I följd av sommarens två konfe-
renser inrättades likväl ett för de två rörelserna gemensamt "Kyrkornas Eku-
meniska Råd", som nästa sommar skall hålla sitt första sarnmanträde i Neder-
länderna.

Edinburghkonferensens teologiska arbete hade'förl',.-
retts en lång tid tillbaka genom undersökningar och förrapporter. Det var för-
delat på fyra sektioner. med var sitt ämne: r) Vår F{erres Jesu Kristi nåd;
II) Kristi Kvrka och Guds ord; iII) Kristi Kyrka, Ambete och Sakrament;
IV) Kyrkans enhet i liv och Gudsdyrkan. Sålunda voro deltaqarna redan ir-r-

satta i de frågor som i varje kommission skulle behandlas, och flera volymer ha
framlagts som framställa dessa förarbeten för oss. Man ville icke såsom i
Lausanne är r9z7 åsidosätta de ömtåligaste trosfrågorna. Man hade dock be-
slutat siq att undvika varje dogmatisk definition såväl som varie förhastad,
ytliq enhetsförklaring. och man sökte att icke fölia den gamla "ekumeniska"
tendensen, att förena de oförenliga åsikterna medelst någon svävande, tvetydig
formulering, som i grunden ickä förenar någonting. Man hopnades ickc mer
än att genom ett gemensamt arbete qiva ett klart uttryck för de föreliqgande
skiljaktigheterna och härvidlag fastslå de flesta möjliea överensstämmelsepunk-
terna. - Våra läsare veta för övriqt att i siälva konferensen deltog icke någon
katolsk teolog. H. H. Mac Donald. den katolske ärkebiskopen av S:t Andrews
i Edinburgh, uttalade sin broderliea frändskap med konferensen, och två
engelska jesuitpatres voro närvarande vid vissa sammanträden i egenskap av
blotta ob.servatörer. Bland de al4 medlen-rmarna, som tillhörde rzz kristna
grupper. kunde man räkna endast "kyrkor" som under seklernas lopp brutit
sig ur Kyrkan.

Teoloekommissionerna hehandlade ur.rder den förste veckan var sina spörs-
mål med gemerlsamma undersökningar, diskussioner och meningsutbyten, för att
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kunna fi'amhäva de punkter vari alla mötas och de punkter vari enigheten blir
svårarc eller för närvarande omöjlig art uppnå. Med err sådan nreiod kunde
man knappast undvika jämkningar och kompromisser. rrots atr man efter Lau-
sannemöter var principiellt försiktig därmed. Man skulle fresras, kanske r. o. m.
tvingas att uttrycka sig obestämt för att utvidga möjligheterna för samförstånd
och enighet. Rapporten utgör en trogen återspegling av arbetsmetoden och ut-
lämnar åt oss trädets naturlig-a frukter. På desi några och fyrrio sidor finns
det många påståenden givna såsom gemensamma: "Vi äro eniga am erkänna -,Vi instämma atla i art förklayT -", men också sådana ofta igenkommande
formlcr som: "Vi ha svårt att bliva eniga i denna punkt. Somliga kyrkor tro
att -, andra anse afi. -. Dessa framhålla den här sidan, dessa den där". Så
undrar man i förväg, om icke tvetydigherer och oenigheter kvarstå, näppeligen
fördo1da, även där alla förklara sig vara ense. och faktiskt föreligga å1iHll;ga
antydningar att det har varit så. Vc'rkligheten förbjuder oss ait överskatia
räckvidderr av att rapporten antogs av alla "uran motständ", nemine contradi-
cente. Mänsa protestantiska medlemmar ha vid sin hemkomst upphävt iubel-
rop för sin uppfattnings seger. Ett exempel bl. a. fanns i Spenslea Dagbladet
(zr8-37) med rubriken "Luther har taiat i Edinburgh". Det är ju tvivålaktigt
att Ortodoxerna utan motstånd skulle godkänna vare sig.artikelns rubrik eller
dess innehåll. Samtliga ortodoxa deltagande ha tvärtom efter konferenserl
offentligt beklagat den slutliga textens "generalisering, och ett visst obestämt
uttryckssätt som icke svarar mot det ortodcxa samvetet" (en fransk översättning
från ryska förefinnas i Ru.ssie et Cbrötientö, 1937,3, ss. z8r-284). De kort-
fritr:ade men tydliga ar-rmärkningar som de ortodoxa i denna skrivelse punkt
efter punkt framföra nrot rapporten, och vilka förstärka deras i själva rapporten
inskjutrra tillägg och förbehåll, äro av vikt och inskränka beaktansvärt den
ernådda enhetens praktiska betydelse.

Efter en kort överblick över det framsteg, som gjolts sedan tio år - bl. a.
flcra föreningar mellan redan besläktade kyrkor - läsa vi det f örst a ka-
p i t I e t om Kristi nåd. Jag tror, att förurom några nyanser i formen kunde
det undertecknas av en katoisk teoiog (bortsett irin fyra hundra års polemiker
sonr ligga bakom orden). Låt oss citera till ex. stycket om "nåd allina", sola
gratia. "Uttrycket blev ämnet för en stor diskussion, men vi alla kunna instäm-
ma_i den följande framställningen. vår frälsning är Guds gåva och Guds nåds
frukt. 

^Den 
är ej grundad på n-ränniskans förtjän.tt uta.r hai sin rot och upphov

i den förlåtelse som Gud i sin nåd förlänar åt syndaren, vilken Ha.r motiager
för_ att helgas. Vi hålla emellertid icke före att den gudomliga nådens ,rerkän
undantränger människans frihet och ansvarighet; det år rnar"i. när ett svar är
givet av tron till Guds nåd som den sanna friheten är fulländad. Motsrånd
mot kallelsen från Guds utgående kärlek betyder icke frihet utan träldom, och
den fullkomliga. frih.eten finnes endast i fullständig likformighet med Guds goda,
välbehagliga-och.fullkomliga vilja" (tt.1-il. fexten i döss helhet kunde"nog
förstås och förklaras ur_ kätolsk synpunkt råro* Kyrkans ständiga lära: häi
varsna vi ingen motsägelse mor vår rro. Så kunde vi känna os giada att läsa
hos Prof . A. Nygren (Lwtberdomen int'ör kttrborna, Suensb Teol.'kvortalsbrift.
19J7, 4, s. jzz) at lurheranerna "förde en,strid" för detra resulrat. Men sam-
tidigc uppstår en känsla av förlägenhet, när vi tillika läsa atr det är den
luthersk-evangeliska uppfattningell som härvid "försvarades av en engelsk och
en grekisk-ortodox teolog". varför bara luthersk? Detta är väl ett ypiande av
beständigt dolda tende'ser inom de' ekumeniska rörelsen. Så längä^rrå.a p.o-
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testantiska bröder icke förstå att sådana "evangeliska" läror äro gamla katolska
sanningar, som de bland många villfarelser och missbildningar bibehållit -tack vare vilket lutheranerna förbli kristna, - så går deras önskan endast ut
på att vinna de övriga kyrkorna för lutherdomen snarare än för den kristna
tron, och därigenom utesluta de nödvändigtvis någon del av Kristenheten och
motarbeta Kyrkans verkliga enhet. Det är icke betydelselöst, att denna anmärk-
ning kan göras här i den punkt, vari den bästa enigheten lär vära ernådd.

I de övriga sektionerna ger rapporten intrycket av att arbetet icke lyckades
riktigt. I den andra sektionen gällde det Guds ord i Kyrkan. Alla
kyrkor kommo överens om att hävda, att Ordet var i främsta rummet själva
Jesus Kristus, det människoblivna Guds Ord: allrcå icke Skrifcen, som för övrigt
erkändes vara gudomligt inspirerad. Men meningarna gingo väldigt isär, när
somliga yrkade på Skriften allena som Ordets normgivande uttryck för Kyrkans
tro och praxis, medan andra icke alls vilie övergiva själva Kyrkan med dess

Tradition - vilken innesluter kyrkomötenas och kyrkofädernas lära - såsom
den vilken har i uppdrag att "förklara, tolka och fullända" Bibeln. I samma
sektion kunde man bl. a. icke heller bliva ense om Kyrkan såsom synlig eller
osynlig kropp: i varje f all antaga alla att Gud och Kristus äro allijämi när-
varande och verksamma i Kyrkan genom den Helige Ande.

Den tred je sektionen hade fått sig tilidelat frågorna om Sakramen-
ten och Ämbetet, frågor som tycktes höra till de trassligaste. Här har ännu
mindre någon enighet av betydelse uppnåtts, vilket ju kunde väntas. Det är
dock något, att alla antaga sakramenten icke såsom magiska eller blott symbo-
liska utan verkliga nådemedel, som Kristus själv instiftat och vari Han verkar
genom Kyrkan. Men utöver denna allmänna definition fick man icke någon

! klarhet, och rapporten utgör här en förteckning av isärgående åsikter. Vi in-
skränka oss till att omnämna frägor om sakramentens antal, giltighet och be-
tydelse, vilket sammanhänger med de aktuella problemen om ämbetet och vig-
ningarna, om det historiska episkopatet och den apostoliska successionen. Dessa
frågors fördjupande är den ofrånkomliga förutsättningen för vilken "inter-
kommunion" som helst, men det är bekant att därom bekänna de olika kyrkorna,
från kväkarna till ortodoxerna, ytterst olika, ja, kanske oförsonliga läror.
Komm. Sandegren (Dagens Nybeter, zt-8-J7) kallar episkopatets problem "den
springande punkten på den ekumeniska hinderbanan". I fräga om sakramentens
förhållande till den kyrkliga hierarkien sporde man särskilt huruvida ämbetet
i de kyrkor som icke äga sakramentala vigningar kunde jämställas med ämbetet
i episkopala kyrkor: spörsmålet, som mest torde bekymra anglikanerna, löstes
ej. Alltför många sega svårigheter hopade sig överallt. Så fick man inskränka
sig till att formulera de skilda meningarna för att framdeles åter förhandla om
dem. Det som står i rapporten förblir följaktligen, med undantag av några
allmänna uttalanden, oavgjort och obestämt.

I den f järde sektionen har konferensen sysselsatt sig med de egent-
liga enhetssträvandena. Då uppställer rapporten en mängd råd och praktiska
anvisningar om de villkor, som kunna krävas av de olika kyrkoenhetstyperna:
kooperativ handling, interkomnrunion, organisk enhet (corporate union). Det
framhållas icke tydligt varför "interkommunion", d. v. s. gemenskap i alla
sakramenr, icke är det yttersta målet, den högsta formen av enheten, som förut-
sätter en redan förverkligad enhet i tro och kyrkoförfattning. Hur det än må
vara, undviker rapporten att uttala sig noga om den sltrtliga enhetens beskaffen-
het, men den vill icke utesluta någon form av kyrkosystem. Tills vidare upp'
manas kyrkorna att genom närmare förbindelser, genon'r välvilja, hjälp och bön,
sträva efter djupare samförstånd och samrrerkan i Kristus.

Antligen läsa-vi texten av den Enhetsf örklaring (Aft'irmation of
tJnity) som sätter konferensens högsta mening i fullt ljus. Formuieringen 1är med
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största noggranrlhct ha diskuterats förut, och sedan har den blivit med djup
rörelse enhälligt antagen av alla i slutmötet. "Vi erkänna ödmjukt", lyder
det bl. a., "att vår söndring strider mot Kristi vilja, och vi bedja Gud att Han
i sin barmhärtighet måtte förkorta splittringens dagar och genom sin Ande
föra oss till full enhet. . . Vi finna hos varandra, tvärsöver alla vlra skilje-
murar, en gemensam kristen grundsyn och värdenorm: därför äro vi förvissade
om en enhet som är djupare än vår splittring..." (sr. jr-j2; se en svensk
översättning i Kristen Gemenskap, sept. r9j7, ss. r38-r4o)'i).

Så kan jag icke avhålla mig från att sluta med en optimistisk not.
Förvisso får ej konferensen i och för sig tillfredsställa Kyrkan. De allmänna

teologiska skälen därtill ha vi icke anledning att här ingå på (jf. till ex. P.
Congars bok, som recenserats i Cred.o, febr. r938, ss. z8-3r). Många problem
ha icke bara förblivit olösta utan ha knappast uppställts: i all synnerhet de,
som i fråga om tron beröra traditionen såsom uppenbarelsekälla, och i fråga
om kyrkoförfattrringen sakramentens giltighet i förbindelse med prästämbetet
och den biskopliga kontinuiteten. Enciast för att noggrant och klart kunna
uttrycka skiljaktigheterna återstår ett ofantligt arbete. Och man får överty-
gelsen, att efter ett ihärdigt förarbete av utgallring komma de olika samfunden
att stå mitt emot ett oavvisligt avgörande. Redan denna gång ha de förnum-
mit, särskilt i den z:a och 3:e sektionen, en skarp motsättning mellan "skilda
katolicerande och reformatoriska uppfattningar", som Pastor A. Verner beteck-
nar dem (St,enska leyrkans Årsbob, r938, s. r8z). De skola bliva allt tydligare
medvetna om denna grundliga motsättning, som inom Ekumenismen skiljer två
tankevärldar: den ena som omfattar alla österländska kyrkorna och delvis ang-
likanerna, och scm i verkligheten är katolsk genom sitt dogmatiska och kyrk-
liga fädernearv, den andra som är protestantisk och ej kan reduceras med den
förenämnda. Då skall man ej kunna undandraga sig det sista problemet om ett
återvändande till den Kyrka, som aldrig har skilt sig från stammen, som aldrig
har övergivit vare sig Kristi osynliga eller synliga arv, och som har behållit
någonting, som alla övriga sakna. Rörelsens inre följdriktighet leder sålunda

- för att ge saker deras rätta namn - till Romproblemet. Hunnen till denna
punkt, kommer man att rygga tillbaka? Jag trpr i alla händelser att man icke
på förhand kan undanskjuta detta problem utan ett grundligt tillintetgöra den
"ekumeniska" tanken.

Men för sådana beslut vet endast Gud den lämpliga tiden. Och den Evige
gör sig ingen brådska. För ögonblicket måste vi tacka Honom för det förarbete,
som utfördes i Edinburgh. Ett förarbete. Många av konferensmedlemmarna ha
kommit hem mer eller mindre besvikna över en ihållande oenighet som icke så

snart komma att övervinnas. Prof. Norresaard (jf . Kristen Gemensbap, sept.
1937, ss. r2o-r3z) anmärker att deltagarna någon gång frestades av "miss-
mod", och slutligen, säger han, "något av ekumenismens romantik har försvun-
nit, men den står på säkrare grunder". I denna besvikelse kunna vi se ett bevis
på uppriktigher, om blott den icke åstadkornmer modlöshet. Den eftersträvade
Kyrkans enhet kräver mycket mer än man tänkte. Den kan icke grundas på
människokänslor, den kan icke ens bli något människoföretag. "Om Herren
icke bygger huset, så arbeta de fåfängt som bygga därpå". Om enhetssträvandet
har Iärt sig att ej lita på människor, att bliva varsammare mot en alltför mänsk-
lig sämja, som kommer nerifrån i stället för att lydigt vänta pä Guds ljus, om
enhetssträvandet har på så sätt blivit övernaturligare, då kunna vi bara glädjas

hela rapporten är nu förefintlig i Oxford och Edinburgh lmed
författandet av artikeln var denna bok ännu icke utkommen.
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och hoppas: verkligen sölies då den "säkraste" grunclen. Tills viclare är arlretet
i sin början. Det är redan någonting att vi i en sådan rapport få läsa om
traditionen, om sakramenten, om de kyrkliga vigningarnas betydelse, om de
heligas samfund med de saliga och de avlidna, uttalanden som samtliga med-
lemmar utan motstånd ha, om icke för sin egen del antagit, så åtminstone erkänt
såsom äkta kristna. Ett första stcg i sanning, desto blygsammare som konfe-
rensdeltagarna alls icke voro ansvariga ombud för sina kyrkor. Det återstår
en lång väg, nästan hela vägen. Vi hoppas att n.ran år pä fård till målet och
icke skall tröttna. Om man i sanning strävar efter enheten såsom Herren vill
den, om man beder om Herrens lius, får man icke vägra att mortaga det ljus,
som Herren skänker. Arbetet bör fullföljas så att under den Helige Andes
ledning alla stiga upp till den frigörar-rde Sanningen, genom att en dag äter-
upptäcka det som Kristus har velat och vill för alla och som saknas hos den
icke katolska kristna världen.

För vår del böra vi katcliker icke glömma den fundamentala enhet, som trots
allt på ett gudomligt sätt sammanhåller oss med alla i tron söndrade kristna,
* att genom vårt kristna livs föredöme och vår broderliga gemenskapsanda göra
det slutliga avgörandet önskvärt och möjligt för dem, när Gud vill, - att
framför allt varje dag bedja I{erren, verkets ende Mästare, om alla vära brö-
ders återförenande i den ena, heliga, katolska, apostoliska Kyrkan, som varken
behöver byggas eller återuppbyggas, och som aldrig upphört att med en sann
moderskärlek vänta på sina förlorade barns hemkomst.

fr. L.-M. Dewailly, O. P.

KYRKAN OCH KONSTEN.
Qedan långt tillbaka i Kyrkans historia har man varit angelägen om atr giva
l) konsten en mycket dominerade plats. Tidigt tages arkitekter, skulptörer och
nrålare i tjänst vid uppförandet av de sköna helgedomarna, byggda till Vår
Herres ära, och ännu i dag vittna många av dessa tempel om den skönhet som
konsten tillfört kyrkan.

Olika klosterordnar, icke minst Dominikanernas orden, vårdade sig på ett
alldeles särskilt sätt om konsten för att besaqna den som en värdefull tillgång,
då det gällde att ge uttryck för de kristna id€erna och på ett praktiskr pedago-
giskt sätt tala till människorna via deras fantasi.

De sirligt präntade handskrifterna, de utsökta målade miniatyrerna, de prakt-
fulla altarskåpen, de skulpterade korskranken, de ståtliga katedralerna. allt
som i den vägen finnes bevarat genom tiderna visar oss huru konsten varit en
kyrkans villige t.iänare. Härigenom har det skapats en kyrklig konst som i sina
bästa manifestationer blivit en religiös konst, skiljande sig från den profana
och många gånger stridande mot denna - en konst som ville något högre än
att endast vara "konst för konstens egen skull".

Att denna kyrkliga konst icke kunnat undgå att. föl1a de kurvor som smak
och stil tagit under tiden av allmän dekadans, förringar på intet sätt dess be-
tydelse så länge den ej förts på sådana avvägar att den upphört främja
re ligionen.

Det är för en var uppenbart, att konsten av i dag företer en beklämmande
förvirring och att den kommit in på banor som måste leda till ett slutligt kaos.
Ej heller den kristna konsten har kunnat undgå att beröras av förvirringen och
hur långt bort man kommit på den vägen, därom vittna väl alla de ansträng-
ningar som nu företagas för att bringa ordning och klarhet i det dunkla be-
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greppet: Kyrkan och Konsten. Tidningarnas ledare och insändare i denna fråga
ialä 

-iu 
sitr tydliga språk, mynnande ut i undran om ej konsten kommit bort

frå,-, kyrkan.'Dide;f..t. i r.å.t land yppar sig så mångä tillfällen att använda
konstnårerna till helgedomarnas prydande, är alltså saken högst aktuell'

Märkligt är det [ä att en katolsk präst, tillhörande S. Dominicus orden,
Pate. n. .Ihierry D'Argenlieu, i konstnärsklubben i Stockholm
tagit till orda och där hållit ett föredråg med rubriken: Kyrkan och
Konsten.

Detta föredrag ligger nu i en liten broschyr'r-), som på det varmaste kan re-
kom.mender as alla av konstfrågor intresserade,katoliker såväl som icke-katoliker.
På ett klart och överskådligt iätt redogöres för kyrkans och kohstens samband
och kyrkans inställning til-i konstens problem. Dår är motsättningar mellan
den hådniskt-klassiska åskådningen och den kristna - den katolska, dår år
motsättningen mellan kyrkligt och profant. I inledningen talas om tvenne stora
väggmålningar i museet i Lyon, Frankrike, utförda av Puvis de Chavannes -Antik vision och Kristen inspiration. Dessa båda målningar, vilkas innehåll
på etr mycket "målande" sätr skildras, äro {örträffligt valda såsom illustration
iill det som sedan följer i boken och man kan ej undgå att hava dem i minne.
då man läser några rader i slutet av föredraget: "Katolska kyrkan berövar
kcnsten många områden, men hon gör det för att höja dess nivå. På samma
gång som hon skapar dessa hälsosamma svårigheter visar hon konsten en dold
ik<;tthet, som är underbarare än ljuset: hon giver konstnären det han bäst av
ailt behöver: en enkel och ren själ och hon giver honom frid; dessa gåvor göra
materialet lvdigt och broderligt sinnat gentemot konstnären" (t. lr)'

Mycket upplysande är det som säges orn kyrkans avstå-ndstagande_från den
moderna ko.ritens yttringar, denna attityd av I'art pour I'art, som, därigenom
att kritiken i rätt hög grad applåderat den, blivit så förvillande för den stora

ot'!iö:?"" 
skall aldrig godkänna morror: 'Konsten för konstens skull,' ty hon

,r.t ait konsten icke får vara självändamål. Den är ett av de uttryck som män'
niskans ande ger åt'det sköna på jorden, den är kanske lika hög som den ande
vari den framitälles, men människorna och världen äro själva på väg till Gud.
märkta med hans insegel, skapade för honom och icke för sig själva.. . Kyrkan
föraktar intet som är skönt, hon förkastar ingen "konst", bara därför att den
är okunnig om sin bestämmelse. Den grekiska, den persiska och den arabiska
konsten hir naturligtvis ingen aning om de uppenbarade fakta; kyrkan har lik-
väl samlat den, hon har icke stympat dess prakt, hon har tvärtom väglett, för-
klarat och förvandlat den. All skönhet liksom all sanning är av Gud, och i
stället för att övergiva konsten, berikar Kyrkan den och för den in på den
kungsväg, där hela skapelsen besjunger Skaparens ära" (s. 6).

Päter D'Argenlieu's bok är välgörande fri från dogmer och skygglapPar -
det är icke endast den katolske prästen, dominikanerpatern, utan även den högt
kultiverade moderna människan som talar. Alla konstnärer till vilken grupP
de än behaga räkna sig, torde kunna enas om att de fätt. en hel del att begrunda,
men icke endast konstnärerna. Alla som läsa den lilla boken få ögonen öppnade
för mångt och mycket som de helt visst ej reflekterat närmare över och komma
väl till ia*ma slutsats som författaren, nämligen att "Kyrkan förstår, älskar
och heigar konsrens yrtringar". 

Edw. Berggren.

'r) Kyrkan och konsten. Petrus dc Dacia-Föreningerr, Stockholm rg38, 3z sid' Kr. o:5o
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FRA GULDKYSTEN I VEST-ÄFRIKÄ.
f-1et meddeles fra Vest-Afrika, at man blandt de indfodtc et sted på derr
Lf rn1"14r. Guldkyst har opdaget resrerne av en ukendt religion. Hei ligger
endnu i Elmina den store St. Georgs frstning, et mindesmrrke fra de 3oo-4oo
är, !.a Portugisere, Hollrndere, Brandenburgere, Svenskere og Danskere og
fremlor ak d.a også Engkndere kampede om magten i de vidtsirakte egne, dei
ikke uden årsag blev kaldt "den hvide mands grav".

Portugiserne var de forste til ä anlxgge en koloni på Guldkysten. Der var
også dem, der i året r48z la grundvolden til St. Georgsfrstningen, da deres
anfarer landede i Elmina og straks opfarte det lille frstningsve rk Sao torge
d'El Mina, et navn, som hentydede til de guldminer, man håbede fandtes i
nabolaget.

Som altid i de få snese år, da Portugal var en stormagt, ledsagede kirkeir
pionererne, og der var også munke med på de forste skibe. For endog, end
den lille frstning var ferdig, byggede de gode patre i de indfodtes landsby
Elmina en midlertidig kirke, som de indviede til St. Antonius av Padua, Por-
*fi"r:lJJ1'lT:;". 

helgen, som var bragt med fra moderlandet, btev opsriller
i denne kirke, og her blev der last messe, indtil fastningeri med dets kapel var
bleven frrdig. Så vidt man ved - efterretningerne herom er dog meget spar-
sommb - forblev dog den farste lille kirke stadig ä vxre i brug av hensyn til
de indfodte.
'. Portugiserne blev fordrevet fra Elmina af Holknderne i året 1637, og mvn'
kene blev også jaget bort, uden at der dog berettes om forfolgelser og grusom-
heder mod dem, som man ellers horer så meget om på andre steder i samme år-
hundrede. Der var indfsdte kateketer, måske endog prcster, tilbage, så guds-
tjenesterne biev fortsat i St. Antcni kirke, der vistnok, ligesom de fleste av de
iridfadtes boliger, var opfart af hxrdet mudder. En tidlang synes der altså å

vrre bleven lrst messe, men da enhver forbindelse med den katolske kirkes
tilsyn var avbrudt, forfaldt al kirkelig disciplin, ligesom også prcsteskab og
messe forsvandt. Mindet om den katolske tid uddode til slut ganske i de ind-
fodtes erindring. Hollanderne beholdt Elmina til r872, da dåt blev solgt til
Stor-Britannien.

Da videnskabsmrndene senere med energi optog det etnologiske 3tudium av
Afrikas mange vilde stammer, kom man i Elmina i besiddelse av meget interes-
sante oplysninger. Man opdagede nemlig, at hedningerne i Elmina erede en
slags skytsgud, som de kaldte Nana (: herre) Ntuna. Når man ved, at i
Afrika udtales mange steder et sådant foransat N som ,tn, er det ikke vanske-
ligt i ordet å genfinde navnet på Portugals helgen Anton. De hadde også et
billede av deres skytsgud, og det viste sig ä vere den gamle statue av St. Anto-
nius, som var bleven bevaret uskadt gennem flere hundrede år. Deh gemtes
med storste omhu og hemmelighedsfuldhed i en jrvn fiskers hytte i landsbyen,
hvor der også indtil ikke for knge siden skal ha v€ret gemt et eksemplar av
en bog, vistnok et missale eller en bibel. H,vtten blev betragtet med stor xrbadig-
hed og kaldtes Ntuna Burn.

De årlige festlige ceremonier i forbindelse med Ntunå tog deres begyndelse
omkring Palmesondag. Påskesandag avholdtes en srrlig festlig ceremoni til
rre for I sa, hvad der jo tydelig nok er en i tidernes lsb fordrejet form for
,lesus. Isa var deres betegnelse for et gammelt kirkeligt alterkar, som de også
hadde holdt hrvd over, vistnök en monstrans, der indeholdt nogle hensmuldrede
rester av meget gamle alterbrod. alt sammen levninger fra den gamle kirke.
Der brugtes lys og rogelse ved disse festligheder, og der cr ingen tvivl om, at
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Fra Guldkysten i Vest-Afrika.

det var forfrdrenes tro, der blev ved å virke i deres fjerne efterkommeres tan-
ker og fantasi. Sksnt den katolske kirke har slået solid rod i egnen. over d.en

dog ingen tiltrrkning på disse forstenede levninger av fordums-katolikker, der
ikkl srtter deres meilielige gamle ceremonier i nogensomhelst forbindeise me<l

den levende kirkes gudstjeneste. -örrensderrd. --ik-r-tdige beretning er taget fra det udmrrkede engelske

store ugeblad The Catholic Herald, som herved anbefales hbrdiske katolikker
på det-bedste. Beretningen er utvivlsomt på1idelig. Det' er avdade biskop
i{um-.I, Apostolisk Viliar på Guldkysten, som färst har fortalt herom til
det engelske-blads referent H. Brooks. En god .Prrst' Pater Onimus ved den
katolslie kirke i Elmina, horte siden ttog.t o- elisistensen av denne mrrkelige
levning fra gamle dage. Og endelig er der i de sidste år foretaget e-n..mere

indgååde uidersogelse a-, åetn. sag ved De Graft Johnson, selv Afrikaner
og iek..trr ved dJ indfodtes departement hos regeringen på Guldkysten.

NieLs Hansen.

KYRKOKRöNIKA FÖR 1937.
brev till Times, att Pius den XI:s
rundskrivelse mot rasreligionen fun-
nit genklang i mer än ett hjärta, som
icke tillhörde Katolska kyrkan. Och
storrabbinen i Rom, professor David
Prato, kallar encyklikan "en hjärte-

"Tvä faror hota den kristna civi-
lisationen: kommunismen, som förne-
kar Gud, och etatismen (statsdespo-
tisrnen), som absorberar Honom i
nationen, i rasen eller helt enkelt i
ledaren på modet"').

För dessa faror har P å v e n P i u s

XI ofta varnat och alldeles särskilt
i encyklikan "Diaini Redernptoris"
av den 19 mars 1937, ang. kommu-
nismen, och i rundskrivelsen "Mit
brennender Sorge" av den 14 mars
r937, ang. nazismen').

De författades av den 8o-årige
Påven, då han under sömnlösa nät-
ter låg på sjukbädden i svåra plågor,
under det böner om hans tillfrisk-
nande uppsändes från katoliker i fem
världsdelar.

Encyklikorna mottogos visserligen
med avoghet av röda och bruna an-
hängare av statsdespotism, men å an-
dra sidan hälsades de med sympati
också långt utom katolikernas led.

Så t. ex. förklarar den anglikanske
biskopen av Chichester i ett öppet
' t; "La Revue Catholique des Iddes et
des Faits" (Bruxelles) n:o 36. z6/XI t937,
s. r6.

:; "Kommunismens verkliga anlete (Di-
vini Redemptoris)" och "N{ed djupaste
smärrl" (Credos förlag, Götgatan y 8 A,
Sto::liholm), zy örc stycli.

"Var je religionssamfund", yttrat
Alex.ander Raffay, biskop i den kal-
vinistiska kyikan och protestantis-
mens ledare i Ungern, "kan under-
skriva de satser i encyklikan, vilka
uttryckligen fördöma nationalsocia-
Iismens ieligiösa politik. Påven har
vänt sig till världsopinionen i egen-
skap av försvarare av själarnas och
religionens frihet, i det han hänvisar
till de tusen arter av förföljelser, som
den tyska katolicismen fallit offer
ror

"Vi skulle icke vara protestanter'
om vi icke betygade vår överens-
stämmelse med den Katolska kyrkans
överhuvuds gripande ord, i vilka han
fordrar garanti för sina troendes rät-
tigheter: fri religionsutövning och

-t;llighet till ett liv efter Guds buds
föreskrifter samt kristendomsunder-
visning åt barnen"').

:; "H. o. H." (: Hemmet och Helge-
doirrcrr, Stockholm), N:o Io, 1937, s. j.

varm vädjan"
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Religionsförföljelsen i Ty s k I a n d
riktar sig både mot den evangeliska
bekännelsekyrkan och mot den ka-
tolska Kyrkan: katolska präster i
mängd och r48 protestantiska pasto-
rer, bl. a. den modige pastor Nie-
möller, hållas i fängelser eller kon-
centrätionsläger, anklagade för arr
hava 4issbrukat predikstolen till
"politisk propaganda", därför att de
förkunnat evangelium och icke na-
tionalsocialistiskt religionssurrogat
enligt Rosenbergs och 

"Baldur 
.io.t

Schirachs teorier"').
"Endnu er Fronten af de Tyskere,

som virkelig er Kristne, som modigt
bekender Christi Guddom, ikke rok-
ket", sade katolske biskopen av Miin-
ster, greve Clemens August von Ga-
len, i en predikan i domkyrkan.
"Dens Bekende.re og Forkrmpere",
fortsatte han, "bestaar ikke blot af
den katholske Kirkes trofaste Born,
ogsaa utallige evangeliske Kristne
staar sammen i denna Front med
os"').

De katolska leden sluta sig troget
kring sina själasörjare, och 

-kvrkör-

na äro talrikt besökta liksom även
vallfartsorrerna. Så t. ex. företogo
rt,ooo unga katolska män en vall-
färd till Vartha i ärkebiskopsdömet
Breslau, och deis .överherde kardinal
Bertram talade gripande till dem.

Aven under svårigheter och trång-
nrål blomstrar kyrkligr liv. Så är
fallet icke minst i de katolska för-
samlingarna i Berlin, som räknar en
halv miljon katoliker, och bland sina
herdar haft män som D:r Carl Son-
nenschein, biskop Chr. Schreiber och
biskop Nicolaus Bares. - Då riks-
huvudstaden i augusti firade 7oo-
årsjubileum, skrev Katholiscbes Kir-
chenblatt: 'lVi må glede oss over den
andel som katolske krefter har hatt i
byens menighets historie. Denne me-
nighets ungdomstid var katolsk -det dokument hvortil 7oo-ärs festlig-

hetene stotter sig er på det aller noi-
este knyttet til en. katolsk geistligs
navn -- og denne ungdomstid er
felles for alle"').

På den katolska ungdomens dag i
ärkebiskopsdömet Köln voro kyrkor-
na i Bonn, i Neuss, i Essen m. fl.
överfyllda. Den väldiga Kölner-
domen har knappast sett .så många
inom sina murar, och det fastän
nazistledningen samtidigt anordna-
de fotbollsspel på stadion för att
draga folk från kyrkorna: de nazis-
tiska ungdomsledarna föranstalta
gärna utflykter under gudstjänsttid
på söndagarna och möten sent på
1ördagskvällarna.

Med uppenbar kränkning av kon-
kordatets bestämmelser upplösas ka-
tolska föreningar, katolska skolor
stängas, katolska tidningar indragas,
biskoparnas herdabrev beslagtagas,
och kristendomsfientliga skrifter
spridas'

Mot alla dessa övergrepp mot
Tysklands nära z4 miljoner kato-
liker hava protester höjts av hela det
katolska episkopatet, icke minst av
kardinal Faulhaber, känd även här i
Norden genom sin.utmärkta bok
" Kristendomen inför jwdisk-german-
ska p,rablernet" ("Judentum, Chris-
tentum, Germanentum")'). Och ka-
tolske biskopen av Berlin, greve von
Preysing, framhöll i en predikan,
vad nazisternas förföljelse mot kri-
stendomen innebär. "I denne af -
gorende Kamp", sade han, "drejer
det sig .om Sporgsmaalet, om der gi-
ves en Autoritet, som staar over alle
jordiske Magter, hvis Bud og Lovc
har Krav paa at vrre uafhengige av
Tid cg Rum, af Land og Race -om det enkelte Menneske ejer.en per-
sonlig Ret, som intet Sarnfund og
ingen Stat maa fratage det uden at
krcnke Guds Vilje og bringe Men-
neskets Velfrrd i Fare - om Menne-
sket i sidste Instans er frit eller maa
vrre frit, eller om Menneskets frie
Samvittighedsafgarelse maa forhin-t.1 "S:t O." (: S:c Olav, Oslo),

t937, s. j8o.
:; ,,N. U." (: Nordisk Ugeblad

tholske Kristne, Köpenhamn), N:o
s. 574.
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t; "S;t O.", N:o 34, s. z7-2.:) Ansgarius förlaget, Stockholm. Kr
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dres, maa forbycJes af Staten. - Det
drejer sig om Christi Kristendom').

Framför allt ungdomen skall dra-
gas bort från kristendomen: "Essener
Nationalzei.tung" citerar .den lr mars
t9j7 ett uttalande i en ungdomstid-
skrift. som förklarar meningen med
lagen om Hitlerungdom: "den skal
betyde, at Staten engang vil blive
baaret af en slegt, der ligesom dens
Forer hverken er forpligtet over for
en Konfession eller Klasse, men ene
og alene over för Tvskland, og som
er besjelet af den Tro, som Baldur
v. Schi.rach udtrykker saaledes: 'Hvo,
som tjener AdolF Hirler, Irsreren,
tjener Tyskland, hvo som tjener
Tyskland, tjener Gud'."

"I en Forsamiing af den 'Tyske
Trosbevegelse' blev der ifolge '/wnge
Kirchc' drsftet det Sporgsmaal, hvad
der skulde ske med de mange Kir-
ker, naar den Generation, som end-
nu holder fast ved Kristendommen,
engang var uddod. Foredragsholde-
ren, Landskredslederen Dr. F{ammer-
bacher, svarede: 'Alle verdifulde
Kirker vil man selvfolgelig bevare;
de vil blive benyttede: til det tyske
Folks Hojtidsstunder - naturligvis
efter F jernelse af de kristne Sym-
boler. Men vulgrre Kirker skal rives
ned'."';.

De metoder, som förordas at åe.t
nazistiske landskretsledaren, likna
på pricken dem, som praktiseras i
S o v j e t-R ys s l'an d, där under
året r 936 4,68o kyrkor, synagogor.
moskder och andra kultbyggnader r

hela_ Sovjetunionen blevo stängda och
somliga nedrivna").

Även på en annan punkt råder
själsfrändskap mellan kristendoms-
fiender under hakkors och Sovjets
röda stjärna. Centralrådet för den
ryska gudlösl'retsrörelsen beslöt näm-
Iigen att i rysk översättning utgiva
en av Ludendorffs kristendomsfient-
liga skrifter i en upplaga om roo,ooo

IJ.", N:o t4, s. rrr9.
U.", N:o r;, s. 38o.
U.", Nro zz, s. 566.

"N.
"N.
"N.

Kyrkokrönika för är ry37.

exemplar, tryckta på ryska statsför-
laget Antigis').

Ehuru åntikonrmunist, blev den
tyske generalen persona grata hos
bolsjevikerna på grund av'hans. hat
och smädelser mot kristendomen.
Osökt' eiinrar man sig därvid, vad'lV'inston Cburchill skrev den 3 dec.
r936: "En av slitningarna i vår Värld
är kriget mellan nazister och kom-
munister: de gudlösa religionernas
kamp, utkämpad med det zo är-
hundradets medel. Det märkligaste
därvid är dessa religioners inbördes
likhet. Bägge ersätta de Gud med
diävulen och kärlek med hat"').

Den hatfulla kampen mot Gud och
all religion bedrives framför allt av
de "Gudlösas'liga", som räknar 6r/z
miljon medlemmar och är verksam
pä alla områden: i pressen, skolan,
filmen, scenen,'Ateistligan under-
stödes på det kraftigaste av den röda
byråkratien, som i den kommunistis-
ka staten äger i sin hand alla makt-
medel, ekonomiska och militära, un-
der det den övriga befolkningen i
själva verket är den totalitära sta-
tens slavar.

Den röda byråkrarien förföljer all
religion. kristen, judisk, muhame-
dansk, framför allt religionernas
präster och andlige, och detta så fre-
netiskt, att av det romersk-katolska'prästerskapet 

endast ro kunna utöva
sin verksamhet. De övriga äro dö-
dade eller hållas inspärrade i bolsje-
vikernas rysliga fängelser eller kon-
centrationsläger, där präster och and-
lige i mängd, tillhörande olika reli-
gioner försmäkta. Dessa pinoanstal-
ter skildras i boken "Prast, Taangs-
arbeider, Flygting?' (Kr. 3 3 jo) av
Aatami Kuortti, som lyckades fly
och undkomma till Einland. Han
var pastor i en församling i Inger-
manland (t927 t93o).

För att befrämja ateismen , har
Sovjetregeringen påbjudit, att. alla
dess representanter i qtlandet (diplo-
mater av allä grader) liksom heli ut-

r;',N. U."
z; ,'N. U.,'

N:o zy,, s. 638.
N:o 8, s. r89.
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rikesministeriet skola tillhöra " De
Gud!ösa" . Utrikesministern Litvinoft
har blivit utsedd till hedersledamot i
ligan och säger sig vara mycket stolt
över utmärkelsen.

'"De Gudlösa hava föreslagit rege-
ringen att officiellt anmoda-de lin-
der, som brutit förbindelsen mellan
Kyrka och stat att förena sig i en
gemensam antireligiös pakt: Mexiko
och det röda Spanien hava redan in-
gätt dfui. Ett av detta fördrags mål
skulle vara att besluta om en likartad
regel för ungdomens ateistiska upp-
fostran i alla sådana länder,"').

I Mex i ko vände sig den gudlösa
rörelsens ledning till Moskva om ett
lån för bekämpande av den.katolska
Kyrkan och erhöll därifrån roo,ooo
dollar').

Den blodiga förföljelsen är något
mindre våldsam: mordet på Leonor
Sanchez i februari 1937 väckte en så-
dan storm, att den röda regeringen
fann klokast att något ändra taktik
och till och med återgav katolikerna
några kyrkor, som blivit dem från-
tagna. Men hatet mot religionen är
detsamma och man söker på alla sätt
utrota den, särskilt hos ungdomen,
bl. a. genom att i skolorna införa
läroböcker, genompyrda av materi-
alism och ateism. Karakteristiskt är,
att den mexikanske undervisnings-
ministern sänt en lärare till Ryssland
lör att studera kommunistiska under-
visningsmetoder').

Icke mindre fördärvliga än i Mexi-
ko äro Moskvas stämplingar i S p a-
n i e n, där bolsjevikernas uteliggare
bedriva sitt omstörtningsarbete sedan
åratal tillbaka.

Fastän de samhällsbevarande ele-
menten vid valen den 16 febr. ry36
erhöllo nära en halv miljon röster
mer än deras motståndare, lyckades
dessa likväl tillskansa sig makten ge-
nom att godtyckligt annullera valen
i 8o valkretsar. Då emellertid de
varandra avlösande regeringarna lik-
väl icke hade enhetlig majoritet i

t; "H. o. H.", N:o 12, s. J.2) "H. o. FI.", N:o 14, s. 3.:; "N. U.", N:o 28, s. 7o3.
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Cortas, så stödde de sig på syndika-
lister, kommunister och anarkister
samt blundade, då dessa ytterlighets-
grupper begagnade sig av sin makt
för att låta gatans parlament regera
med och anstifta mord och terror-
handlingar varje dagt tusentals prä-
ster mördades, nunnor och andra
kvinnor våldtogos och dödades, ett
religiöst enblem vat nog för att
bringa död över dess bärare, kyrkor
skövlades och brändes, till och med
liken i gra.varna förstördes'). En-
dast under den stormiga perioden
från februari till juli 1936 blevo 4rt
kyrkor förstörda eller profanerade
och c:a 3,ooo attentat av politisk och
social art förövade, såsom de span-
ska' biskoparna framhålla i sin
" Rund s lerir.tel se"' ).

I juli t936 grep general Franco in
och med sin tappra här har han lyc-
kats befria största delen av Spanien
från de rödas tyranni, men hans be-
frielseverk kräver längre tid än de
"vitas" i Finland är ryr8, ty där
lyckades de "vita", kraftigt under-
stödda av en tysk flotta och en tysk
landstigningshär under .generalmajor
von der Goltz, att lämförelsevis snart
kuva de röda terroristerna och göra
slut på deras blodiga framfart.

En rad framstående spanska repu-
blikaner hava anslutit sig till Franco.

Den bekante författaren professor
LJn amuno (socialist) förklarade,
att han gått över till nationalisterna,
därför att striden mot "regeringen" i
Madrid var "civilisationens kamp
mot barbariet".

En annan känd författare, B I a s c o
I b a n e z, har flytt från Valencia
till Frankrike och framhållit. att var-
je rättänkande spanior måste önska
Franco och Mola segern, enär Spa-
nien eljest skulle gå under i den röda
terrorn.

Den bekante statsmannen och ärke-
republikanen Alexander L e r r o u x
har flytt till Frankrike. I en artikel

r; "N. U.", N:o 18, s. 449.z; "De spanska biskoparnas rundskrivel-
se om inbördeskriget i Spanien", s. r r (Alm-
qvist & \X/iksell, Stockholm), z5 öre.
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i L2lLlustratiorz skriver han bl. a. on.r

Franco och hans nationalister: "Det
är alls icke fråga om ett militärt
"prenunciamento", utan om en na-
tionell resning, lika helig, lika legi-
tim, som r 8o8 års oavhängighets-
kamp. Ändå heligare t. o. m., ty det
gäller icke endast det politiska obe-
roendet, .utan också den sociala och
ekonomiska organisationen, hemmen,
kulturen, samvetet, en hel civilisa-
tion, en hel nations historia".

En av den spanska reoublikens
grundläggare, en av revolutionens an-
stiftare, D:r Maranon, som läm-
nat de röda, skriver:, "lag misstog
mig, då jag förberedde revolutionen.
vilken endast är en återgång till det
värsta barbari . . . Jag misstog mig
och återvänder nu till rättvisan och
till friheten. Francos seger är säker.
Den skall uppf ylla mina varmaste
önskningar. I varje fali kunna de
båda regimerna icke jämföras. De
intellektuella, som befinna sig i de
av nationalisterna behärskade områ-
dena, hava icke hotats till livet eller
nödgats gå i landsflykt"'). Han till-
läggerz :'Ett är viktigt, att Spanien,
Europa och hela mänskligheten be-
frias från den blodiga regim av mor-
disk terrorism, son-r vi sfälva genom
en tragisk missuppfattning för-
berett. . . Valencia och Barcelona
äro ryska kolonier". (Se D:r teol.
J. van der Burgs ypperliga lilla bok:
"Den spanske borgerkrig og birleen",
Oslo 1937, sid. 67, 9o öre.)

En stor del av dem som kämpa för
bolsjevismen hava undervisats i de
rcligionslösa skolorna. Religions-
undervisning i de offentliga skolorna
blev nämligen avskaffad av mini-
stären Canalejas den r t september
t9rr.

De elever, som efter nämnda da-
rum ville fortsätta att undervisas i
religion och katolsk moral, måste be-
tala en viss avgift och vid skolårets
slut undergå särskilda examina. Dess-
utom var undervisningen begränsad

till endast två timm:rr i vcckan och
endast under eftermiddagen, d. v. s.

på en tid, då, som ett spanskt ord-
språk säger, "endast främlirrgar och
hurrdar gä pä gatorna".

"Den nya lagen", skriver L'Apotre
dw Foyer, "hade till följd att rTo,ooo
lärjungar av 225,ooo måste avstå
f rån religionsundervisning enär de
saknade medel att betala avgiften"').

I skarp motsats mot dem, som idiss-
la satsen, att det är Kyrkan, som vill
hålla folket i okunnighet, har en pro-
testantisk norrman, länge bosatt i
Spanien, infört en artikel i N:r y3z
ai " At'te.nposten" för den z r okt.
1916, dår han bl. a. skriver:

"Helt bortsett från dess betydelse
som trossamfund, är den katolska
Kyrkan en grundläggande faktor i
det spanska samhället, med sitt
enorma välgörenhetsar-
bete och sin tungt vä-
gande insats i f olknpp-
1y s n in ge n. De nunnor och mun-
kar, som överallt i Spanien utföra
sitt uppoffrande barmhärtighetsarbe-
te i hospitaler, sinnessjukanstalter och
asyler av alla slag, i det tysta, kunna
räknas i tusental och kunn a i cke
nog prisas. .Det är i utlandet
(d, v. s. i Norden) en mycket utbredd
uppfattning, att den bristande folk-
upplysningen skulle bero pä den
spanska kyrkans 'obskurantistiska'
inflytande. En krassare miss-
uppf attning kan icke
t ä n k a s, ty det måste sägas, att det
just är de andliga ordnarna i Spa-
nien, vilka .genom sina hundratals
skolor överallt i landet hava gott-
gjort statens och kommunernas för-
summelser pä detta område, så att
man tryggt kan säga, att det
mesta av det som är gjort, är utfört
av Kyrkan"').

Under det Kyrkan i Spanien från
de rödas sida varit föremål för en av
Kyrkohistoriens blodigaste förföljel-

t; "L'Apotre du Foyer" (S:t Etienne),
N:o r, 1937, s. z.

2) J. Armfelt, f. Pomian-Hajdukiewiez,
"Fint bildade prästers analfaberiska land".
"H. o. H.", N:o 4, 1938, s. ,1.

1) Gustaf Armfelt: "Spanska republikaner
om Spanien". "I-L o. H.", N:r rr, s. 3.
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ser, råder lugn och rcligiös pånytt-
födelse i Portugal. Där har An-
tonio de Oliveira Salazar, ltan
allt braskander bragt mönstergill
ordning i landets finanser och genom-
fört politisk och social nydaning, så

att Portu€ial är en av EuroPas bäst
styrda stater: "den ärligaste, den vi-
saste, den mest avbalanserade i Euro-
pa och den mest noggranna i bruket
av principer", så karakteriseras Sa-
lazars regering i boken "Les dicta-
tetffs" av Bainville.

En ledare som få, en övertygad
katolik, intager Salazar ett av de
främsta rummen bland sådana katol-
ska statsmän, som en D:r Motta i
Schweiz, en Monsignore Seipel och
D:r Dollfuss, Osterrikes ädle, av
nazister dödade förbundskansler.

I Schweiz har man högtidlig-
hållit a5o-årsminnet av den helige
Nicolaus von der Fliie
(t t+82), from eremit, rådgivare för
betryckta sjålar, fredsstiftare i krigs-
tid, hedrad .med namnet "Fädernes-
landets fader".

Osterrike företer alltsedan
D:r Seipels tid uppblomstring av ka-
tolskt liv. På universitetet i Vien
har för första gången efter 1884 en
kyrklig högtidlighet ägt rum. Ty dä
invigdes en stor sal, dår föredrag
skola hållas, avsedda att bevisa, att
samverkan mellan religion och veten-
skap frambringar den högsta graden
av andlig kultur.

"Ceremonien leddes av kardinal
Innitzer, för vilken plats hade be-
retts under ett stort bronskrucifix,
placerat på ,muren i fonden, mitt
emot de österrikiska nationella em-
blemen. Det är, sedan åtskilliga är-
tionden, det första krucifixet, som

Gustaf Armfelt,

intar sin plats i universitetet i
Vien"').

Och i Viens förstäder, där brist
på kyrkor råder, uppföras den ena
efter den andra av prästen D:r Josef
Gorbach, vilken kardinal Innitzer
kallar "Viens förstads-apostel": år
r93z Jesu namns kyrka; 1933 Marie
namns kyrka i Ottakring; r934 Kri-
sti förklarings kyrka; ry35 kyrkan i
Klosterneuburgsstrasse och kyrkan i
Floridsdorf och t936 och :1937 kyr-
kan i Schwarz-lackenau vid Jedlersee
och stationen i Leopoldau. Alla des-
sa äro uppförda av medel, influtna
gencm försäljning ay "z Groschen-
Blatt", den lilla av D:r Gorbach
startade tidningen, som är till rik
välsignelse, icke minst för '\7'ien').

Innsbruck, vars teologiska fakultet
anses vara en av de yppersta i Euro-
pa,har nu erhållit eti vittomfattande
bokförlag, av stor betydelse för kri-
sten litteratur och press, - Tyrolia,
grundat av D:r Aemilian Schoepfer,
den lärde teologie professorn, den
fromme prästen, den outtröttlige
folkledaren, vid vars grav en av hans
politiska motståndare, en socialdemo-
krat, sade: "Han var en ädel männi-
ska. Ofta stod jag mot honom i de-
batterande församlingar. Ofta voro
vi motståndare. Alltid var han no-
bel"').

(Andligt liv spirade friskt i Oster-
rike, den fria kristna staten, är ry37.
Hur kommer allt att gestalta sig där
efter jordskredet den r2 mars r938?)

(Forts') Gw.stat' Arrnt'elt.

1) "H. o. H.", N:o rr, s. j.
z; "N. U.", N:o 42, s. ro39.
:; "N. U.", N:o 16, s. 339.
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