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ÄTT ÄVSTÅ

et ges dllfällen, då man liksom i blixtbelysning tycker sig se till bott-
nen av en individs, en kulturtyps eller ett helt lands andliga situation.

Ett sådant tillfalle var premiären på T. S. Eliots Cochtail-party och den
dårpä följande diskussionen i dagspressen, vilken ådagalade, att en rad
ledande svenska kritiker över huvud inte fattat styckets andliga innebörd.
Ett annac tillfalle erbjcid sig, då Graham Greenes skådespel I sista ru.nnnet
hade världspremiär i Stockholm och FranEois Mauriac ungefär samtidigt
tilldelades det litterära nobelpriset.

Den radikala 
- 

och dominerande 
- 

kritiken hävdade d&, att Greenes

stycke var avskyvärt och osunt. En känd, närmast kommunistisk förfat-
tare skrev någon dag efter premiären i regeringsorganet, att pestflaggan
borde hissas på Dramatiska teatern. Författaren Stig Dagerman fann pjä-
sen >oren> och >obehaglig>. Andra kritiker fick formliga konvulsioner av
raseri. Samtliga dessa skribenter var överens om att Greene representerar
en livsfientlig och sjuk katolicism, vilken endast vill, att Kyrkan med dess

bigotta och grymma lära skall triumfera, och som närmast med ett sadis-
tiskt leende åser, hur därunder unga människors livslycka förspills.

Det kan till att börja med betonas, att stycket icke är lämpat för en
protestantisk publik, som måste sakna sinne för i vilken grad denna ka-
tolska miljö är unik, egenartad, att inte säga förvriden. Det uppträder i
pjäsen ingen myndig, auktoritativ representant för Kyrkan och dess åskåd-
ning. Detta kan förklara men knappast helt ursäkta kritikens förvillelser.

Greene skildrar i sitt stycke ett äktenskapsbrott 
- 

en ung flicka, som
pinats av en bigott religiös miljö, ger sig åt en psykoanalytiker och är be-
sluten att, trotsande sin religions alla bud, fortsätta samlivet med den
älskade. Hon får emellertid möta hustrun, en olycklig hysterika, som hotar
att ta sitt liv hellre än att skiljas från sin man, med vilken hon varit gift
i ett par decennier. Flickan förstår, att hennes egen lycka skulle köpas med
en annan människas undergång; hon anar också att mannen trots allt är
så fastvuxen vid sin stackars hustru, att han aldrig helt kan slita sig ifrån
henne 

- 
hon beslutar derför att döda sig med de pulver hustrun själv

tänkt använda.
Inför denna utveckling säger nu en tämligen enhällig kritik: där ser
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Att austå

man kristendomens grymhet. Hellre drivs en oskyldig livsduglig ung
kvinna i döden, än Kyrkan viker från sina barbariska grundsatser.

Här är att märka två saker.
Kyrkan förbjuder den utväg flickan väljer. Kyrkan kan under inga för-

hållanden göras ansvarig för en så desperat gärning.
Och vidare: kritiken förbiser, att det finns en tredje utväg, som stycket

också utpekar. Flickan tror, att hon har att vålja mellan att antingen stjäla
sin lycka på en annans bekostnad 

- 
och då själv bli olycklig 

- 
slle'r ass sa

sitt liv. Den tredje vägen är att göra offret av denna ,rlycka> och lita pä att
en människa kan vinna harmoni och andlig växt också genom att avstå

- 
i detta f.all f.rän en mänsklig kärlek, som enligt många tecken att döma

dessutom aldrig kan komma att bestå, så orimliga som dess förutsätt-
ningar är.

Denna utväg är det som den svenska kritiken finner så orimlig, så av-
skyvärd. Man bör observera, vad detta innebär. Den fullkomligt normala er-
farenheten, att människan växer genom att ofrla det oväsentliga for det
väsentliga 

- 
sin personlighets innersta !11v 

-, 
kan numera knappast ens

rått uppf.attas av vårt lands dominerande opinionsbildare. För dem är
det enda existerande värdet, för vilket alla andra bör träda tillbaka, flic-
kans lycka i ögonblicket med sin snart åldrande älskare. Detta värde är
heligt och okränkbart. Det bör undantränga alla andta värden.

Styckets präst, som i all sin svaghet ändå ser klart, inskärper karleksfullt
och med den största medkänsla för den unga-flickan, att hon aldrig kan
hoppas kunna bygg" sin lycka på en medmänniskas lidande. Han vet också,

att flickan, om hon handlar efter denna insikt 
- 

som hennes egen djupaste
instinkt bejakar 

-, 
kommer att erfara en helt aflflan frid än den hon just

nu åstundar. Livet är nämligen inte bara grymt och terroristiskt. Det tar
i sista hand sitt innehåIl från Gud, som är kärleken.

Denna kloka, elementärt kristna syn är det som väckt sådan indignation
i svensk press. För en viss dominerande kritik är den andliga växten och

mognaden, offret av mindre värden för större, någonting okänt och su-

spekt. I och med att personlighetsbegreppet sprängts, sönderfaller livet med
nödvändighet i fragment utan inbördes sammanhang; följaktligen återstår
ingenting annat än att i varje sådant livsfragment försöka hugga största
möjliga inomvärldsliga tillfredsställelse. Att därvid någonting väsentligt i
personlighetens kärna förspilles och krossas, kan dessa författare inte ur-
skilja. Stycket har kallats inhumant. Vilket är det mest humana: att trarrrpa
ned ett äktenskap, der dock två människor i kärlek och lidande är samman-
svetsade, och vinna dels berusning i ögonblicket, dels en högst diskutabel
självisk lycka i framtiden 

- 
eller att ofr.ra ett ögonblick i en ung kvinnas

liv för att rädda en olycklig medmänniska och undvika en förbindelse, som
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Att austå

alltid måste bygg" på ett offer av en annan? Det är här som alltid den
kristna synen som är den livsvänliga, medan kritikernas syn är djupt
livsfientlig och inhuman.

över en sådan teaterpiäs - inte över Sarrres desperata och i djupaste
mening perverterade pjäser - skulle pestflaggan hissas!

Liknande synpunkter framlockades på sina håll av nyheten om Fran-
Eois Mauriacs nobelpris. Till frågan om Mauriac och hans forhållande till
katolicismen blir det kanske tillfällen att återkomma. Här skall endast
betonas, att den grymma och förtvivlade världsbild, som förefaller prägla
en del av Mauriacs romaner, dels icke är Kyrkans, dels icke kan sägas
representera hela hans livssyn. Denna mörer man nämligen först sedan
man vid sidan av romanerna - av vilka en och annan också klart visar
den kristna vägen ut ur kaos och grymhet - tar del av den lysande serie
av essayer, kritiska skrifter, biografier och utredningar han publicerat.
Man ville i detta sammanhang särskilt peka på Paroles en Espagne och
La pierre d' acbop perr.en t,

)FÄITH ÄND ORDER) I LUND
OCH EFTER LUND

en officiella hatcclbokeru fAr Tredie uärlilskonlerensen au Faitb anil
Ord.er i Lu.nd., 7r-29 aug. 7952, fr&gar i sin inledande välkomsthäls-

ning: >Skall Lund fortsätta den stora traditionen från sina föregångare>

- världskonferenserna 1927 i Lausanne och t937 i Edinburgh? >I vilken
utsträckning skall det bli oss givet att fortsätta deras verk, att komma etr
steg längre fram på vår pilgrimsväg?>>

Frågan antyder den något ängsliga förväntan som många hyste inför
sammankomsten i Lund. Ty Faith and Order-rörelsen hade i sin utveck-
ling kommit fram till ett tämligen kritiskt skede.

Å ena sidan hade det teologisk a arbetet. framskridit så långt, att man inre
gärna kunde fortsätta med att bara registrera de förefintliga överensstäm-
melserna och skillnaderna i tro och kyrkoordning och därvid allt tydligare
formulera skillnaderna i överensstämmelserna och överensstämmelserna i
skillnaderna, även om detta utan tvivel är och fOrblir en viktig, ja, ound-
gänglig ekumenisk uppgift. Den >nya reologin>>, som bygger på den >nya
exegetiken> och huvudsakligen sysslar med kyrkobegreppet och Kvrkans
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f os. Gerlacb

verklighet i NT, har ju faktiskt kommit till resultat som inte kan negli-
geras, om man vill vara bibeltrogen, men som ställer många hittills gängse

protestantiska trosåskådningar och kyrkoordningar i mycket kritisk be-
lysning. Skulle man alltså genom arbetet i Lund åcminstone pä nägra punk-
ter kunna fastslå, vad som verkligen är skri{tens lära om Kyrkan och den
kristna gudstjänsten? Skulle man sedan väga anbefalla de representerade
kyrkorna och denominationerna 

- 
ty mer än anbefalla kan en sådan

världskonferens inte; den är inte ett kyrkomöte med dogmatisk auk-
toritet 

- 
att nu också rätta sin egen lära dårefter och på så sätt effektivt

fråmja enheten i tro och kyrkoordning?
Å andra sidan hade Faith and Order sedan sin föregående konferens bli-

vit en organisation inorn Vörldshyrkorådet. Därmed hade den kommit i
större beroende av krafter både i Världsrådet och i de enskilda kyrkornas
ledning, som måhända kunde befaras vara mindre angelägna om det teo-
logiska arbetet och i stället rnera 

- 
låt oss uttrycka det så 

- 
sträva efter

att byBB upp en stor panprotestantisk gemenskap, utan att ställa san-
ningsfrågan beträffande tro och kyrkoordning. De skulle kanske nöja sig
med att undanröja så många som möjligt av de sociala och kulturella fak-
torer, som utan tvivel spelat och fortfarande spelar en betydande roll vid
uppkomsten och vidmakthållandet av splittringen. I själva verket hade ju
Världsrådet inrättat ett eget Studiedepartement, och frågan uppstod, om
detta kanske var avsett att göra Faith and Order överflödigt.

Det var dessa båda kritiska punkter, som gav konferensen i Lund en

avgörande betydelse och 
- 

pä ytan och kanske ännu mera under ltan -utgjorde det mest intressanta och spännande momentet.

Vad den första punkten betriffar, så måste först och främst framhållas,
att der ännu är för tidigt att döma om konferensens resultat. Detta beror
ju inte bara pä de fem sektionernas efter verkligt träget arbete framlagda
och inför församlingens plenum slutredigerade berättelser utan än mer på
det mottagande dessa akter kommer att fä hos de representerade kyrkorna
och den övriga protestantiska kristenheten. Men så mycket kan dock
sägas, som att ett negativt resultat, ifall ett sådant skulle inträda, ej kan
sättas på de förberedande teologiska kommissionernas konto. Ämnet för
forhandlingarna: Kyrkan, Gudstjänstformer och Interkommunion var ut-
märkt förberett. Tyvårr hade en god del av de ofriciella representanterna
uppenbarligen inte riktigt satt sig in i frågorna och inte i förväg tillräck-
ligt studerat materialet. På så sätt måste en stor del av den dyrbara tiden
användas för gemensam innanläsning och förklaring av själva den före-
lagda texten, så att avfattningen av sektionsberättelserna och ännu mer
diskussionen inför plenum måste forceras alltför mycket. Nog kunde man
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>>Faith and Order> i Lund och efter Lund

vid diskussionen om enskilda formuleringars godkännande eller avvisande
någon gång få intrycket, att inte alla fullt förstod, vad de röstade om.
Men rnan måste medge, att det inte är latt 

- 
för att inte säga omöjligt

- 
f<;r mer än tvåhundra representanter ^tt 

på några fä dagar bilda sig
ett klart och i viss mån slutgiltigt omdöme i så omfattande frågor. Det
skulle vara svårt, t. o. m. ifall alla var fackmän och tillräckligt f<;rberedda.

För att i detalj kunna fastställa, huruvida och i vilken utsträckning
konferensen i Lund gjort teologiska framsteg i jämförelse med de båda

tidigare konferenserna 
- 

och kanske också i jämförelse med plenarför-
samlingen av Kyrkornas Världsråd i Amsterdam 1948 

-, 
måste man noga

granska akterna och framför allt slutrapporten. Men detta anstår lamp-
ligen till dess detta material föreligger i tryck.l

I viss mån ny 
- 

vilket också framhäves i inledningen till slutrapporten
den principiella anknytningen av läran om Kyrkan till läran om

Kristus. Kristologin som nödvändig och väsentlig förutsättning ftir Ekkle-
siologin, Kyrkan som Kristi kropp 

- 
denna fråga fick en framscående

plats i överläggningarna. Framställningen därav, som fastställdes i första
sektionen, i synnerhet genom ett särskilt utskott av teologie professorer,

utgör slutrapportens andra kapitel och inledes med orden:

>>Vi tror på Jesus Kristus, vår Herre, som älskar Kyrkan, och som har utgivit sig för
henne och förenat henne för alltid med sig själv, Emedan vi tror på Jesus Kristus, tror vi
också på Kyrkan som Kristi kropp.>>

Och senare heter det:

>Kristus fu det nyt Gudsfolkets Konung. FIan är 'Flörnstenen', 'i vilken allc som

uppbygges blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren'. Han är
Kyrkans Huvud, och hon är hans Kropp. Genom sin Ande är Jesus Kristus själv närva-
rande i sin Kyrka. Kriscus lever i sin Kyrka, och Kyrkan lever i Kristus. Kristus är aldrig
utan sin Kyrka; Kyrkan är aldrig utan Kristus. Båda hör oskiljaktigt till varandra,
Konungen och hans Folk, Hörnstenen och Templet, Huvudet och Kroppen. Såsom lemmar
av hans kropp är vi förenade med honom i gemenskap med hans liv, hans död och upp-
ståndelse, hans lidande och härlighet. Ty vad som angår Kristus, angår även hans kropp.
Det som hände Kristus på ett säreget sätt, när han en enda gång dog föt Åla och uppstod
{ör oss, det händer också Kyrkan på hennes väg som hans kropp. På samma sätt som

Kyrkan blir delaktig i Kristi kors{ästa kropp, är det henne också givet att bliva delaktig
i samme Herrens uppståndna kropp. Det betyder, att Kyrkan är kallad till att fortsätta
Jesu Kristi mission till världen, så att Kristi väg är hans Kyrkas väg.>>

Detta och annat mer i samma kapitel, som säges om Kyrkans tro på

Fadern och Sonen och den Helige Ande, om Kyrkans väsen och kallelse,
om Kyrkan mellan Kristi första och sista ankomst och senare om enhet,

t Sedan detta skrivits, har Slutberättelsen utkommit i tryck: Refort of tbe Third
Vorld. Conlerence of Faith and Order,Fairh and Order Commission Papers: No. lL
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Jos, Gerlacb

kontinuitet och diskontinuitet, allt detta låter ju tämligen allmänkristligt
och >katolskt> om också något svävande och abstrakt. Ehuru texten helt
domineras av Skriftens utsagor, får man dock latt intrycket, att man på

flera punkter >har dragit sig tillbaka till ett Skriftord>, för att lättarc
kunna få en text, som alla kan underteckna, fast de uppenbadigen i tolk-
ningen av själva texten går olika vågar. När det däremot gällde 

^tt, 
mera

konkret tala om Kyrkans gränser, om Kyrkans ämbeten, om betydelsen av
orden schism, heresi och apostasi, kom svårigheten att finna en för alla an-
tagbar formulering fullt i dagen. Här - och även i frägan om Kyrkans
gudstjänst - fc;rblir det i regel som hittills: >Några av oss säger så, andra
säger så, och åter andra menar så . . .> Fackteologerna bland representan-
terna och de teologiska konsulenterna försökte visserligen stillsamt men
eftertryckligt påpeka att >det nya bibelstudiet har fört till ett beaktans-
värt sammanväxande>> av de olika fackmännen tvärsöver de olika konfes-
sionernas gränser.

Konferensen själv karakteriserar det teologiska resultatet i sista kapitlet
av slutrapporten realistiskt men tämligen optimistiskt:

>Våra diskussioner uppenbarade allvarliga differenser, i synnerhet beträffande de tros-
uppfattningar som företrädes av kyrkorna eller hyses inom dem beträfande Kyrkans
auktoritet, hennes gränser och arten av hennes definition. Undersökningen av dessa dif-
ferenser från den förberedande teologiska kommissionens sida och i det personliga tanke-
utbytet uppenbarar.i uppmuntrande grad en gemensam grund. Vi har gjort verkliga
framsteg, och det finns ej något skäl till pessimism. Likväl har vi nu nått en punkt där
våra avvikelser gör segt motstånd mot en bekväm lösning.

Till en del ligger svårigheten däri att språket, som uttrycker vår trosuppfattning,
mången gång är ett inadekvat medel vid den ömsesidiga förmedlingen av vita övertygelser.
Vi kan måhända upptäcka, att detta språk delvis uttrycker insikter, som i följd av
kyrkosöndringen har blivit isolerade från helheten av den kristna tron. Ofta blir enskilda
betoningar till restriktiva bojor, som det icke är lätt att befria det denominationella livet
ifrån. I våra ekumeniska möten lär vi känna en helhet som måste såväl omsluta som full-
ända tron och livet hos de enskilda lemmarna av Guds famil.i. Här står vi inför ett di-
lemma: å ena sidan en berättigad lojalitet mot vår egen konfession och å andra sidan den
rikare enhet hos den ena Kyrkan, som Kristus förpliktar oss till och som vi genom Faith
and Order-rörelsen har fått en klarare vision utav.

Medvetet och omtänksamt teologiskt arbete är alltid en viktig linje framåt, såsom

rapporten från den teologiska kommissionen om Kyrkan ju utvisar, Nyare undersökningar
på olika områden kastar nytt ljus på våra differenser.>>

Slutrapporten hänvisar därefter till nödvändigheten att följa med i vår
tids teologiska och exegetiska utveckling. Vid all trohet mot Evangeliets
budskap behövs alltid en för varje tid begriplig framställning av dess

innehåll.

>Vid all iver för våra särskilda övertygelser måste vi alltid försäkra oss om att vi gör
skillnad mellan den trosbekännelse som vi är bundna till och det uttryck den till en del
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>Faitb anil Oriler> i Lunå och efter Lund'

har fått som en produkt av ett visst tidsskede. Om alla denominationer är beredda till att

*i3 
tt så sätt i lydnad mot Evangeliet allena, skall vi kanske komma varandra när-

Den teologiska diskussionen inom Faith and Order har alltså framskri-
dit till den punkt, där den >>katolska>> läran om kyrkoordningen, dvs. om
en enda Kyrka, instiftad av Jesus Kristus själv, med apostolisk succession

och apostolisk ämbetsmyndighet, framstår som den enda råtta tolkningen
av NT, ifall denna tolkning sker utifrån den apostoliska traditionen själv.

På liknande sätt har denna >)nya>) exegetik fört till ett beaktansvärt
resultat i f.räga om den specifika kristna gudstjänstens karaktär. Det heter
i kapitlet (IV) om >Gudstjänstformer>>:

>>Vi tinker med tacksamhet på att vi i fråga om det sakrificiella elementet i den heliga

Nattvarden har nått ett mått av överensstämmelse, som ingen av oss skulle någonsin

{örväntat. Hemligheten av Guds kärlek, som vi firar vid Flerrens bord, överstiger den

mänshliga uttrycksförmågan. Men vid våra försök att beskriva detta mysterium ger oss

den Heliga Skrift rätt att använda uttryck ur offerspråket: 'Se där Guds lamm . . .'>>

Men just denna påfallande >katolska> tolkning av Eukaristien mötte 
-

på liknande sätt som den >katolskar> uppfattningen av Kyrkan 
- 

!ssi;m1
och målmedvetet motstånd från främst frikyrkligt håll, inte minst vid
slutredigeringen inför plenum. Sektionen om Kyrkans gudstjänst hade i
sin förberedande berättelse blott betonat denna >offerkaraktär>. Men i
slutrapporten måste efter en omröstningsprocedur en rättelse införas, som
visserligen också kan undertecknas av alla >katoliker>, men som i det kon-
kreta fallet nog var menad som ett försvagande av texten:

>Hur olika våra åsikter om naturen och verkan av de rituella handlingarna än må
vara, så är vi dock alla överens om 

^tt. 
Deus non alligatur sacramentis (Gud är icke bunden

till sakramenten) och att, enligt Evangeliets ord, 'Vinden blåser var den vill; så är det
med var och en som är fOdd av Anden' (Joh, 3:9),>

Och sedan tillfogas en fotnot, även den ditsatt efter särskild omröstning:

>Somliga bland oss beklagar, att diskussionen om Eukaristien har koncentrerats till
denna sakrificiella aspekt. Enligt deras mening är huvudproblemet, om den korsfäste men
uppståndne Herren är verkligen kroppslig närvarande och om vi mottager hans Lekamen
och Blod.>>

I själva verket framträdde - kanske ännu mera markerat än vid
Världskyrkorådets plenarförsamling i Amsterdam - tre grupper bland
de representerade kyrkorna.

En viss särställning intager de ortod'oxa kyrkorna. Deras inställning till
diskussionen om trosfrågor och om kyrkoordningen är mera passiv, i viss

mån t. o. m. helt avböjande, därfor att de är övertygade om att de ensamma

äger den sanna tron och den rätta kyrkoordningen. De är med, dårf& att
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de nu en gång var med ifrån början av denna form av ekumenik, fast
man kan fräga sig, om de inte från protestantisk synpunkt måste anses

yararnera ett hinder än en hjälp. I alla fall bevisar de vanskligheter, som

de ortodoxa möter i sådana sammanhang, klokheten i Roms inställning:
att inte alls vara med som likställd part. En sådan likställdhet skulle ju
för dess del bli ännu mera problematisk. Listan av sinsemellan avvikande
åsikter skulle förökas med ännu ett tillägg, utan att det för närvarande
skulle finnas någon gemensam basis för en diskussion. 

- 
l\{sn när man

talar om de ortodoxa kyrkorna och deras passivitet, fär man i rättvisans
namn inte glömma att tillfoga, att de för närvarande vid allt framträdande
i internationella sammanhang är starkt hindrade genom det ofria läget av
kyrkorna bakom järnridån. Det är för nårvarande omöjligt för någon att
tala >>i de ortodoxas namn>>.

Inom den egentliga protestantismen framträder två i viss mån motsatta
tendenser eller grupper: den s. k. katolska och den frikyrkliga.

De >h"atolska> hoppas 
- 

och det kommer också flera gånger till klart
uttryck i slutrapporten 

-, 
att den >nya>>, dvs. den ,rkatolska> kyrkosynen

alltmera skall komma till genombrott också hos de andra. Fackteologerna
i alla läger har ju redan kommit varandra närmare. Men skall det lyckas
att förmå kyrkorna som sådana att ta dessa konsekvenser i sin lära och sin
ordning? Visst finns det nu en mera objektiv norm att gå efter: den >>nyar>

exegetiken, som inte tolkar Skriften utifrån rent subjektiva och tidsbe-
tonade synpunkter, utan med vetenskapens alla resurser forskar efter den
helige f<;rfattarens egna mening. Men det är ju inte den fackteologiska
forskningen som är norm för tron.Denna forskning är hittills inte erkänd
som sådan norm inom kyrkorna. Det kan den överhuvud taget inte vara,
allra minst om man följer den >katolska> uppfattningen av den kristna
uppenbarelsen. För den kan det blott vara den apostoliska traditionen,
bevarad och uttolkad av Kyrkans läromyndighet under den Helige Andes
ledning. Men var finns denna läromyndighet? Detta är den fråga, som
efter allt att döma är den mest brinnande i den fortsatta diskussionen.

Det är dårför förståeligt, att den utveckling, som Faith and Order har
tagit, verkar oroande i synnerhet pä de frikyrkliga, för vilka ju trosnor-
men i princip är den enskildes rätta upplysning omedelbart frän den Helige
Andes sida, och detta också vid bibeltolkningen. Där uppfattas likaledes

>>ämbetet> som en under tidernas lopp alltjämt förnyad >profetisk> kal-
lelse och ej som ett genom apostolisk succession auktoriserat officiellt upp-
drag, förmedlat genom en sakramental invigning. Man kan därför också

förstå den varning, som en norsk tidning riktade till frikyrkorna före kon-
ferensen i Lund: Vad har ni där att söka? Nu är man i Faith and Order
på vägen till Canterbury, och sedan återstär bara vägen till Rom.
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Med detta motsrånd som bakgrund är det svårt att sia om fortsätt-
ningen av arbetet inom Faith and Order: om det kan fortsätta på denna

breda linje, som omfattar alla i Världskyrkorådet förenade kyrkor och

denominationer, eller om det måste inskränkas mera >regionalt>> till de

,rkatolska, kyrkorna. Att arbetet kommer att fortsättas, står utanför allt
tvivel. Det skulle också annars betyda en oersättlig förlust för hela den

ekumeniska rörelsen.

Vad nu den andra kritiska punkten betråfrar Faith and Order-rörelsens
,ställning inom Världskyrkorådet och den därav betingade stadgeändringen,

så har >krafternas spel> på konferensen uppenbarligen fört till ett till-
fredsställande resultat.

Generalsekreteraren för Världskyrkorådet, dr \f. A. Visser 't
H o o f t 

- 
som på konferensen fungerade som en av >Stabkonsulenterna>

- 
holl ett referat om >Tro och Kyrkoordning och den Andra plenarför-

samlingen av Världskyrkorådet>>, där han mycket positivt och lugnande

betonade, art f.arhägorna att Faith and Order skulle kunna bli ett hinder
för enheten ej har besannats, ja, att de i det nuvarande läget ter sig som

rena anakronismer.

>>Ty vi har under tiden haft tillfalle till den erfarenheten, att en fri och genomgri-
pande konfrontation av våra övertygelser 

- 
långt ifrln att försvaga vår gemenskap 

-
är den enda vägen för att komma fram till en fördjupad gemenskap, den enda som har

värde för den kristna kyrkan. Det var därför som Life and Vork-rörelsen under åren

före konferensen i Oxford fann sig föranlåten atc gå in på de teologiska frågorna. Det
var därför som den första världskyrkokonferensen i Amsterdam sysslade med de mycket
reella frågorna beträffande de olika uppfattningarna om Kyrkans väsen. Det var därför
som det unga Världskyrkorådet i sin tillvaros andra år fick som uppgift att gripa sig an

med det avgörande problemer om den ekklesiologiska betydelsen av sin egen existens, Och
det internationella Missionsrådet gjorde därfar på sitt senaste möte i Villingen ett djärvt
steg framåt, när det lörklarude, att de Nationella råden borde på nytt genomtänka sitt
ansvar beträffande frågan om den kyrkliga enheten inom sina egna områden. På så sätt
kan vi säga, att den angelägenhet, som Faith and Order beslutat framlägga, vunnit
insteg i den ekumeniska rörelsen som helhet.

Men därmed är inte sagt, att Faith and Order's uppgift är till ända. Tvärtom, Faith

and Order övertar därmed ett större ansvar än någonsin tidigare. Den ekumeniska rörelsen

ser på etr nytt sätt på Faith and Order och väntar, att det tar ledningen i dessa frågor'
på vilka rörelsens hela liv till slut beror. Trots detta förstår man inom våra kyrkor
världen runt delvis ännu inte, att samarbete ensamt inte räcker. Många menar fortfarande,
atr sammanslutningen w yir:- kyrkor i Världsrådet vore ett uppnått mål i stället för en

början, enhetsfrågans lösning och icke det första steget på vägen till enheten. Faran

ligger här däri att 
- 

för att tala med ärkebiskopen i Canterbury 
- 

Världskyrkorådet
snarare blir till ett sömnmedel än till en stimulans. Vi måste gå denna frestelse ur vägen

och ej helt enkelt godtaga den nuvarande oordningen i vår andliga värld, emedan denne

ter sig mindre avskräckande, ifall man stryker på lite ekumenisk färg.
Faith and Order har övertagit de svåraste ekumeniska uppgifterna och vill visa en väg,
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som leder längre än till enbart samarbete, ja, bortom den närvarande mycket ofullkom-
liga situationen till en äkta enhet, som vill låta hela världen försrå: då det blott kan
finnas en enda Kristi kropp, då är ocksä. blott denna enda kropp, hans folks Kyrka.>>

Den andra plenarförsarnlingen av Världskyrkorådet, som skall hållas
19t4 i Evanston (Illinois), fortsatte dr Visser'r Flooft, kommer atr
betona Faith and Order's nödvändighet och betydelse för hela den eku-
mcniska rörelsen.

>>Det har alltid stått otvivelaktigt fast, att ett av plenarförsamlin5;ens ämnen skall
vara ert Faith and Order-ämne. Världskyrkorådets konferens utgör tillfället då vi för
kylkorna och för världen framställer hela den ekumeniska rörelsen och påminner oss

ömsesidigt om hela den ekumeniska uppgiften. Uppenbarligen måste Kyrkans synliga
enhet stå i medelpunkten av våra överläggningar. Dessutom erbjuder plenarförsamlingen
ett gott tillfelle för Faith and Order att talr till många kyrkoledare och kyrkomedlem-
mar som hittills vet föga om den avgörande betydelsen och de avsevärda svårigheterna
hos de uppgifter som åligger Faith and Order. På så sätt kän nya soldater vinnas för den
arm6 som tjänar den kristna enhetens sak,

Det finns därför tungt vägande shäI, varför vi borde ta Faith and Order's deltagande
i plenarförsamlingen på fullaste allvar. Men ännu återstår frågan, på vilket sätt detta
deltagande bäst kan ske. Vad vi behöver är ett ämne som är centrelt och viktigt nog för
att få kyrkorna till att fördubbla sina bemödanden om den sanna enheren, men som inre
är av den specifikt teologiska arten att det blott kan fattas av ett relativt litet antal av
sakkunniga.>>

Det var ju bra turnerat och bekräftar generalsekreterarens väl vitsor-
dade diplomatiska skicklighet. Men frågan är, om Faith and Order's teo-
loger blev enbart glada. Det kunde ju också uppfattas som en vänlig
klapp på axeln: Visst är ni duktiga. Fortsätt bara. Fast vi ansvariga i
Världskyrkorådet måste tänka mera pä andra medel att stabilisera den
synliga enheten. \risst behöver vi en teologi som grundval. Frågan år bara,
vilken som passar bäst.

Betydelsen av den första plenarförsamlingen av Världskyrkorådet i
Amsterdam, fortsatte talaren, låg inte så mycket däri vad den hade att
säga om vår enhets väsen utan mycket mera däri, >att den skapade ett nytt
faktum, en ny situation, nämligen den att de kyrkor, som är anslutna till
Världskyrkorådet, har inträtt i något som budskapet {rän Amsterdam be-
tecknar som ett förbund, en förblivande gemenskap. Som så ofta i kyrko-
historien hade det andliga faktum gått den teologiska reflexionen i förväg.
Ty den gången anade man blott dunkelt, vad detta nya faktum i själva
verket betyder.> Vi skulle inte kunna sträva efter enhet, om vi inte redan
ägde enhet. Men medan vi förklarade, att lri redan har uppnårc ett vissr
mått av verklig enhet, sade vi intet över denna enhets väsen och hur den
forhåller sig till f.rägan om vår tillhorighet till en bestämd konfession.

I Toronto, tvä är senare, försökte vi däremot atr göra klart för oss
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själva och för andra, att relationen till Varldskyrkorådet och inom detta
icke är lika med en allmän kyrklig relativism. Man tvingas därmed inte
till några som helst kompromisser. Varje kyrka, som är beredd att. pä

basis av Världskyrkorådet ta upp samtalet och samarbetet med andra
kyrkor, får göra det utan att komma i konflikt med övertygelsen om sitt
eget väsen. Vi fastställde uttryckligen, att vi är en korporation som vill
förbereda vägen till en synlig och påtaglig enhet, sådan den entydigt
menas i NT. Vidare har vi konstaterat, att vi ej har någon förutfattad me-
ning om den form denna enhet bör ha. Men även i Toronto hade vi inte
mycket att säga beträffande denna andra fräga, som sammanhänger där-
med: av vilket väsen är denna enhet som vi redan har funnit i vår när-
varande förbundenhet?

Talaren hänvisade sedan till en tredje viktig faktor, som särskilt behand-
lats vid samtalen i Rollo (19t1) och i Villingen. Den spelar överhuvud
taget en stor roll i den ekumeniska rörelsen och inte minst i Lund framhäv-
des den starkt, ja, otåligt arr representanterna för de s. k. Unga kyrkorna:
Missionen och enheten. Just på missionsfältec för splittringen med sig ett
ödesdigert försvagande av den kristna förkunnelsen.

>Kyrkans söndring vanställer hennes vittnesbörd och gör hennes sändning ofruktbar.
Den står i motsättning till hennes väsen. Om Kyrkan vill bevisa Evangeliet i sitt liv och
i sin förkunnelse, måste hon inför världen ge uttryck för den Guds kraft som kan ned-
bryta alla skrankor och upprätta Kyrkans enhet i Kristus. .. Vi tror atr Gud genom den
ekumeniska rörelsen vill sammanföra sitt folk, för att sätta det i stånd att klarare inse
motsägelsen i vårt budskap och de hinder för enheten som står i vägen för ett verksamt
vittnesbörd i en splittrad värld.>>

Men fortfarande, sade talaren, är den frågan obesvarad: Vilket är vårt
läge i dag, vilken betydelse har den oss redan skänkta enheten 

- 
så ofull-

komlig den än må vara? Det gäller att ta de båda aspekterna av r'årt
motsägelsefulla läge på allvar, nämligen att det föreligger en enhet i Kris-
tus, som har skänkts oss och skänkes oss alltjämt, men att vi på samma
gång är skilda från varandta. Det är klart, att båda dessa aspekter är vik-
tiga. Det gagnar intet att förneka endera sidan av >vår dialektiska situa-
tion>>. Att tala om en redan existerande >världskyrka> är fullständigt
vilseledande. >Det skulle betyda att bagatellisera allvaret i dec tillståndet
att vi år skilda i teologiskt avseende, i tillbedjan och sakrament och i vår
organisatoriska inkrökthet till oss själva.> Men å andra sidan kan man inte
mera tala om fullständig konfessionell isolering. Då skulle man glömma
att >)i vår generation för ett stort antal kristna den allmänneliga Kyrkans
verklighet har fätt gestalt genom att kyrkorna har talat., handlat och
levat med varandra>.

Vi måste alltså finna ett tydligt uttryck för det mellanstadium som vi
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befinner oss i, då redan äger en sann enhet, men ännu icke den större
enhet sådan vi tror att Gud söker den hos oss. Med andra ord: vi behöver
en teologi för det nuvarande onormala läget. >Vår oförmåga att uttrycka
oss tydligare i dessa ting kommer säkerligen dårav, att vi för uteslutande
hänger fast vid vedertagna tankebegrepp.> Därför konfronterade vi i
Toronto det faktum, att Världskyrkorådet existerar med de olika kyrkor-
nas ekklesiologi 

- 
och vi var den gången tvungna att göra- det, Vi sökte

svar på fuägan: hur kan en kyrka rättfärdiga sitt medlemskap inom Världs-
kyrkorådet genom begrepp hämtade ur de olika konfessionernas tradi-
tionella ekklesiologiska övertygelse? Men nu måste vi ställa en långt
svårare fräga: hur kan vi bringa den andliga, i den ekumeniska rörelsen
liggande verkligheten till uttryck? >Denna fräga kan inte besvaras med
ekklesiologiska begrepp som inte ens tar i betraktande möjligheten av en

sådan sak som den ekumeniska rörelsen. Frågan kan blott besvaras, om
vi gör en helt ny början i vårt tänkande.>>

Men ännu ett hinder för en snabb lösning av problemet ligger natur-
ligtvis i följande: När man ser det faktiska ekumeniska läget i dess rätta
teologiska betydelse, måste man genast fräga: kan vårt närvarande orga-
nisatoriska läge fortfarande försvaras?

>Ty man kan inte med övertygelse tala om den nya och äkta enher som har uppstått
bland kyrkorna och i all ro godtaga det faktum a.tt 

^rten 
av vår kyrkliga organisation

och av vår verksamhet fortfarande gör intrycket av att varje konfession shulle stanna
vid sin egen lag. Här föreligger fatan Iör en ouppriktighet, som ej så lätt undgår världens
skarpa öra, om vi i det ena ögonblicket med entusiasm talar om nödvändigheten av en
'världskyrka'och i nästa ögonblick så som om intet hade ändrats i relationerna kyrkorna
emellan.>>

Vi har här givit ett så utfödigt utdrag ur dr Visser 'r Flooft's referat,
dels emedan han personligen och som generalsekreterare är en av de mest
betydande krafterna inom Väddskyrkorådet, dels emedan referatet i all
sin >dialektik> återspeglar det komplicerade läget. Å ena sidan finns den
>>katolska>, teologiskt betonade strömningen, som ärligt vill komma fram
till den synliga enhet som Kristus själv har menat och velat. Ä andra
sidan de som förutsätter, att denna enhet redan i viss mån finns i och
genom Världskyrkorådet, och som nu på den ena eller andra vägen för-
söker att komma fram till en teologisk underbyggnad av denna organisa-
toriska, panprotdstantiska allians. I vilken riktning dr Visser 't Flooft
tänker sig den teologiska lösningen, kan man kanske ana, när man lyssnar
till hans avslutande hänvisning till >den eskatologiska aspekt>>, som >;
vårt hittillsvarande gemensamma tänkande ännu inte fått sin tillborliga
platsr>.
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>I sista avsnitter av Toronto-förklaringen t. ex. finns en eskatologisk hänvisning, men

den påminner litet för mycket om vissa läroböcker i kristen dogmatik, i vilka de så

kallade 'yttersta tingen' blott omnämnes på de sista sidorna, när förf*trren synes ha blivit
andtruren. Likväl har vi lärt oss att eskatologin inte blott är ett bihang till vår tro, en

av de många artiklarna i vårt credo, utan det omistliga perspektiv, vari vi måste betrakta
hela vår existens i denna värld. Vi upptäcker i växande grad, att. enligt NT Kyrkan inte
bara har *t säga nägot. om eskatologin, utan s.iälv är eskatologisk verklighet, dvs' att
hon mitt i den förgångna tiden och den förgångna skapelsen utgör en ny tidsålder och

en ny skapelse. Men om detta år sant, då borde vi inte söka den kyrkliga enheten utanför
denna Kyrkans eskatologiska kvalitet. Vi måste lära oss, att, tala om Kyrkan mera i
dynamiska uttryck, mera i betydelsen att hon hör till den kommande eonen, och mindre
röra oss med historiska, kulturella, sociologiska kategorier. Vi måste hellre tala om Kyrkans
ständila förnyelse, som förutsättes i hennes kallelse att ej identifiera sig med denna värld
utan att låta sig förnyas genom förnyelsen av hennes ande, Om denna förnyelse måste

vi tänka på det radikala sätt som NT förknippar med detta uttryck, nämligen att ha del

i den kommande eonens makter. Blott på så sätt finns det hopp att kunna övervinna
den döda punkten och att slippa ut ur den återvändsgränd som histbriska, sociala och
politiska faktorer har fört in i. Och blott på så vis kan vi komma fram till det stora
målet: 'för att de alla må vara ett'.>>

Denna eskatologiska aspekt hör naturligtvis till Kyrkans väsen, men
den överbetonas lätt som en flykt från den obehagliga verkligheten. Den
framhävdes också markant i det ståtliga referat, som hölls av prof. Ed-
mund Schlink om >>Das wandernde Gottesfolkr.' Även här finner vi
samma >dialektiska> bemödande att finna en utyäg ur den teologiska
återvändsgränden, fast nu inte så mycket med Världskyrkorådet som
bakgrund utan utifrån de >förföljda kyrkornas> upplevelser.

>Kyrkan befinner sig på vägen mellan Jesu Kristi första och andra advent. Hon be-
finner sig på vandringen sin återkommande Herre till mötes. Hon vet ej, vad som allt
kommer att vederfaras henne på denna väg genom världen. Men hon är viss om att vid
vägens slut står Flerren som Segraren över världen och all motsägelse. Då skall han samla

de sina från alla länder och folk och tider och hålla med dem den stora Nattvarden. Då
skall efter all kamp och strid y^ra en hjord och en herde.>

Men Herren kommer inte bara som Frälsare, han kommer också som

domare.

>Vi är här församlade som skilda kyrkor. Men inför oss alla står den återkommande
Ftrerren, vi må tänka därpå eller inte. Vi befinner oss redan i den not som han har kastat
i havet, även om denna not ännu inte har dragits upp och vi ännu tror oss muntert och
fritt simma omkring i vettnet. Men noten kommer med säkerhet att dragas upp och de
dåliga fiskarna skall komma att särskiljas. Må vi vrra än så oeniga, vi är faktiskt ett
som de av ez not oundvikligt omslutna och som de lt en Herre och Fiskare utlämnade.>>

Denna dom har redan nu gått över världen i de väldiga historiska

'Pr"f. S.hlinks referat, som hölls på tyska, återges på engelska iTbe Ecumenical Re-
uieu, okt. 7952,
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karasrroferna och förföljelserna. Den drabbar inte bara de enskilda utan
även kyrkorna.

>Der kan hända, att stora och stolta kyrkor, som syntes stå där fast fogade störtar
samman som ett korthus, och att blott en liten rest av dem håller stånd i frestelsen.>>

Mitt i denna forfoljelse och som en f0ljd av den skapas emellertid också

övertygelsen om enhet i Kristus.

>På samma gång blir då skiljeväggarna, som står mellan konfessionerna, märkvärdigt
tr:tnsparenta. I anfäktelsen sker en omvärdering och omvandling av de måttstockar, var-
med de skilda kristna samfunden har mätt varandra. Det stora träder fram ur det lilla, det
väsentliga ur det oväsentliga, det ena ur det myckna. Men mycket som traditionellt
ansågs som stort och väsentligt och Lyrkoskiljande ter sig nu som litet och oväsentligt.
Ty blicken av dem som motstår frestelsen och som i anfäktelsen stanner kvar hos Kristus,
som ensam är Kyrkans och världens F{erre, dras radikalt framåt. Det förflutna sjunker
undan i omvälvningen, och kvar blir blott blicken på den kommande Frälsaren och det
längtansfulla ropet, att hans rike måtte komma. På så vis blir i fängelseceller och i tvångs-
arbetsläger och på vägen till avrättningen gemenskapen bland de skilda bröderna verk-
lighet.>>

Men den övriga kristenheten beröres förvånansvärt. föga av denna hän-
delse. Själva upplevelsen bleknar även lätt hos dem som har haft den. Och
dock borde här finnas en ny utgångspunkt for enhetssträyandena. Den
>jämförande metoden>>, som registrerar överensstämmelser och skillnader,
har nått en helt naturlig gräns.

>På denna väg ensam kommer vi inte framåt. Tvärtom, på denna väg, som ej kräver
nlgr* ofrer av någon, skall vi möta allt större svårigheter. Ty det ekumeniska arbetet har
sedan dess ställts i krisen genom det som Gud i åtskilliga länder gör med de söndrade
kyrkorna. Detta går långt utöver det facit som en än så noggrann jämförelse leder till.
Gud själv har ställt arbetet för Faith and Order i krisen 

- 
nämligen för det första genom

den nya gemenskap, som har uppstårt mellan våra förtryckra och forfaljda bröder, och
för det andra genom uppbrottet av de unga kyrkorna, som är beslutna atc glömma det
som är bakom (Fil. 3: 13), som lämnar de historiska traditionerna bakom sig och strävar
efter den enhet som mo$varar den oss mötande Flerren. Här sker verkligen förändringen.
Här offras traditionella egenarter. Och se, dessa ofier framstår som mottagande av en

rikedom 
- 

de visar sig vara så saliggörande att de inte ens kan betecknas som offer.
Krisen i arbetet för Faith and Order torde bestå däri, att det vandrande Gudsfolkets

spets i dag synes ha hunnit längre än våra överläggningar. Gentemot det som i dag i
åtskilliga länder faktiskt sker i det stormiga gripandet efter det av Gud befallna målet,
syns vårt hittillsvarande arbete för åtskilliga av oss vara teoretiskt och långsamt och
alltför mycket bakåtriktat.>>

Visst får denna kritik ej tolkas så, som om de på världskonferenserna
församlade kyrkorna icke skulle ha gjort >oerhört revolutionerande steg
framåt> i sina högtidliga deklarationer om sin enhet i Kristus 

- 
och det

är inte bara retorik, inte blott ett framtida hopp. Det finns redan sann
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enhet nu, som inte bara omfattar de församlade kyrkorna och som är
synlig för var och en, fast den inte är >empiristisk i sträng bemärkelse>.

Ty de kristna, som där har vittnat om sin enhet i Kristus, h<;r till skilda
kyrkor och har ej någon nattvardsgemenskap med varandra. 

- 
Alltså

dock blott retorik? >Nej. Utan vittnesbördet om enheten år ett. trons
vittnesbörd, som hoppar över det den ser och klänger sig fast vid Jesus
Kristus, som bortom våra splittringar och utöver allt vårt begripande är
den ene F{erren, som regerar sitt folk och handlar med det.r>

Men också denna tro på enheten kan föra till en kris i det ekumeniska

arbetet. Ty Guds osynliga frälsningsgärning vill alltid taga gestalt i de

benådades liv. Den gudomliga frälsningsgärningens indikativ för alltid
med sig den imperativ, som kräver lydnad mot frälsningsgärningen. Men

har vi blivit andra än vi var förut?

>>Man kan inte alltjämt på nytt deklarera enheten och på samma gång stanna kvar i
söndringen. Den erkända enhetens indikativ innehåller samtidigt imperativen att viljt
finna kyrkornas enande blott i den gemensamma tron pä. enheten. En sådan inskränkning
skulle emeliertid betyda ett doketiskt kyrkobegrepp och en otillåten spiritualism. Ty
Kristi kropp är alltid tillika synlig gemenskap av dess lemmar i Ord, Sakrament och

Ämbete.
Men man kan heller icke trösta sig med, att vlta kyrkors mångfald är den organisa-

toriskt utformade rikedomen av Kristi kropp i enlighet med de paulinska utsagorna om

andegåvornas mångfald. Det är inte tillåtet att sätta likhetstecken mellan denna mång-
fald och de skilda kyrkorna från i dag. Ty Kyrkan konstitueras som Kristi kropp genom

denna kropps gemenskap i Nattvarden. Men där nattvardsgemenskapen fattas, finns inte
denna organisatoriska mångfald utan oordning och skam.

Vi kan heller icke mera draga oss tillbaka till den egna konfessionskyrkan. Ty vi kan
inte glömma, att vi har mött bröder ur andra kyrkor, som vi har lärt känna som lemmar
av den ena Kyrkan.

På så vis är vi just genom den erkända enheten ställda i en kris, Utan effektivt fram-
steg i återföreningen blir de upprepade förklaringarna föga trovärdiga inför kristenheten
och inför världen. IJtan att den oss redan skänkta enheten förverkligas, blir denna Guds
nådegärning till en anklagelse. Själva den tröstande insikten om enheten ställer oss då

under Guds dom.
Med dessa satser bestrides inte, att mellan sådana, som kallar sig kristna, också finns

skilsmässor, som måste genomföras i lydnad mot Gud. Då gäller det den eskatologiska
skilsmässan mellan Kyrkan och pseudokyrka, mellan Kristi herradöme och herradömet av
till kristna förklädda fördärvets makter. Då gäller det evigt liv och evig död. Men där-
med skall inte sägas, att det vid alla i väru dagar förefintliga söndringar inom kristenheten
rör sig om denna sista, oundvikliga skilsmässa.>>

Men vilket blir då resultatet av hela detta >dialektiska> resonemang?

Jo, en vådjan, att ej stanna på vägen utan att ila Herren till mötes;

att inte fastna med blicken vid den nuvarande söndringen, där mycket
finns som är >>provisoriskt> och >föga slutgiltigt>; att ej se tillbaka utan
framät. på >den mycket djupare söndring, som F{erren kommer att full-
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borda hos alla kyrkor, och på den enhet i den eviga härligheten, som han
då kommer att skapan.

Här blir den >>eskatologiska aspekten,> nog en flykt från verkligheten,
nämligen den verkligheten, att Kristus vill sin Kyrkas enhet redan här
på jorden 

- 
men inte vilken >enhetr> som helst; att han i sin gudomliga

allmakt har sörjt för, att denna ena Kyrka alltid finns, synlig f.ör alla,
framför allt genom den gemensamma bekännelsen av den ena apostoliska
tron i lydnad under den av honom själv insatta och genom hans Ande
auktoriserade läromyndigheten. Utan tvivel är även utifrån denna syn-
punkt frägan, var denna auktoritet nu finns på jorden 

- 
ty den måste

finnas där, om Kristus är sanningen -, den mest brinnande för Faith
and Order. Det är bara att. hoppas, att man inte går den ur vägen på
det sätt, som tyvärr hittills synes ha varit det vanliga: genom att tala
om något annat.

Bland det tryckta material, som före konferensen lämnades till alla
deltagare, fanns också en mycket intressant skrift: Social and, cnlturel

factors i.n Cburcb diuisions (Faith and Order Commission, Paper No. 10),
i vilken prof. C. H. Dodd från Cambridge 

- 
i ett brev, riktat till Faith

and Order-kommissionen vid dess sammantråde 1949 i Chichester 
- 

pär-

pekar en omständighet, >ett jämt återkommande fenomenrr, som förtjä-
nar särskilt beaktande i detta sammanhang. Han skriver:

>>Under nära fyrtio års deltagande i konferenser och diskussioner, som hade återför-
eningen som sitt måI, har jag ofta blivit irriterad av ett jämt återkommande fenomen.
När vissa ämnen tålmodigt har tröskats igenom och vi genom en djupare ömsesidig för-
ståelse har hunnit till insikten om att verkligen ett visst mått av överensstämmelse före-
ligger, då förskjutes plötsligen debattens grund. Nya skiljepunkter dyker upp, som ingen
förut har talat om eller ens tänkt på. Intresset för det hittills under diskussionen behand-
lade ämnet försvinner och graden av överensstämmelsen får skenet att vara helt obetyd-
lig. Vi har kastats tillbaka till utgångspunkten, Någon gång har ett sådant bakslag visat
sig hälsosamt, emedan vi hade försummat en verkligt betydande källa till missförståelse.

- 
Alla av oss kan komma med hithörande exempel från den första tiden av vår rörelse,

- 
Men jag är säker på att det inte alltid förhöll sig på det viset. Bakslaget är inte alltid

detsamma som att ta sats för att hoppa bättre. Det vill säga: i själva verket skyggar vi
tillbaka för de logiska konsekvenserna av steg som vi känner oss tvungna att taga, och vi
letar nu efter goda skäI, varför vi ej borde dra dessa konsekvenser. Men de verkliga skälen
tillstås inte eller de är undermedvetna.

I den första sektionen i Amsterdam ver en av de mest påfallande sakerna misslyckandet
med att definiera skillnaden mellan det vi behagade kaila den >>katolska> och den >prote-
stantiska>> positionen på ett sätt som båda parternx skulle ha kunnat acceptera. När >>pro-

testanten>) definierade sin egen position gentemot >>katolicismen>>, vägrade de katolska att
godtaga den däri inbegripna definitionen av sla position, och tvärtom. Jag tror inte, att
detta helt enkelt var en brist på dialektisk skicklighet från vår sida. Delvis kommer der
därav 

- 
såsom vår rapport framställer det 

- 
att de båda positionerna representerar två

olika totala system av uppfattningar, som är av den art att varje enskild punkt tar sin
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karakrär från det hela, och ingen fremträdande överensstämmelse på en enskild punkt står

fast, innan hela systemet har blivit utredd. Jag borde, när allt kommer omkring, vägra

att godkänna detta som det sista ordet, men låt gå.

Men jag tror ej, ått detra förklarar hela situationen vid alla tillfällen. Jag är starkt
benägen att misstänka, att där finns ett element av omedvetet och oavsiktligt motiv, som

hindrar oss att följa argumentet, 'vart det än leder oss">>

Prof. Dodd tillämpar sitt påpekande på några sociala och kulturella
faktorer (konfessionell och denominationell lojalitet, social och politisk
tradition), som har spelat och fortfarande spelar en betydande roll vid
kyrkornas söndringar. Dessa icke-teologiska faktorer framhäves starkt
sedan världskonferensen i Amsterdam, i synnerhet av de Unga kyrkorna,
som ju egentligen på ett meningslöst sätt måste lida för den splittring,
som av sådana skäl uppstått i Europa och Amerika. Också i Lund spelade

dessa faktorer en viss ro1l. De framlades inför de församlade utförligt i
tre särskilda referat av pastor dr H. Obendiek, Tyskland, prof. V. E.

Garrison, USA, och - ytterst intressant - ^v 
prof. Josef L. Hromådka,

Tjeckoslovakien.s Men bemödanden att sätta dem som ett särskilt för-
handlingsämne bemöttes av majoriteten med avslag. Men man ville där-
med ej förneka deras stora betydelse, och man tog tillbörlig hänsyn till
dem både i diskussionen och i rapporterna.

En officiell resum6, som lämnades till pressen vid slutet av konferensen,
framhåller detta likaledes på dialektiskt sätt:

>>Delegaterna har i sina diskussioner bekräftat ett sakförhållande, som klart hade

dragits i ljuset under det förberedande studiet, nämligen att många av de skillnader, som

nu söndrar kyrkorna, inte är strikt teologiska, utan har till slut vuxit fram och blivit
bestående som följd av en hel vintergata av sociala och kulturella faktorer, som har sitt
upphov i rasbetonade, ekonomiska och psykologiska synpunkter eller någon gång i mera
tillfälliga historiska händelser. Somliga av delegaterna betonade ändock, att sådana fak-
torer inte fick anses som negativa, då ju all historia är i Guds hand.>>

Med de sista orden har man skickligt hållit dörren öppen för att slippa
undan konsekvenserna även av insikten om dessa faktorer: Gud har ve-
lat så.

Att sådana faktorer har spelat en betydande roll vid bela protestan-
tismens uppkomst på tioO-talet, har de moderna 

- 
både katolska och

icke-katolska 
- 

vetenskapliga framställnin garna av reformationshistorien
nogsamt bevisat. Detsamma gäller vad den österländska schismen beträffar.

- 
Men därom talade man naturligtvis inte i Lund, fast tanken ofta borde

ha legat snubblande nära.

los. Gerlacb

_ ' Prof. Garrisons och prof. Hromådkas referat är avtryckta i Tbe Ecamenical Reuietu,
okt.19J2.
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FERDINÄND EBNERS ANDLIGA VÄG
Ferdinand Ebner (1882-1931), som av prof. Michael Pfliegler kallats

>en av österrikes djupaste och mest originella tänkare>> och av andra rent av >den
österrikiske Kierkegaard>>, har under de senaste åren både i sitt hemland och i
andra länder vunnit allt större berömmelse som en av de stora vägvisarna i vår
tids andliga kaos.

I Vien har bildats ett Ferdinand Ebner-sällskap med uppgiften att under led-
ning av Michael Pfliegler och Ludwig Flaensel ombesörja en ny upplaga av alla
hans tidigare tryckta skrifter och att publicera hans efterlämnade papper. Hela
verket beräknas omfatta fem band på omkring 400-t00 sidor vardera: band I:
Etbik und. Leben; lI Das Vort und ilie geistigen Realitäten; III: Die 'Virklich-

kei.t Christi; IY; Die Sinnl:at'tigkeit iles Vortes; Yt Aphorivnen und Tagebuclt-
blä t t er.

Av Ebners egna verk har hittills i tryck utkommit:
Das Vort und die geistigen Realitäten. Regensburg 1921, Pustet;
Vort and Liebe. lb. 79itt
Das Vort ist der Veg. Wien 1949, Herder;
därtill många uppsatser i tidskriften Der Brenner.

Av större arbeten om Ebner kan nämnas:
Theodor Steinbiichelz Der [Jmbrucb d.es Denkens. Regensburg 1936,

Pustet;
Fiir Ferrlinanrl Ebner. Stimmen iler Freunile. lJtg. av Hildegard Jone, Regensburg

193 t.
Prof. Leo Gabriel ägnar i sin bok Existenzpbilosofihie (\fien 19i1, Herold

Verlag) ett helt kapitel åt Ebner och Sarrre, i synnerhet åt deras diametralt mot-
satta lösning av förhållandet mellan jag och du: hos Sartre ateistisk, hos Ebner
kristen.

I Sverige introducerades Ebner av John Cullberg, som i sin bok Das
Du and dte Virklichkeit (tJppsala lgjj) urförligt behandlar Ebners filosofi och
kommer till resultatet, att han >>förtjänar 

- 
alla systematiska och metodiska bris-

ter till trots 
- 

en plats som portalfigur i den 'nya ontologien'>>.

Redaktionen

1

Europas kyrka reser sig över de växlande generationerna som en kate-
dral, minnande om ett stort arv. I katolska land når kyrkan långt ut i de

små byarna - 
man stöter på korsen vid en trädgårdsgrind eller en väg-

korsning, mitt ute i naturen på en övervuxen ö i en flod, i vilda skogen

eller uppe på en bergstopp. Denna Kyrka kallar alla att ställa sig helt i
dess tjänst 

- 
som fordom munkarna. Men alla dessa kallade behöver

inte ikläda sig klosterdräkten för att tjäna korset. Mången nås av kallel-
sen liksom av en slump, mången kommer där uppriven och skakad av
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katastrofer. Många kommer ut ur den gamla ordningen 
- 

men som re-
volutionärer. Återvänder de dit, är de som förlorade söner, som aldrig
kan glömma, att de en gång blivit utstötta. De passar också utmärkt väl
för rollen, dessa sannskyldiga karikatyrer av ,rnormal>> tro 

- 
en L6on

Bloy var allt annat än en >värdig> kristen, en Hugo Ball drömde om
österlandets asketer eller om änglahierarkien, samtidigt med att han gjorde
sina uppträdanden på varietder. Man skulle kunna nämna många sådana

förlorade återvända 
- 

söner siffran blir stor, om man till de

kanda också lägger den stora skaran av namnlösa, vilkas namn försvunnit
i koncentrationslägrens och forf<;ljelsernas länga natt. Om dem kommer
ingen litteratur- eller religionshistoriker att skriva - 

ändå har deras offer
inte varit fäfångt.

Ett sådant återvändande till fadershuset skedde i österrike mitt under
det första världskriget. Det var Ferdinand Ebner, folkskolelärare i Gab-
litz (en by nära Vien) som återvände 

- 
inte som konfessionell kristen

utan som kristen tänkare. Han var en man, som under hela sitt åter-
stående liv oavlåtligen >återvänder>. Han gjorde sin >Miihseligkeit und
Beladenheit>> 

- 
vilka upplevelser vanligen brukar försvinna vid åter-

komsten till fadershemmet 
- 

till någonting bestående. Först döende nådde

han definitivt fram 
- 

det sista stycket av vägen var det tyngsta.l Han
var till hela sin natur en begynnare. Hans ord f<;rblir trots sin flam-
mande skönhet ändå alltid bara ett stammande försök att nä det absolut
giltiga uttrycket. Den enda bok han under sin livstid publicerade, är en

samling fragment; hans samlade verk bildar en torso. Flans far var inte
heller liknelsens milde patriark, som överöser sin son med gåvor, utan
en enkel och fattig, gammal man, som under hela sitt liv troget höll
fast vid Kyrkan, och som länge hade vilat i jorden, när sonen upptäckte
honom.

Det värdefulla och bestående hos denne förlorade son ligger i hans

oavvisliga föresats att inte ta det sista avgörande steget, förrän han av

sin andliga existens' eget inre krav tvingats därtill.

2

Ebner härstammade frän ett småborgerligt, till hälften lantligt hem i
det gamla österrike. Fadern ägde en liten gård, som han skaffat sig, sedan

han misslyckats som slaktare. Han var en enkel man, som arbetade

tungt och segt, tyngdes av skulder och aldrig lyckades arbeta sig upp ur
sina små forhållanden. När sonen 

- 
yngst i en syskonskara på fyra 

-
' Htld€*d Jone, utgivaren av Ebners skrifter, skriver om hans död: >Den gode präs-

ten, som gav honom de sista sakramenten, säges ha varit uppskakad av denne döendes
djupa beredelse och beredvillighet.>
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år 1882 kom till världen, var fadern redan sextiotvå år gammal; han
kunde ha varit sonens f.arfar.

Hos Ebner vaknade tidigt insikten om hans egen otillräcklighet. Den
karga miljön och det faktum, att han fötts under sina föräldrars ålder-
dom och som en ersättning för en tidigare avliden bror, kom honom att
känna den djupaste skepsis inför själva livets mening:

>Står det inte som ett frågetecken över mitt inträde i denna värld,
att jag har det faktum, att mina föräldrars näst sista barn dog, att tacka
för min existens?>>

Därtill kom att faderns sträva och stränga typ av sonen nog uppfatta-
des som en produkt av en katolsk tradition, vilken forefOll honom stelnad
och livlös. Fadern gick regelbundet till kyrkan. Ingenting, inte ens en
farlig feber, kunde hindra den utarbetade mannen att klockan sju varje
morgon infinna sig till mässan. På sin namnsdag brukade han göra en

vallfard till sin skyddspatron den helige Leonhards kyrka. På hans byrå
stod ett krucifix, och i källaren förvarade han en gammal svartnad ma-
donnabild, som tillskrevs undergörande egenskaper. Familjen gick en gång

om året till kommunion.
Som student blev Ebner snart nog alldeles främmande för andan i

hemmet. I en skiss till sin >andliga utvecklingsgång> skriver han, att han
kom att skakas av naturvetenskapen: >En världsåskådning enligt Kant-
Laplaces teori! Det finns ingen Gud!> Han tillägger: >>En kort stund
dessförinnan 

- 
aftonbön.> F{an blev nu medveten om att tillvaron är

sammansatt av tillfälligheter utan gudomlig syftning, och denna insikt
ökade spänningen mellan honom och fadern, ordningens man. Han levde
visserligen långt från sitt föräldrahem; detta minskade inte konflikten.
Endast en enda gång 

- 
vid ett feriebesök hemma 

- 
inträffade någon-

ting, som efteråt kan uppfattas som ett {örebud till hans senare upplevel-
ser. FIan skriver i sin >Lebensgang>:

>Tillbaka till Bromberg. Far grät.>>

När fadern ättiofyraärig dog 
- 

Ebner var då själv tjugotvå år gam-
mal 

-, 
ändrade detta ingenting i hans hållning. FIan var ännu inte vuxen

denna upplevelse. Utan tärar stod han vid graven och hörde gnisslandet i
läderremmarna, dä kistan sänktes ned. Saknaden var snart glömd.

Efter att ha avlagt sin lärarexamen fick Ebner sin första anställning
som folkskolelfuare i byn Valdegg. I hans spartanska rum, som endast
nödtorftigt var möblerat med ett skrivbord, en säng och en bokhylla, satt
han 

- 
när skolarbetet gav honom möjlighet därtill 

- 
lutad över de

grekiska klassikerna, Shakespeare eller Dostojevski 
- senare också över

evangelierna, Kierkegaard, Flamann och Theodor Flaecker. Han förtärdes
av drömmen om att själv få framträda som diktare. >Dikter> står det
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som rubrik över denna period i skissen till hans självbiografi. En annan

rubrik lyder: >Nya vägar. Söker min form.>
En kort anteckning ger en vink om att denna period oåterkalleligen

lider mot sitt slut. En jambisk dikt betecknas nämligen som det sista av

författarens lyriska experiment. Dikten heter >>Den sista dikten; Gol-
gatha>>. Ebner har också antecknat:>Syftar på fars död.> Han tar alltså

avsked av sin mångåriga dröm om en lyrisk produktion genom att skriva
om den lidande Kristus - dikten rymmer en väldig appell till honom
själv att ätergä till existensens allvar - därmed också till faderns död.

Golgatha skildrar en vandring till en enslig kulle, där - som så ofta
i österrikes bergstrakter kors är rest. Skalden går genom det sol-
svedda gräset och får syn på en tall, på vars stam krucifixet hänger. Det
törnekrönta huvudet har blodspår - p^nnan och skägget är blodfläc-
kade. Då är det, som om en glödande droppe fölle i hans öppna hand,
och den korsfästes kropp skälver. Han sjunker ned på knä och ser sig
själv stå vid sin faders grav. Gnisslandet av kistans bärremmar hörs åter,
men han sluter sig fortfarande och kan inte acceptera detta dödens allvar,
som ändå också är vägen till livets. Den spöklika förtrollningen skingras
aY ett annalkande åskväder.

Ebner ställer senare upp >die geistige Realität> som ett av sina huvud-
begrepp och anger dess innebörd som viljan att ta korset på sig. Denna
dikt verkar som ett föregripande av denna tanke; på ett hemlighetsfullt
sätt har faderns bild ett sammanhang med hela sonens nyorientering.

Ebners verk Das Vort und. die geistigen Realitäten, vilket i aderton
fragment illustrerar hans väg till kristendomen, pekar också på detta
sammanhang. Den man, som Ebner så länge kände sig främmande för och
irciterad av, och som han kanske också behandlade med överlägsenhet,
hyllas här. Boken har nämligen dedikationen: >Till min fars minne.r>

Ebner hade inte mycket till övers för de tomma gesterna, och hans
aldrig svikande ansvarskänsla inför det tryckta ordet gör det otänkbart,
att han skrivit orden enbart av pietet eller för att genom att nämna
faderns namn framhäva sig själv. Två dagboksanteckningar bekräftar det
djupa allvaret bakom denna tillägnan. Den har en långt djupare inne-
bord än de flesta dedikationer.

>En orubblig aktning för kristendomen är det enda arv jag fätt flän
min far>, sdr det i en anteckning från krigsåret 1917. >Hfu finner jag
den verkliga kärnan i mitt f<;rhållande till min far. Ingenting har bättre
lärt mig förstå mitt innersta liv än detta ord vr Faust: '\7as du ererbt
von deinen Vätern hast. . .' - detta gäller livets andliga värden i ännu
högre grad än de jordiska.>

Liknande tankar återfinner man några månader senare men nu med
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en ny nyans, vilken är av stort intresse. Här visar sig Ebner vara så

samvetstyngd, så plågad av skuldkänslor gentemot fadern, att problemet
ter sig som olösligt:

>Ett förhållande till kristendomen är det enda arv jag fätt efter min
far. I relationen till min far ligger den kanske djupaste skulden i mitt liv

- 
eller snarare: genom detta har jag tydligast och på det mest skräm-

mande sätt blivit medveten om min skuld, den inre brustenheten i hela
min existens. Det gick två är ef.ter min fars död, under vilka jag ständigt
vek undan för detta medvetande. Men det fanns dar likafullt.,

Ebners återvändande till familjen innebar sålunda ett försök att komma
undan de irrvägar, som hans drömmerier lockat honom in på, för att i
stället nå fram till den enda väg, som är sanningen och livet. FIan upp-
fattade dock inte själv denna upptäckt som en förpliktelse att ansluta
sig till katolicismen. Den trohet mot Kyrkan, som han iakttagit hos sin
far, gav honom endast >en obetingad aktning för Kyrkan> 

- 
den fick

honom att erkänna kristendomens existens. Han hade också sin gamle
far att tacka för att han kunde ta emot det kristna arvet som >andlig
realitet> och återerövra det som kristen tänkare - dårav bokens till-
ägnan. Hans glädje grumlades emellertid av denna aldrig vikande skuld-
känsla. Han kände det, som om han tvingades fram till en gärning, som

han ändå aldrig skulle lyckas bemästra.
I det egendomliga företalet till Das Vort und die geistigen Realitäten

anför författaren själv på ett oöverträffligt sätt allt som skulle kunna
sägas som en kritik av boken. Där finns också en passage, som ger en

djupare inblick i förhållandet mellan f.örfattaren och hans fader:
>Den man, åt vilkens minne dessa fragment ägnats, skulle inte ha

förstått dem, om han befunnit sig i livet 
- 

detta trots att han troligen
skulle ha förstått själva grundtanken, vilken han förverkligade i hela sitt
stillsamma, mödosamma liv, låt varu pä ett helt annat sätt, helt omed-
yeten om språkproblemet, som han ju inte heller behOvde veta något om.
Han skulle inte ha förstått detta verk 

- 
och däri måste jag se dess

väsentligaste fel.>
Även här möter man en karleksfull vördnad, blandad med skuldmed-

vetande: arvet, som sonen övertagit, föreligger i en form, som måste vara
främmande för givaren. Men dessutom anar man en fruktan för att han
inte själv på rätt sätt angripit ämnet 

- kanske är han trots allt inte
själv ännu en sann kristen?

3

Ferdinand Ebner förblev visserligen katolik men utan att anse kon-
fessionen såsom bindande. Om han måste vålja en kyrka, måste det bli
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hans barndoms kyrka, ,>den mest respektabla av alla dessa institutioner,
som blivit ofiiciella, och som ser som sin uppgift att hävda, att just de

representerar kristendomens ande i denna vår värld>, och >den som be-

varat Kristi ord åt oss>.

>Den mest respektabla> - 
redan detta främmande ord antyder bind-

ningens svala karaktär. Tillägget om Kristi ord visar visserligen, att Ebners

hållning inte är helt avböjande. Kristi ord är ju det centrala i hans ord-

filosofi; när Ebner nämner det i detta sammanhan9, har man rätt att
antaga, att han försc;kt nå Kyrkans mening just från denna första ansats

- 
han ville bygga en bro men nådde aldrig fram till mer än att resa en

enda ofärdig pelare.

Ty Ebner står Kyrkan emor. De hättiga anklagelser han i uppsatserna

Ärgernis und, Repräsentation (Brenner 1922) och särskilt Die Virk-
lichL-eit Christi (Brenner 1927) rtktar mot sin faders kyrka, förråder

en övertygad och djupt rotad aggressivitet. Hans polemik har en skärpa,

som förefaller påverkad av Kierkegaard och Haecker men också av wiena-

ren Karl Kraus. Den senares finslipade tidssatir är emellertid alltför vass

för Ebners innerlighet och hans loiala vilja till objektivitet. Man urskiljer

darför en skorrande ton i hans diktion, när han griper till detta vapen.

Ebner förkastar dogmen. Han kallar den >abstrakt> och >dödsstelnad>

och ger den skulden far de samtida kristnas ödesdigra dubbelliv:
>Dogmen har flyttat undan människosonen på 'metafysiskt avstånd"

har gjort honom 'transcendent'. Detta avstånd och denna transcendens

gör det möjligt att såsom kristen fortsätta drömmen om en andlig mänsk-

lighet, det låter f<;rhållandet till Kristus, inhöljt i djupsinniga kulturfor-
mer, vara enbart 'platoniskt', det låter oss hålla fast vid ett stiliserat kors

och t. o. m. göra om detta till det briljantsmyckade ordenskorset. . . Detta

metafysiska avstånd har gjort Kristi verklighet overklig och har gjort
människans mänsklighet tvivelaktig. Den har gjort den verkliga me-

ningen i Kristi ord 
- 

denna gudomliga mening, som blivit renaste mänsk-

Iighet - 
oigenkännlig och så gott som improduktiv. . . Ni skall känna

igen den på dess frukter. Dogmens frukter har inte alltid varir goda. Ty
dogmens abstrakta natur gör den omänsklig till sitt innersta väsen, men

inte övermänsklig och allra minst gudomlig. . .>

På samma sätt som Ebner här spelar ut Kristus mot en missförstådd

dogm, fullföljer han sin kritik mot Kyrkan:
>Kristi troskrav frigjorde människans 'andliga frihet'. Men Kyrkan?

Hon binder människan andligen, och just det är meningen med henne. . '
Det är tvivelaktigt, om Kyrkans opersonliga troskrav någonsin berör

människan personligt och skänker henne det andliga livets realitet. . .>>

Läser man dessa och liknande anklagelser, kan det fötefalla, som om
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Ebner glomt sin faders enkla fromhet, vilken ju blev hans >arv>> och
gav honom insikt om Kyrkans >kärna>. Man kan också frestas tro, att
Ebner, l'ars uppsatser publicerades i tyroltidskrifter Der Brenner (allt-
jämt redigend av Ludwig von Ficker) helt och hållet tillhörde den anti-
kristna och antiklerikala front, vilken med Carl Dallago som radikalaste
och Theodor Haecker som måttfullaste representant hade bildats under de
första efterkrigsåren som en reaktion mot kristen förljugenhet. Tid-
skriften vände sig mot den politiserande kyrkan, som välsignat de krigs-
förande ländernas vapen. Diktaren Geo r g T r ak I s död, som föreföIl
som ett offer på en kristen skenvädds a\tare, var också i gott minne.

Ser man närmare efter, finner man emellertid Ebners fientlighet mot
Kyrkan stå i ett annat ljus. Den är inte definitiv, den växer inte fram ur
ett intellektuellt hat, det är inte en personlig förbittring Ebner för till
torgs. Carl Dallago besvär den >evigt unga> jorden att befria sig från
,rdenna blodflackade, fruktansvärt oheliga värld, som kallar sig kristen>>,

men hos Ebner döljer sig under ytan en kamp, som i sin uppriktighet och
lojalitet inte har många motstycken i modernt kristet tänkande.

4

1927 hade Ebner beslutat skriva >sitt andliga livs historia> i korta ord.
>Min vilja är inte så alldeles med på saken. Men tanken uppstod kanske
ändå ur ett djupare behov. Som läsare tänker jag mig i huvudsak - vid
en lämplig tidpunkt - Valter (Ebners son).> Hans >djupare behov>
var kanske en önskan att själv till sonen lämna ett slags testamente.

Anteckningarnaär nedkastade i korta satser och kan delvis synas dunkla
för den oinvigde. De tillåter därför inte utan vidare några definitiva
slutsatser. Men de ger överraskande upplysningar - de är ytterst person-
liga. De visar, att fiörfatraren till Kri,sti uerklighet avvisar varje
förmedling av den Katolska kyrkan, tror sig känna dogmen och förargar
sig över den kristna falskheten - trots allt inte år trygg i sin heroiska
isolering utan rentav känner sitt främlingsskap som ett blödande sår.

En anteckning: >Haeckers Newman-översättning - kallelse till katolicis-
menr> tyder pä att den engelska kardinalens trosfilosofi, som publicerades

i Brenner 1920-21, öyersatc och kommenterad av Haecker, måste ha
verkat på Ebner som en inträngande maning. Efter nägra rader om
annat finner vi orden: >Det 'katolska samvetet' vaknar>, omedelbart åt-
flljd,a av en formulering, som vittnar om intensiteten bakom orden:
>Självmordstankar.>> Ebner skriver dessutom ,katolskt samvete)> med cita-
tionstecken, vilket måste betyda, att det år fräga om en valkänd och till
vissa tider återkommande företeelse. Detta antagande bekräftas av andra
anteckningar, där han kallar sig själv för >periodiker>, en människa som
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tid efter annan utsatts för samma anfall (vi vet, att han plågades av

häftig huvudvärk och depressioner). I sådana kriser av ,rkatolskt sam-

vere> känner han det tydligen som plågsamt, ja nästan outhärdligt, att
i.nte tillhöra Kyrkan, att trots dopet stå utanför. Kardinal Newmans rea-

listiska trostänkande och Theodor Haeckers brinnande vittnesbörd om
sanningen i den Katolska kyrkan gör ett djupt intryck på Ebner. Han
kan visserligen inte nå den andra stranden utan att, som det kan tyckas,
prisge sin egen filosofis grundpelare, som han >envist> håller fast vid, och
som han inte kan leva förutan. Och han forblir fastkedjad vid sin över-
tygelse.

Hösten 1922 publiceras Die Cbristusfrage och Ärgernis d'er Repräsenta-
tion i Brenner, av vilka särskilt den senare artikeln gisslar katolska miss-

förhållanden. Ebner håller visserligen en måttfull ton och ger t. o. m.
en förklaring till sin kritik, ja, nästan en ursäkt: >Det är sannerligen inte
av obetänksam, lättfårdig eller rent av frivol lust att angripa Kyrkan. ..
Dessa betraktelser, som tillkommit i en avkrok av vädden, har tvingats
på en människa, som med Guds hjälp, som är den svage nära, har beslutat
att med svaga, alltför svaga, krafter göra Guds verk i Kristi ords me-
ning: tro på honom, som Gud har sänt, för att ha livet i denna tro och
nåden och glädjen att .vara till.> Ebner tog före sin död denna uppsats

tillbaka.
I Lebensgang omnämner Ebner dessa skrifter och skriver sedan om sitt

.arbete som lärare 
- 

det ansträngde honom tydligen vid denna tid oerhört
och var mycket nervpåfrestande bl. a. på grund av kampen för skol-
reformen 

- 
och forcsätter: >Begynnande depression. . . Frågan: Vad

tjånar det till?> Följande anteckning fär väl gälla som det överraskande
svaret: >>'Rösten': Kyrka.>

Skall det betyda, att Ebner ser sin kyrkolösa tillvaro som orsak till de

ständigt återkommande och allt häftigare kriserna? Att han sjunker
ned i kaos, ur stånd att behärska sin situation, just därför att han saknar
'Kyrkans ordning? Att känna ett samvetsagg, som han kallar >rösten>

- 
på grund av dess ständiga återkomst?

De följande anteckningarna visar, hur krisen tillspetsas: >Förtvivlan
-- ingen utväg 

- 
18 mars (1923) i Neustadt. Självmordsförsök. In-

sjuknande i influensa, vårdad av M. 
- 

omöjligt att undervisa. Söndag

i maj. Andra självmordsförsöket 
- 

driver mot katastrofen. Arbetsgemen-
skap, timplansfrågor, uppbjudande av de sista krafterna. Tvingad av kol-
legerna att ta semester. Sista ämbetshandlingar. Halsinflammation. Pingst
i Neustadt. Mycket orolig. Tärar.Instängd i Mitzis våning . . .r>

Vi står här inför ett tillstånd av oerhörd andlig nöd, som ytterligare
:stegras av de sjukdomar, som h;rjar hans kropp. Är det den ständigt
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återkommande kampen om Kyrkan, som driver honom att förtvivla om
livet? Krisernas kulmineringar är ju så tydligt f<;rknippade med tvivel
av denna art, att de inte kan förklaras med enbarr pri-vata förhållanden:
psykiskt lidande och en känsla ay att inte kunna bemästra verkligheten.

Frågan belyses av en dagboksanteckning av den 10 februari 1923 med
följande (för den som endast ser Ebners kyrkofientlighet överraskande)
lydelse:

>Hemligheten med mina sömnlösa nattliga timmar: problemet katoli-
cismen står i mitt hjårta som mitt djupaste egna samversproblem. Jag var i
synd, då jag drog mig undan det moraliska och religiösa inflytandet av
Kyrkans lära; det. var synd att, dra sig undan.>>

t
Offentliga angrepp på Kyrkan och deras bakslag: förtvivlan över arr

stå utanför Kyrkan 
- detta upprepas. När uppsatsen Die ltrtrirklichkeit

Cbristi, där anklagelserna når sin största skärpa, publiceras i Brenner
(1926), är denna händelse så viktig för honom, atr han nämner den flera
gånger i sina anteckningar. Sammanhanger ger en inblick i ett tillstånd
aY största pläga.

Dock vore det inte riktigt att anse hela hans polemik i denna uppsats
som >kyrkofientlig> eller att tro, att författarens senare betänkligheter
gäller uppsatsen i dess helhet. Tvärtom, där finns ställen som är lika
levande och övertygande som den gången de skrevs. De lågar av en pro-
fetisk eld mot en forljugen kulturvärld, som kallar sig kristen. Naturligt-
vis är det inte detta, som senare oroar honom så djupt, utan hans tankar.
om Kyrkan själv. Anteckningen: >Farhågor. Brenner uppsats>> tyder pä
att det just gäller dessa tankar och hans. anridogmatiska hållningr som,
likval forblir tveksam, ty samtidigr erkänner han på ett annat ställe
dogmens absoluta giltighet: >Kristi liv och ord är ett 'konkret' troskrav..
Med det kom dogmen i världen.> Även ftiljande ord tyder på inre osäker-
het: >Upprepad depressionsperiod med religiösa samvetskval. Självkritik
osv. Korrektur på uppsatsen. Publicering av uppsatsen 

- 
hela tanke-

gången hänger i luften 
- 

småningom lugnare. I maj 1927 klarhet. . .>>

Ebners osäkerhet kan inte bortförklaras.
En anteckning av den 2l september 1922 beråttar om denna ständigt

återkommande process, som kan stegras från pinsam osäkerhet till för-
tvivlan. Där framträder hans egentliga problem i all sin dramatik: vad det
betyder, när den ensarn'tne kristne, som endast åberopar sig på Kristi ord i
evangelierna och avböjer Kyrkans förmedling, blir medveten om sin.

isolering och belastning och längtar efter en väg tillbaka utan att kunna,
finna den.
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>Vid tiden för mitt livs djupaste inre nöd . . . under en tung natt, det
var under detta dystra år, hindrades jag i min bön av tanken att ja9 stär
utanför den katolska kyrkan, att j^g avlägsnade mig från henne i synd
i mina unga år. Och den gången, i detta ögonblick av förtvivlad nöd,
klamrade sig hela min själ till Kristi ord: Den som tror på mig, har det
eviga livet. Och jag kunde fortsätta att bedja, åtminstone för ögon-
blicket.>

Ebners, liksom också Kierkegaards, hållning har klandrats av Leopold
Zieglerz >Sie versehren durch Ihr iiberlieferungsfeindliches Denken die
mit'Christentum' nun einmal gleichbedeutende Gesamtiiberlieferung des

Abendlandes.> Vi vill inte ansluta oss till denna rigorösa kritik av en lång
och svår kamp i personlighetens inre. Omutlighet och intellektuell konse-
kvens är 

- 
även utanför den kristna sfären 

- 
höga värden. Därtill

kommer ett särskilt för Ebner utmärkande drag: den lidelsefulla offer-
viljan inför det han ansåg vara sant. När Friedrich Heiler, Franz Verfel,
Simone Veil inte kan ta steget till Kyrkan fullt ut, så sker det avgjort i
ärlig och fast övertygelse - att den eventuellt blir rubbad betyder ej

någon fara f.& dem. Men när Ferdinand Ebner inte knc komma till ett
katolskt liv från sin filosofi om ordet och den andliga realiteten, är det
ett sår som ständigt går upp på nytt och tidvis for till ett tillstånd, som

hotar med vansinnets förtvivlade natt.
Först lungsoten, som medförde döden, ledde den förlorade sonen till-

baka till fadern, som väntade honom i Kyrkans port.
Robert Braun

Numen adest

Stefan Andres och hans novell >S7ir sind Utopia>

T\.r katolska litteraturens predominans i ögonblicket är ett så på-

f-) falla"de faktum, att ingen kunnig kritiker i något land skulle vilja
bestrida den. Detta gäller också tysk litteratur. Den tyske författare av
efterkrigsgenerationen, som vunnit den största berömmelsen också i ut-
landet, torde vara Stef an Andres. Den franska kritikens ledande

auktoritet, Andr6 Rousseaux, har betecknat Andres som en av samtidens

mest betydande författare, särskilt efter att hans novell Vir sind. Utopia
översatts till franska.

Stefan Andres ar f<;dd 1906; hans far var hantverkare. Han gick i
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skola hos jesuiterna och hade för avsikt att utbilda sig till präst. Emeller-
tid kom han att gifta sig med en judinna. Hitlerepoken drev honom i
landsflykt, och han flyttade till Italien, där han länge bodde i Positano.
De flesta bland hans arbeten har sin handling forlagd till Italien, Grek-
land eller Spanien. Die Sintflurt, en stor roman på över 800 sidor, spelar
i den syditalienska staden Cittå Morta, som också är skådeplatsen för
handlingen i romanen Die Liebesscbaukel. En tredje roman år Ritter der
Gerecbtigkelf. Slutligen 'år att nämna Andres' diktsamling Der Granat-
apfel och den dramatiska dikten Tanz d'urcb Labyrintb.

Andres' mest kända verk är emellertid novellen 
- 

eller den korta ro-
manen 

- 
Vir sind Utopia, utkommen 1951. Den spelar under spanska

inbördeskriget.
En grupp fängar förs av en löjtnant och ett par man till ett proviso-

riskt häkte, som egentligen är ett gammalt karmelitkloster. En av fång-
arna stannar som förstelnad, när han får se klostret, men ect slag av
gevärskolven faller honom till marken, i knäböjande ställning. Det är
Paco, som en gång i tiden varit detta klosters mest intensivt fromme och
självutplånande munk, men som lämnat sina bröder, tumlat om i världen
och upplevt mångahanda. Flans fångvaktare, löjtnanten Pedro Gutierrez,
upptäcker, att fången är 

- 
eller har varit 

- 
präst. Löjtnanten har själv

varit med om massakreringen av munkarna. Paco ber att få bo i sin egen
gamla cell, och detta beviljas 

- 
varför inte?

Där bodde efter Paco en av hans vänner från klostertiden, Padre Julio,
en det fromma livets estet, en rik och känslig ung man utan egen vilja,
som av sina fränder tvingats eller suggererats in på denna bana, utan
egentlig kallelse. Han hade också länge uppmanat Paco att lämna klostret

- 
att såga av spjälorna i cellfönstret. Det första Paco gör, när han blivit

ensam i sin gamla cell, är att kontrollera, att gallret fortf.arande är
genomsågat: han kan alltså tämligen lätt ta sig ut.

Han får också veta, hur esteten padre Julio dött. När mördarbandet
trängde in, ropade han med gäll stämma, att de måste vänta 

- 
han var

inte klädd. Han hade också försökt spärra ingången med en wire. >Så

här tidigt går man inte in till någon människa>, säger han, >inte ens

om man tänker döda henne.>> Han blir slahtad.
Denne grevlige estet fick alltså möta martyrdöden 

- 
trots allt hade

han varit trogen en kallelse eller i varje f.all sina löften. Paco själv, som

länge lidit av sina bröders ljumhet och längtat efter en mer helhjärtad
och modig insats av de kristna pionjärerna, hade lämnat klostret och

därefter uppehållit sig i syndens värld.
Nu händer något förvånande - 

löjtnanten kommer in och inleder ett
samtal. Han vill veta, varlör Paco lämnat klostret.
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Paco berättar, att hans stora dröm en gång var att reformera inte bara
karmelitorden utan hela den spanska kyrkan. I cellens tak finns fort-
farande kvar några flåckar i rappningen, som han under många kvällar
hade uppfattat som en karta över sitt Utopia. På dessa öar levde de sanna
kristna människorna i ett slags kommunistisk gemenskap av idel offer-
villig karlek och i stor glädje. Även hedendomen var tolererad 

- 
i dröm-

men besökte Paco också Dionysostemplet och lät sig införas i dess myste-
rier.

Paco diskuterade dessa drömmar med den gamle munken padre Da-
miano, >en outsägligt nykter mystiker>, som varnade honom: Ännu har
ingen kunnat reformera vädden till ett Utopia, inte ens Han själv. . .:

>>Dieses Utopia, diese erlösten, friedlichen Christen, diese losgelösten,
nur nach dem Ewigen trachtenden Priester, iiberhaupt dies besondere

Leben, das die Erde liebt, wie nur die Heiden es können, und zugleich
ftir Nichts erachtet, wie es den Christen aufgegeben ist, nein, dies be-
sondere Leben, das gibt es ja niöht. Die Christen sind nichts anders als

die öbrigen Menschen.,>

Människorna är enligt Guds vilja sådana som de är, ja 
- 

hävdar den
gamle munken 

- 
>es gibt kein Innerhalb und Ausserhalb der Kirche>

(en sats som visserligen kan diskuteras ur mer än en synpunkt). Det
finns inför Gud inga konfessioner, det finns bara ett som är visst:

>>Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und
Gott in ihm. Die Liebe aber ist diskret und sie kann in Verwandlungen
auftauchen, wo wir sie gar nicht mehr erkennen.>

Gud bryr sig inte om något Utopia, >men till denna ay tärar fuktade
jord kommer han 

- 
och kommer ständigt på nytt. Ty h;r råder oänd-

ligt armod, oändlig hunger, oändligt lidande. Gud älskar det som är helt
annorlunda än Han själv, han älskar avgrunden och Han använder 

- 
f<;r

Hans heliga namns skull förstå mig rätt! 
- 

FIan använder synden! (. . .)
Gud älskar världen, därför att den är ofullkomlig. 

- 
Vi är Guds Utopia

- 
men ett Utopia i vardande.>

Den unge munken var emellertid otålig, han längtade efter en insats:
något måste ske.

>>Es muss etwas geschehen, sagte der Floh und sprang>, svarar den
gamle munken leende. >Und dieser Sprung gehört zwrn Ganzen, zum
grossen Geschehen 

- 
wiewohl weiter nichts Veltstiirzendes dabei heraus-

kam; aber er sprang, wie gesagt.>>

Den gamle munken padre Damiano hade vid åttio års ålder lugnt gått
inkräktarna till mötes. När han fick se löjtnanten, ropade han med
anspelning på en kand tempelskändare: >Aha, ni är mig just en snygg
liten Heliodor . . .)> och gav inkräktaren sedan en rungande örfil. I nästa
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ögonblick hade den unge officeren slungat åldringen över sin axel och
dräpt honom.

Den är mördaren själv, som nu sitter inför Paco. Till sist kommer
hans fråga: >Kan ni ta emot min bikt?> Löjtnanten plågas nämligen av
nattliga maror, han hör torterade och våldtagna nunnors förtvivlade
skrik, detta trots att han 

- 
som han själv påpekar 

- 
verkligen inte

själv deltagit i övervåldet mot dem. Han vet nu, att de döda är grym-
mare än de levande; han finner ingen ro. Trots att de röda i Spanien en-.

ligt sina egna uppgifter mördade omkring 18 000 präster, munkar och
nunnor, fanns det massor av troende katoliker i deras led: före arkebuse-
ringarna brukade röda fängar, som överbevisats om mord, ofta begära
bikt och kommunion. Det är alltså ingen verklighetsfrämmande kon-
struktion, nar författaren låter löjtnanten gå tilI en man, som han upp-
fattar som präst, och begära att f.ä bikta. Paco är emellertid inte längre
präst 

- 
han har brutit sina löften. Löjtnanten har studerat juridik och

vet, att detta inte är ett avgörande hinder. Han vet, att Paco även som

exkommunicerad präst kan ta emot bikt och meddela avlösning. Paco
svarar, att detta endast gåIler in articulo rnortii 

- 
vid omedelbar döds-

fara, Löjtnanten svarar, att en soldat alltid befinner sig i denna situation.
Under detta samtal överlägger Paco, om han inte skall begagna en

kniv, som han fätt, och skära halsen av officeren 
- 

med hans revolver
skulle han sedan kunna slå sig igenom och återvinna friheten. >Jag er-
känner att er situation inte är så alldeles ofarlig>, säger han vänligt. Sam-
talet fortskrider. >Man blygsr, säger Paco, >om man råkar hosta ett par
riskorn i ansiktet på en dam, men att skjuta ned ett par munkar, det är

inte så becungande. . .> Men löitnanten beråttar om sina drömmar, de

dada slapper honom aldrig. >>Jag tu en djävul>, säger han till sist. >Nejr>,

svarar Paco, själv häpen, >>ni är en människa, t. o. m. en troende män-
niska.>>

Löjtnanten finner i klostrets bibliotek den mördade padre Damianos
Handbok för biktfäder och försöker penetrera den. Paco har endast ett
intresse 

- 
att fä cigarretter av sin fångvaktare. Han erinrar sig den

dödes ord om att den gamla kyrkan inte kände till bikten i vår moderna
form 

- 
den uteslöt helt enkelt äktenskapsbrytarna, mördarna och rene-

gaterna och var sedan ett de heligas samfund: >Men vi har blivit en

syndarnas kyrka. Utan bikten skulle kyrkan vara som en stad utan
brandkår. Tvinga ingen att bikta, men om någon kommer av sig själv

- 
hos honom bränner det; och om ni märker, att det inte bränns skall

ni be honom dra dit pepparen växer.. .> Löjtnanten förbereder själv
akten i biblioteket 

- 
över en stol ligger en violett stola för Paco. Ffan

lrägar orolig, om Paco verkligen inte själv tror på sakramentet. Paco
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svarar, att det inte spelar någon roll. Sakramentet är ett opus operatuw
och beror inte på prästens eventuella värdighet. Viktigt år, att prästen
är vigd, och att de båda parterna går till akten i Kyrkans intention
detta räcker:

>>Sie werden, und wenn Sie der räudigste Hund auf Gottes Erdboden
sind, durch Christi Verdienst wieder in den Stand der Gnade versetzt.>)

Löjtnanten säger, att just så känner han sig i detta ögonblick. Han kan
bara inte förstå, att Paco har en så låg uppskattning av bikten, Paco

svarar, att om löjtnanten verkligen är konsekvent i sin uppfattning,
måste han också låta de tvåhundra andra fängarna få bikta och kom-
muniera. Löjtnanten lovar, att detta skall ordnas. Han vet inte, att Pacos

plan är att, när hans kamrater väl blivit samlade, överrumpla fångvak-
tarna och återvinna friheten.

Men när Paco uttalar de heliga orden och välsignar sin fiende, känner
han ett märkligt lugn 

- 
han är inte längre sig själv, någon annan verkar

i och genom honom: >er segnete nicht wie einer, der das von sich aus tut,
sondern auf eine ganz unprivate unpersönliche Veise, sozusagen von ferne,
aber voll der Kraft und Autorität>.

Under allt detta kommer striden närmare och båda parterfla vet, att
det är Pacos vänner som tränger fram. Paco säger, att det vore väl för
löjtnanten, om han finge stupa i kriget. Bed Gud om att få dö! Inför en

världslig domstol kan han aldrig försvara sig. Men ingen synd kan skilja
honom från Gud, om han verkligen vill tillbaka till honom. Dödsstraffet
år I& vissa förbrytare en handling av medlidande. Löjtnanten är en sådan

förbrytare.
I detta ögonblick ringer telefonen. Paco uppfatt^r, att en främmande

överordnad officer ger löjtnanten order att skjuta alla fängarna och sedan

dra sig undan. Löjtnanten frigar, om Paco förstår. Ja, han förstår, men
saken intresserar honom inte just nu. Löjtnanten har fått en order 

- 
för

att, bryta mot den krävs en heroism, som är ytterst sällsynt, och som
man inte kan begära av en ordinär människa, en vanlig syndare.

När löjtnanten, rörd av Pacos storsinthet, böjer knä, får han emellertid
ett stick i handen 

- 
knivsn, som Paco ber i fickan, har trängt igenom

hans byxtyg och sårat den knäböjande. Han inser nu, vad Paco planerat.
Denne försöker inte dölja sanningen:

>Jag hade bestämt mig för att döda er, jag tänkte ge er absolution
och sedan genast sticka ned er för att kunna befria fångarna. Detta
gjorde jag rent automatiskt. Lika lydigt som ni själv. Men då kom en

ängel mellan oss, och nu behöver jag inte göra det.>>

Och han uttalar de oerhörda orden: >Ego te absolvo.r,

19-523076 Credo. 33:e årg. Nr 5. 1952 277



Suen Stolpe

Därefter skall fångarna samlas. Löjtnanten antyder, att han kanske
kunde undanta Paco. Men denne vägrarz

>Ni skulle rädda mig? Ingbn människa kan rädda en annan människa.
Man kan skona varandra 

- 
naturligtvis, men vad tjånar ens det till?>

När Paco går ut mot sitt öde, viskar han:
>Käre padre Julio, nu är det min tur. . .>
Fångarnas steg ekar i korridorerna som fordom munkarnas, när de

samlades vid midnattstid. Paco tänker pä att han skulle ha kunnat rädda
sina kamrater, om han stuckit ned löjtnanten. Han har skulden. >>Men

jag kommer ju själv med. . .,
Löjtnanten ljuger: fångarna skall överföras till ett annat fångläger;

eftersom det finns en präst bland dem, skall tillfälle till bikt och kom-
munion ges.

Paco förklarar i korthet, vad generalabsolution är. Han ger några råd.
Han uttalar de stora orden >indulgentiam, absolutionem et remissio-

nem. . .>. När han gjort korstecknet och sagt amen, glider köksluckan
åt sidan, och kulsprutan börjar smattra. . .

Detta är Stefan Andres' novell, som i litet format och utan tyngande
kommentarer ger en så skakande bild av den hjalplösa mänskligheten.
Paco blir aldrig återomvänd. Ondskan triumferar. Men 

- 
och detta är

den geniale konstnärens triumf 
- 

ändå känner varje läsare, att Gud är
nära, numen adest.

Suen Stolpe

>Älsklingslärjungen har ofta feltecknats och missförståtts. Johannes
kunde vara hård, och detta på grund 

^y ^tt 
han i sin lidelsefulla sannings-

karlek var bottenärlig. På många ställen i hans evangelium visar det sig,

hur han med omutlig saklighet avslöjar allt självbedrägeri omkring Kristus.
FIan, 'Tordönssonen', är inte alls en sådan man som skyr en intolerant
ytterlighetsståndpunkt eller som alltid har sympatiska, förstående ord för
en från hans uppfattning avvikande syn på Kristi lära. Visserligen är han
kärlekens apostel, men han säger, både med Kristi ord och i egna reflexio-
r'er, att kärleken ligger i den nådefulla, helgjutna tros-lydnaden mot Kristi
budskap. Johannes är inte hård for att vara hård utan för att vara goå, i
sin beträffande trosläran omedgörliga fasthet ser han den enda vägen till
att åt människorna rädda den skatt av oföränderliga sanningar och nåde-
gåvor som utgör Ljusets och Livets Evangelium> (R. Vehner: Euangeliunt
enligt I ohannes. F örklaringar) .
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Kytkans likvideting i Bulgarien

Det är svårt att i detalj följa förloppet
av kommunismens kamp mot Kyrkan i de

ryska satellitstaterna. Perioder av skarp

strid synes växla med andra av åtminstone
skenbart lugn. I den folkdemokratiska tak-
tiken ingår ju att framställa saken så, som

om ingrepp mot Kyrkans verksamhet och

dignitärer alltid skulle ske i självförsvar
mot spioneri, sebotage och provokationer
från hierarkiens och prästerskapets sida.

Dylika fantasterier torde inte lura många;

de inträfade övergreppen visar klart, att
kommunismens mål, att likvidera kristen-
domen, ingalunda förlorat sin aktualitet.
Som ett konkret exempel till de mera all-
männa uppgifter, som cirkulerar om reli-
gionsförföljelserna bakom järnridån, med-
delas här de konkreta fakta om ett av de

mest upprörande utslagen av kommunis-
ternas kamp mot Kyrkan:

Monsignore Eugen Bossilkoff, biskop av

Nicopol 
- 

den enda fasta katolska biskops-
stolen i Bulgarien 

- 
dömdes den 4 oktober

19t2 till döden genom arkebusering. Rätte-
gång förberedes också mot den andra bis-
kopen av latinsk ritus i landet, Monsignore
Ivan Romanoff, apostolisk vikarie av Sofia
och Filippopel.

Biskop Bossilkoff var J I år gammal. Han
vigdes till biskop så sent som 1947 

- 
alltsä

när kommunisterna redan tagit makten i
Bulgarien. Tre andra präster dömdes sam-

tidigt till arkebusering: Fr Kamen Vichev
Ionkov, rektor vid seminariet för grekisk
ritus i Bulgarien, Fr Pavel Dzhidzhov, rek-
tor vid seminariet för latinsk ritus i Plov-
dov, och Fr Josafat Andrev Shiskhov, som

var präst i staden Stalin (Barna). Shiskhov
påstods felaktigt av den västerländska pres-

sen också ha varit biskop, Dr Peter Sariyski,

den apostoliske vikariens sekreterare, och Fr
Miroslav Barcev dömdes till vardera tjugo
års fängelse, sex andra präster dömdes till
femton, två till fjorton och elva till tolv
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års fängelse. Dessutom dömdes samtidigt
femton andra personer 

- 
däribland en

nunna 
- 

till mellan tre och fem års

fängelse.
Det försäkras, att rättegången mot den

apostoliske vikarien skall inledas inom kort.
Samma öde torde vänta Mgr Kyril Kurteff,
ledaren för de bulgariska katolikerna av

grekisk ritus, som för närvarande befinner
sig i fängelse. Den katolska kyrkans hela

administration i Bulgarien har på detta
sätt snabbt lamslagits, katolikerna har läm-
nats utan biskopar och i. stor utsträckning
utan präster, liksom för länge sedan hände

i grannlandet Rumänien,
Rättegången följde det välkända mönst-

ret. Alla de anklagade avgav fullständiga
>>bekännelser>>; den apostoliske vikarien an-
gavs av sin sekreterare. De anklagade bad

om >>mildhet och rättvis bestraffning>> och

om tillfälle att försona sin skuld mot folket

- 
åtminstone enligt den officiella bulga-

riska nyhetsbyrån. Osseruatore Romano

däremot talar om det >kallblodiga mordet>>

på dessa kommunismens senaste offer.
>>Bekännelsernas>> verkliga karaktär f ram-

går av de officiella rättegångsprotokollen.
Så t. ex. påstås, att Dr Sariyski har erkänt,
att Mgr Antonio Spina (i kongregationen
för de orientaliska kyrkorna) instruerat
honom att samla politiska, militära och eko-

nomiska upplysningar för Vatikanens un-
derrättelsetj änst,

>Det finns mindre än J7 000 katoliker i
Bulgarien, av en total befolkning av åtta
millioner>>, påpekar Osseraatore Rorn'ano:

>>Den ursinniga förföljelse, som med ge-

men och ondskefull beräkning släppts lös

mot dem, syftar inte till att försvara staten

mot orimliga kuppförsök utan till stärkande

av tyranniet, De utsedda offren är objekt
för politiska experiment. För katoliker och,

som vi hoppas, för alla fria människor

framstår de som martyrer' som med sitt
blod betalar sin tro på Gud.>>
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Tidigare i samma artikel betonar Osser-

uatore:
>Det är inte första gången katolska präs-

ter ställts inför exekutionsplutonerna i de

'nya demokratierna'; en jugoslavisk präst
väntar just på döden i ett av marskalk
Titos fängelser.>>

När Radio Sofia tillkännagav, att rätte-
gången inletts, den 2l september, påstod

den, att de åtalade utfört spioneri som för-
beredelse till det imperialistiska kriget mot
Sovjetunionen; anklagelseakten påstod, att
en serie av liknande rättegångar i llngern,
Tjeckoslovakien och Rumänien visade, att
trådarna från alla dessa komplotter ledde
till Vatikanen. Nästa dag meddelade Radio
Moskva, att den bulgariska säkerhetstjäns-
ten hade avslöjat en spioneriorganisation,
som opererat i Sofia och andra städer, Det
gjordes gällande, att denna organisation
arbetade i nära kontakt med representanter
för det franska underrättelseväsendet och

med den Heliga Stolens representant i Sofit,
och att den mottagit frikostiga understöd
från dessa håll till ett belopp av mer än
1I millioner levas. Det påstods, att det

förelåg >spioneri inom en romersk-katolsk
organisation, som sysslade med brottslig och

fientlig verksamhet>.

Alla dessa påståenden följde efter ett tal
den 17 september över Radio Sofia av den

bulgariske inrikesministern, generallöjtnant
Georgi Tsankov, i vilket denne gav exempel
på vad som påstods vara >grupper av spioner
och terrorister)), som nu hade blivit >avslö-
jade och oskadliggjorda>>. FIan meddelade

vidare, att ett stort antal representanter

för det katolska prästerskapet inom kort
skulle ställas inför rätta. Det skulle vara

fråga om ett helt nät av spioneriorganisa-

tioner, vars medlemmar varit verksamma i
Sofia, Plovdiv, Stalin och andra delar av

landet. Han tillade, att dessa fientliga grup-
per mottagit direktiv från de >mörka mak-
terna i Vatikanen>. Alla av dem var givet-
vis professionella krigshetsare, dödsfiender

till freden, demokratin och socialismen.

De hade enligt ministern haft dolda
radiosändare, vapen, skrivmaskiner och an-
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nan utrustning, som de erhållit från de
kapitalistiska staternas ombud för att kunna
utföra sina uppgifter. De hade fått många
millioner levas från sina utländska förbin-
delser. Sedan de nu avslöjats av säkerhets-
tjänsten, skulle de snart tvingas att inför
domstol ansvara för sin verksamhet, sade

inrikesministern; och vilken form denna
process fick, kan man förstå av det före-
gående,

(Efter Tbe Tablet)

Lekmiinnens medverkan

kommer, om alla tecken inte slår fel, att
sätta sin prägel på 1900-talets mission precis
som de katolska kvinnoordnarnas insats blev
karakteristisk för missionen under förra
århundradet. Denna uppfattning gick igen
i de anföranden som hölls vid den oväntat
talrikt besökta akademiska missionskongres-
sen i Aachen under pingstveckan. I stället
för de väntade 100-400 deltagarna kom
1200, framförallt från Frankrike, Belgien
och Holland. Bland dem såg man från uni-
versiteten i Paris, Louvain, Leyden och Nij-
megen ett stort antal studencer med hemort
i Japan, Kina, Indonesien, Indien, Mada-
gaskar, Kamerun och andra afrikanska om-
råden, samt Sydamerika och Filippinerna.
Ingen kongress i Tyskland har samlat så

många färgade.

Allt tyder på att kristendomens väster-
ländska skede är förbi. Så sammanfattade
professor Thomas Ohm, Mönster, situa-
tionen. Det är sant att kristendomen vunnit
700 till 800 miljoner människor och också

injicerat sina tankar på den icke-kristna
världen. Men det finns likafullt I 100 mil-
joner icke-kristna och de flesta kristna är
långt ifrån Guds bästa barn. Inte heller
har man lyckats övervinna någon av de

stora icke-kristna religionerna. Hela värl-
dens omvändelse är ett mål som ligger
längre bort än någonsin. Till de förra mot-
ståndarna har kommit en ännu mäktigare
än dem alla, nämligen sekularismen, män-
niskorna utan religion, de som söker frälsa
sig på egen hand. Det farliga med detta
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surrogat för verklig religion är att man
här möter handlingar och förhållningssäm,
som liknar den äkta religiositetens, en hän-
givenhet och en innerlighet, som är starkare
än många kristnas inför Gud. Denna se-

kularism innebär för kristendomen en vä-
sentligt större fara än samtliga icke-kristna
religioner. En religiös hedning låter sig

snabbare och lättare omvändas än en män-
niska som står fullkomligt likgiltig inför
Gud.

Farligast är emellertid den antikristna
rörelsen, som är en sammansvärjning mot
Gud och mot alla religioner, framförallt
riktad mot kristendomen och dirigerad av

Antikrist. Påståendet i encyklikan Euangelii

Proecones, att praktiskt taget hele mänsk-
ligheten allt snabbare delar upp sig i två
läger, för eller mot Kristus, utgör ingen

förenkling av den religiösa världsbilden.
Detta underströks av Joseph Peters, Aachen.

Världens olycka är den tekniska civilisa-
tionen som blivit en världscivilisation, i
stort sett löst från bandet med evigheten.
Varje räddningsaktion måste sätta in just
på den punkten. Tyvärr kan en stor del av

Asiens religioner inte möta sekularismen

och ateismen i den strid på fasta marken,
som de tvingar ut dem på. Därtill är de

alltför inriktade på det livsfrånvända, Is-
lam hå1ler tills vidare bäst stånd, men efter
vad det visar sig i Främre Orienten är inte
heller den osårbar, när den tekniska civi-
lisationen sätter in på bred och konstant
front. I varje fall utgör den en tillgång
för Gudstron. Kampen förs för övrigt hu-
vudsakligen mellan kristendomen, islam och
kommunismen. Och kommunismen behand-

lar islam med en viss försiktighet, medan
den i kristendomen ser sin huvudsakliga
motståndere.

Vår uppgift är nu, fas*logs vid kongres-

sen, att på världsomfattande grund äterfört
den tekniska civilisationen till Gud. Denna
civilisation är det yttre band som i dag

förenar mänskligheten. Denna civilisation
måste mättas med kristet tankegods, och det
kan inte ske utan lekmännens intensifierade
medverkan och efter helt nya linjer, Vi
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har givit alltför mycket teorerisk undervis-
ning åt alltför många människor, sade pater
Masson, SJ, Louvain, och på det viset har
vi ökat missionernas proletariat av bildade.
Med omsorgsfull dokumentering visade han
upp hur kyrkan överallt i Asien och Afrika
står inför sociala problem, som påverkar
hennes utbredning och utveckling. Vägen
går här över ett konkret socialarbete och
för detta arbete behöver Kyrkan en medel-
klass med en kärna av tekniker och hant-
verkare, fullgoda både som kristna och
yrkesmän. Som tekniker shall de vara med
och uppbygga det kristna samhället i dess

synliga struktur, samtidigt som de person-
ligen måste gå i spetsen för den osynliga
>kristna revolutionen>,

Detsamma framhöll på sitt sinnrika sätt
pater Charles Pierre, SJ, Louvain. Missionen
är någonting mer än en uppspaltning av

kristendom och hednisk religion på rent
intellektuell grund. Den är en konfronta-
tion mellan två livsformer eller kulturer.
Därför är det viktigt att lekmän som kan
ge ett föredöme deltar i arbetet på en ny
kristen kultur.

En speciell belysning får vad som avhand-
lades vid Aachenkongressen i en redogö-
relse i Orientierung (1952 nr 6) för den
japanska lekmannaeliten. Antalet katoliker
i det stora riket är obetydligt, 1i0 000 på

en befolkning av 80 milj. Men Kyrkans
ställning står i omvänd proportion härtill
och beror på den Heliga Stolens anseende

i hela den fria världen, vidare på ett
växende inflytande av katolska personlig-
heter på det politiska och kulturella om-
rådet samt slutligen och inte minst på den

förbittrade kamp som Kreml för mot kyr-
kan och som också för de utomstående klar-

. gör hennes betydelse i försvaret av andliga

och moraliska värden. En ytterligare faktor
är inflytandet av en katolsk lekmannaelit,
som i den japanska kyrkan efter förhål-
landena är mycket stor. Denna elit är allt-
igenom intellekruell med läkare och iärare

starkast företrädda.
Inom den japanska katolicismen går emel-

lertid en skiljelinje i fråga om social ställ-
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ning och andlig hållning mellan de gammal-
kristna i Nagasaki, som utgör nära hälf-
ten av antalet katoliker, och den nykristna
sen Meiji-tiden. Det är en motsättning som
påminner om den som gör sig märkbar
i England mellan irländarna och de engelska
konvertiterna. De Nagasaki-kristna tillhör
de socialt sämst ställda bland fiskarna och
bönderna. Århundradens förföljelser har
hindrat dem att skaffa sig någon stark social
position, De utmärker sig, skriver medde-
laren till Orientierung, mer för sitt fast-
hållande vid den nedärvda fädernetron än
genom grundlig kristen insikt och strävan
efter hög moral och de har samma benä-
genhet för ensidigher som irländarna, vilka
som Evelyn \Zaugh en gång bittert an-
märkte gärna betraktar katolicismen som
en stamreligion.

De nykristna har däremot inte övertagit
sin tro från fäderna. De har förvärvat den
i smärtsam personlig kamp och de har
själva tagit det avgörande sreget. Varie
konversion har sin egen historia och sine
egna nådens under, Dessa nykristna rekry-
teras huvudsakligen ur städernas medel-
klass och intelligentsia. Inte så att det i
nyare tid inte gjorts försök med missione-
ring ute i landet. De franska vandrarmis-
sionärerna har överallt, där det varit möj-
ligt döpt enstaka familjer och grupper men
svårigheterna i en tyngande hednisk om-
givning, utan möjlighet till regelbunden

själavård och normel religiös verksamhet
har i de flesta fall efter ett par tre gene-

rationer lett till ett återfall i hedendomen.

Bestående resultat kan alltså bara visas

upp i städernas centrum, den inflytelserika
katolska eliten av intellektuella lekmän till
trots. Ett mellanskikt av kvalificerade tek-
niker och hantverkare sådant som Aachen-
kongressen efterlyste skulle alltså här ha
en betydelsefull insats att göra, kanske inte
minst för ett överbryggande av klyftan
mellan de bägge nuvarande katolska skik-
ten. Problemet är komplicerat och ändå hör

Japan till de relativt lättarbetade missions-
länderna i östern.
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Uppfostran till att se film

Ofice Catbolique lnternational du Ci-
nöm.a (O, C. I. C.), den internationella ka-
tolska filmbyrån, avhåller varje år i en
av sinr 26 medlemsstater sin generalförsam-
ling (Conseil gdn6ral) med anslutande stu-
diedagar över en aktuell filmfritg,a, I fjol
behandlades i Luzern ämnet: Den kristne
filmkritikern och hans läsare (jfr tidskrif-
ten Filmkritik, Zirich tgit nr t3/14).I
år sammanrädde man i Madrid 2Z-2t
maj kring det viktiga ämnet: Biografbe-
sökarnas uppfostran till ansvar inför fil-
men och till att se film på rätt särt.

Från det påvliga Statssekretariatet rikta-
des ett breV till kongressens president, un-
dertecknat av Substituten J. B. Montini,
som bl. a. betonade, atr dessa studiedagar
i Madrid är av stort intresse för alla kristna
uppfostrare. Filmens teknik och konst har
under de senaste årtiondena upplevt en så

snabb utveckling och dess inflytande på
den uppväxande ungdomen är i själva ver-
ket så betydande att den kristne uppfost-
rten ej kan blunda för de frågor som
här ställes för hans yrkessamvete, Han
måste, såsom redan encyklikan Vigilanti
cura krivde, sträva efter att skafia sig en
bundsförvant i en så >>väldig och alltom-
fattande makt> som, lett på rätta sättet,
>kan mycket effektivt tjäna så höga syf-
ten som social och individuell fullkom-
ning>>.

Vid avslutningen av studiedagarna i Es-
corial, i närvaro av höga sratliga och kyrk-
liga dignitärer, sammanfattades resultatet
av föredrag och diskussioner i följande
resolution:

L angilomens upffostran betröfande
f ilmen

1. Filmen måste som ett bildnings- och
kulturelement inbyggas i studieplanerna
löt vlra vanliga bildningssträvanden, för
att ungdomen skall lära sig uppfatta fil-
men som en bildningsfaktor och icke
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blott och bart som tidsfördriv. (Här hän-
visades till msgr Montini's ord om de pe-
.dagogiska och undervisningstekniska möj-
ligheter som erbjudes av denna nya konst,
som redan länge har upphört att vara en-
bart ett nöjesobjekt.)

2. Ett sådant initiativ förminskar i be-

tydande grad 
- 

utan att emellertid kunna
helt upphäva 

- 
de sedliga faror som film-

förevisningarna kan medföra, emedan det
hjälper de unSa att antingen icke alls

besöka neddragande filmer eller att komma

fram till en djupare förståelse av filmer,
vilkas överdrivna realism av den breda
publiken vanligtvis tas emot rent passivt.

3. De erfarenheter som hittills vunnits
vid sådant undervisningsarbete har visat,
att de unga i själva verket lär sig att be-
döma och utvälja filmer och 

- 
som man

kunde faststäila 
- 

i enskilda fall till
minskade biobesök.

Fördenskull kommer de församlade med
följande förslag,:

a. Alla ledare för bildningsanstalter och
.alla katolska uppfostrare måste sträva att
regelbundet och planmässigt införa ungdo-
men från 13:e eller 14:e levnadsåret i film-
frågorna.

b. Detta bildningsarbete, som skall ske

på grund av ett kritiskt urval av filmer,
måste ha som främsta mål att ungdo-
marna lär sig att själva rirderu ett film-
verk. Man skall anknyta till filmer av halt
.och till ingående diskussioner, sedan fort-
sätta med att gört vissa biobesök obliga-
toriska och t. o. m. ta hänsyn till filmfrå-
gor i examensämnen, som t. ex. i litteratur-
kunskap.

c. För att bilda uppfostrarna själva skall
man för hela landet eller enskilda distrikt
inrätta särskilda kurser och sammankomster
med filmförevisningar och diskussioner.

d. Ett ständigt tankeutbyte skall möj-
liggöras mellan å ena sidan de nationella
centra av O. C. I. C. och å andra sidan de

"övriga antingen nationella eller internatio-
nella katolska organisationer som sysslar

med bildningsfrS,gor, i syfte att uppställa
.ett Semensamt program.

perspektiu

ll. Fihnisk skolntug
eu de ledande folkskikten

1. Encyklikan Yigilanti cura, som nk-
tade sig till biskoparna i hela världen, gör
prästerskapet uppmärksamt på dess för-
pliktelser gentemot filmproblemen.

2. Enligt samma påvliga rundskrivelse
>>kan man i dag knappast finna ett mera
effektivt bildningsmedel för massorna>.

Men folkmassans bildning förutsätter att
det på det området finns ett sakkunnigt
ledareskikt.

Fördenskull uttrycker de församlade som
sin önshan:

a. 
^tt. 

för prästerna och de andra upp-
fostrarna (också de nianliga och kvinnliga
ordnarna) skapas tillräckliga tillfällen att
se och bedöma stora filmverk antingen ge-

nom särskilda förevisningar eller på annat
lämpligt sätt.

b. att med den metodiska skolningen av
de ledande kristna kre*arna i filmfrågor
som syfte upplysning må lämnas genom
högskolekurser, filmklubbar eller värde-
fulla artiklar i tidskrifter och i de stora
dagstidningarna.

c. att vid seminarierna och de andra ut-
bildningsanstalterna för präster de fram-
tida själasörjarna må få tillf:ille att studera
filmfrågorna enligt de riktlinjer som ges i
ovannämnda encyklika.

d. att hos de andligt ledande kretsarna
yrket som filmproducent må erkännas, sti-
muleras och främjas som ett verkligt livs-
kall.

III. De breda massornas

afffostran beträffande filmen

tr{ed tanke på att 
- 

i enlighet med
encyklikan 

- 
massornas uppfostran är en

angelägen fordran för uppfostrarna, jr för
alla kristna, uttalar de församlade som sin
önskan:

a. *t alll. moderna informationsmedel:
affischer, lokalpress, rundradio, television,
massförsändelser, filmfora, filmklubbar osv.,

må begagnas för att göra reklam bland
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de breda skikten för filmer som är mänsk-
ligt och konstnärligt värdefulla.

b. att genom särskilda förevisningar i
församlingslokaler eller offentliga biografer
värdefulla filmer må förevisas, förklaras
och diskuteras under den stimulerande led-
ningen av fackfolk.

lY. Samarbete med. organisationerna inotn
den katolska aktionen: kyrkliga instanser,

förenitgar, sarumanslutningdr rn. rn.

Med tanke på att
l. det betydande andliga och emotionella

inflytande som filmen utövar på åskådarna,
icke får Iämna någon som helst organisa-

perspektiu

tion inom den katolska aktionen oberörd,
men

2. & rndra sidan nationella katolska film-
centraler icke kan fylla sina uppgifter utan
effektivt stöd från de nämnda organisatio-
nerna,

uttalar de församlade sin önskan att ett
aktivt och förtroendefullt samarbete mel-
lan den nationella katolska filmcentralen
och den katolska aktionens organisationer,
med en på djupet gående verksamhet bland
ungdomen, de ledande katolikerna och den

breda massan som syfte, må komma till
stånd.

(Der Filmberater, Ziirich mej 1952)

LITTERÄTUR

Der Grosse flerder
Nacbscblageuerk liir Vissen unil

Leben. 10 band. Freiburg, Flerder.
Subskr,-pris hellinne DM 390: 

-,halvskinn DM 460: 
-, 

halvfranskt
DM i20: 

-.
Det enda som alla uppslagsverk har ge-

mensamt är alfabetet. Urvalet av det som
behandlas och sättet på vilket det behandlas
ät mycket olika. Sedan Diderot's och
d'Alambert's tider kan man skilja mellan
två olika slag av uppslagsböcker: sådana som
endast registrerar det förflutna (och som

man har stor nytta av när man löser kors-
ord) och sådana som har inflytande på

framtiden genom att klarlägga det mänsk-
liga livets grundvalar.

När förlaget Herder år 18J3-18J7 ut-
gav sitt första konversationslexikon, var det
för att skapa en motvikt mot de samtida
>>objektiva>> uppslagsverk som kom i den

franska encyklopediens kölvatten. Sedan

dess her huset Herder med stor omsorg tagit
hand om sina uppslagsverk, bland vilka 

-
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jämte konversationslexikon 
- 

Lexikon fiir'
Theologie und Kircbe, Staatslexikon och
Lexikon der Pöclagogik fått en hedersplats.
1931 utkom Der Grosse Herder med tolv
band och en atlas. Detta uppslagsverk var
inte omtyckt på alla hå11, ty det frågade
inte bara efter fakta utan ställde också

frågan efter dessa faktas mening och värde.
Det ville inte bara informera utan även
formera. Det var den kristna världsbilden
och det kristna ansvaret för framtiden som

bestämde verkets karaktär. Den gemen-

samma kristna grundhållningen gjorde, att
även de icke katolska kristna inom det
tyska språkområdet gärna använde sig av

denna uppslagsbok, som utan att blunda för
skiljaktigheterna hos de olika uppfatt-
ningarna framställde dem i en anda av

historisk förståelse.

Efter nazisttidens och 'krigets skövlingar
var en ny upplaga påkallad. Dess första
band har nu utkommit. Den bygger på

Herders lexikografiska traditioner: den leder

läsaren från sakkunskap till personlig bild-
ning och från de enskilda kunskapernas
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mångfald till en universal syntes, till en

inre enhet, Man märker en ordnande hand,

som hjälper en att finne sig tillrätta i den
intellektuella och andliga snårskogen genom

^tt t^g som vägledning en andlig ordning,
som alfabetet i sig självt .iu inte äger. I
jämförelse med upplagan från 1931 har
mycket fallit bort eller ändrats på väsent-
ligt sätt i framställningen, som till sin
språkliga form är både enkel och frisk.
Verket är avsett för en läsare, som direkt
vill få tag i det väsentliga, men på samma

gång vill se det i andliga, politiska, natio-
nalekonomiska och sociala perspektiv. Jäm-
för man t. ex. artikeln Arbeit rned de mot-
svarande artiklarna i några svenska upp-
slagsböcker, ser man hur mycket torftigare
de sistnämnda ät: där beha,ndlas arbete

endast som en nationalekonomisk eller me-
kanisk verklighet: Flerders lexikon däremot
sätter dessa verkligheter in i ett större sam-

manhang och talar även och främst om
arbetets värdering i historien, dess etiska
och sociala aspekter och om den kristna
synen på arbetet. 

- 
Likadant är det på

många andra ställen. Naturvetenskapens och
teknikens nyaste resultat lägges fram och

illustreras mycket instruktivt. överhuvud
taget har på det första bandets 1I20 spalter
ett synnerligen rikt och instruktivt bild-
material (därav ii planscher i färg) tagits
upp. Att uppslagsverket skall tjäna livet ser

man t. ex. tydligt i behandlingen av ordet
Arzt eller Bauer, där vid sidan om alla kon-
kreta upplysningar dessa yrkens moderna
problem och uppgifter behandlas (Berufs-
geheimnis des Arztes, ärztliches Ethos,
Bauernbildung, Verstädterung ) .

För att främja en allsidig och djup bild-
ning har det nya Herderska uppslagsverket
gått två nya vägar, som gör det till en för-
kämpe för en ny typ av uppslagsverk. Det
första nya är de s. k. Scbaabilder: vissa

stora ämnen som t, ex. Auge, Bad eller
Baam ta,s upp till särskilt urförlig behand-
ling med vardera ungefär sexton spalter:
cirka 2J bilder med text inbjuder dar till
en kulturhistorisk-filosofisk-religiös betrak-
telse. Vem tänker vid ordet bad inte på

två1, duschanläggning eller västkusten? Men
det finos mycket mer att tänka på: det rör
sig inte bara om renande och livskraft utan
också om renhet och helighet, mysterium
och sakrament. Bilder från religiösa cere-
monier vid Gangesfloden, från judiska
tvagningskärl, från Diocletianus termer,
medeltidens badstugor och Kristi dop för-
klarar dessa sammanhang. 

- 
Samma sak

gäller för många andra ting i vårt dagliga
liv, och Herders lexikon vill genom dessa

Schaubilder komma den moderna männi-
skans flykt från tänkande till åskådning
tillmötes och på den vägen rikta hennes

blick på den djupare verklighet, som hon
annars knappast mer lägger märke till.

Det andra nya hos Herders verk är deis

kommande tionde band, till vilket första
bandet redan hänvisar på många håll. Detta
band med titelr^ Der Mensch in seiner Velt
sammanfogar det, som i de nio föregående
bandens enskilda artiklar i alfabetets ord-
ning framlägges, till en universal världssyn
och världsåskådning, så att lexikaliskt ve-
tande upphöjs till sann mänsklig bildning.

Det är inte bara de katolska kristna som

i och med Der Grosse Herder får ett stan-
dardverk för att utvidga och fördjupa sina

kunskaper, utan detta verk synes oss vara
synnerligen aktuellt för alla även utanför
det tyska språkområdet, som söker en livs-
kultur som inte är rent materialistisk och
pragmatisk.

Peter Hornung Sl

FIermann Schmid t: Briic-
kenschlag zTaiscben den Konfessio-

. nen. Paderborn 19tl, Ferdinand
Schöningh.

Länge har man efterlyst verk, som lidel-
sefritt och i positiv anda belyser de verkliga
och de inbillade motsättningarna mellan
katolicism och protestantism. Det hör till
tidens mest glädjande tecken, att från båda

hållen under de sista decennierna 
- 

och
kanske särskilt efter andra världskriget 

-framlagts undersökningar, som pekar icke
på det skiljande utan på det enande. Marie-

28t
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assumptionsdogmen har endast skenbart lagt
hinder i vägen för detta växande samför-
stånd; de bekymmer, som med imponerande
lärdom samlats av Friedrich Heiler i de två
volymerna Das neue Mariendogma (Ernst
Reinhardt Verlag, Miinchen), vittnar endast

om det faktum, att den mogna protestan-
tiska reflexionen ännu icke hunnit tränga
så djupt in i katolskt tänkande, att denna
dogms självklarhet kan inses.

Ovanstående verk av en tysk katolsk teo-
log är ett försök att belysa de centrala
punkter, där protestantiskt och katolskt
tänkande skiljer sig 

- 
med särskild iver

att fixera det gemensamma och enande.

Boken är skriven i en anda av broderlig
kärlek. Den stanrlar särskilt vid de två
frågekomplexen >>Uppenbarelse och Kyrka>>

och >Nåd och rättfärdiggörelse>. Pedago-
giskt lysande är uppvisandet av'den luther-
nygrenska rättfärdighetsgörelselärans abso-

luta oförenlighet med Kristi uttryckliga
lära och med Pauli utläggningar därav. När
man i en systematisk framställning tar del
av Kristi samlade uttalanden om den lön
som väntar i himmelen för noga specifice-
rade gärningar, kan man endast med största
ansträngning fatta, hur Luthers lära över
huvud taget kunnat framställas. Lika över-
tygande är kritiken av Luthers kommentar
av Romarbrevet: Luther skiljer icke på de

lagens gärningar, som utföres av judar
eller hedningar 

- 
vilka naturligtvis icke

garanterar frälsning -, 
och de lagens gär-

ningar som utföres av troende kristna. Pauli

kritik av gärningarna gäller judarna; han

har däremot aldrig förnekat de goda gär-
ningarnas betydelse och nödvändighet för
den kristne 

- 
se t. ex. hans egna ord i

Rom. 2, 6-8 eller hans ord om kärleken
(icke tron!) som den högsta dygden i
I Kor. 13, 2.

Sedan författaren konstxterat oförenlig-
heten mellan Luthers-Nygrens lära å ena

sidan, Kristi och Pauli å den andra, skyndar
han sig emellertid att inskärpa, att Luthers
ensidiga lära har en övertygande personlig-
religiös bakgrund; i hela sin framställning
påminner han läsaren om den fruktansvärda
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skuld, som Kyrkan genom ett degenererar
prästerskap ådragit sig. Av särskild vikt är
författarens tes, att större delen av den

protestantiska polemiken i alla tider vänder
sig mot en antropocentrisk tendens och en

verkhelighetslära, som aldrig varit Kyrkans,
och som Kyrkan uttryckligen tar avstånd
ifrån hos alla sina stora lärare och icke
minst i Tridentinum. Det hör till det de-
moniska och gåtfulla, att tv| kristna kon-
fessioner århundrade efter århundrade skall
skiljas åt av också inbillade motsättningar.
Författaren mener, ett parterna skulle
kunna komma varandra närmare, om man
från katolskt håll ville erkänna, att bakom
Luthers lära ligger en autentisk religiös
kamp och en'i och för sig rimlig opposition
mot olidliga missförhållanden, samr om
man från protestantiskt håll ville inse, att
katolska Kyrkan alltid erkänt den lutherska
huvudtesen nämligen att frälsningen är
Guds, icke människans verk.

S. S-e

Karl Rahner SJ: Die aie-
len Messen uncl d.as eine OPfer.
Freiburg 19 5 1, Herder.

Ett djärvt företag, på visst sätt revolu-
tionerande men ändå kärkommet. Mellan
raderna känns en frisk flEkt från brevet
till hebrderna. Skriften kommer att bli en

verklig tillgång, när de framlagda tankarna
har kommit till full mognad. Detta är
ännu inte fallet, det intrycket får man

vid läsningen. Fluvudtesen 
- 

som allt
byggs på 

- 
om den andliga dispositionens

betydelse för den som på ett eller annat

sätt firar mässan, styrks med ett bevis, som

inte torde stå sig mot de invändningar som

kan mobiliseras från nådeläran. I >Nach-
wort>> går R. in på svårigheterna men löser

dem inte utan överför dem bara till ett
annat plan. För den nya synen på den

heliga mässan som ett offer av >die Ge-

samtkirche> önskar man sig en mera djup-
gående utredning. På intet ställe behandlas

intercessio sanctorun, som enligt liturgien
aktualiseras i varje mässa. Vad innebär den,
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och vad innebär den inte? Det nådefulla
bistånd, som prästen till följd av prästvig-
ningens sakrament och den outplånliga
prägel detta ger, åtnjuter vid varje mässa

han celebrerar, blir här mer än lovligt
underskattat. Trots allt: R:s arbete är
banbrytande, Mycket riktigt påpekas, nya
frågeställningar aktualiseras 

- 
allt i rikt-

ning mot en behövlig nedskärning och där-
med sund utveckling av den sakramentala
fromheten. 

- 
När prästen välsignar en

rosenkrans eller vigvattnet, eller när han

dagligen 1äser sitt breviarium i Kyrkans
namn, vad, betyder detta in concreto ut-
över att han gör det på Kyrkans uppdrag?

R. Vehner

Lothar Sch t ey er: Bildnis
iler Mutter Gottes. Freibwrg, Herder.

Detta bildverk som utkommit i samband
med den senaste dogmförklaringen, är upp-
ställt i olika avdelningar som >>Maria, jung-
frun>, >Maria full av nåd>, >Maria, guda-
människans mor>, >Maria upptagen i him-
melen>>, och förf. har tydligen ägnat många
års möda åt att spåra upp de bilder och ci-
tat, som ger det väsentliga av Mariahyll-
ningen från första kristna tiden till våra
dar. Illustrationerna som är valda med
konsthistorisk insikt och försedda med ut-
förliga underskrifter har ställts i samman-
hang med förteckningen över Marialittera-
tur. Det har säkert inte varit lätt att ur
den oöverskådliga mängd skrifter som hyl-
lar Maria alltifrån bibelns vittnesbörd till
dagens välja ut det viktigaste. Man återfin-
ner pärlor. Mycket som blivit bortglömt
dras på nytt fram i ljuset. På så vis mot-
arbetas den tomhet och det förfall, som

uppstått i den bildmässiga Mariaframställ-
ningen genom revolutionen och industriali-
seringen.

Boken är på samma gång en värdefull
studie över skönhetsbegreppet i den tidigare
religiösa konsten. Den har i våra dar miss-
förståtts så att man förväxlat den med söt-
aktighet. Vi befinner oss i en tidsålder då

allr skall göras fult, därför *t ett verklig-

hetsbegrepp kommit att dominera som låter
oss se människan i helvetet och i tillvarons
kaos. Det heter också mycket instruktivt i
de inledande orden till förståelsen av Maria-
bilden: >I varje avbildning av ett helgon
inför Gud har den naturliga skönheten som

uttryck upphöjts i övernaturlig dignitet.>>

Lothar Schreyer slår också fast att det
avgörande för konsten att skapa >en sann

Mariabild> inte är det konstnärliga kun-
nandet. Det finns mästerverk, som inte
uppfyller sådana krav. Innerligheten i Ma-
riaförkunnelsen möter man ofta mindre hos

de stora konstnärerna än hos mannen ur
folket, vars namn har förblivit obekant.

Robert Braun

Agnes de la Gorce: Bene-
dict losepb Labre, London 1952,
Sheed & Vard. lo/e s.

Agnes da la Gorce' bok om en av Kyr-
kans mest egenartade helgongestalter, Bene-
dict Josef Labre, kan till en början synas
mindre passande för vår tid. En fransk
bondpojke på 1700-talet, som står under
inflytande av kvasi-jansenistiska idder, som
gång på gång försöker att finna sig till
rätta i de strängaste ordnarna, för att slut-
ligen bli en >>luffande> pilgrim 

- 
fattig,

smutsig, full av ohyra och som aldrig arbe-
tar för sitt uppehälle, kunde lätt bli ett
ämne för socialpsykologer för en avhand-
ling om en oanpassbar individ med enorma
komplex. Men författarinnan för oss in i
hans inre liv och fängslar oss snart med
beskrivningen av en man som är villig att
ge upp allt för att komma till klarhet med
vad hans kallelse är, och vars enda mål i
livet är att uran förbehåll göra Guds vilja.
Vi ser, hur nåden använder sig av Benedict

Josefs rigoristiska åsikter för att frigöra
honom från sig själv och till slut omvandlar
honom helt i gudomlig kärlek.

Här och där kan man se vissa paralleler
med huvudfiguren i Martinsons Vägen till
Klockrike, men likheten är ydig. I båda

fallen har vi att göra med en sökare. Den
ena är helt och hållet ett barn av vår se-
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kulariserade värld, som trots sitt uppror
mot samhället inte lyckas komma fram till
någon djupare mening i tillvaron; den andre

bryter med samhället inte så mycket där-
för att han reagerar mot det 

- 
fast han

hade anledning nog, som författarinnan väl
visar oss 

- 
utan för att finna Den som är

lösningen till våra svårigheter och så genom

Honom komma sina medmänniskor till
hjälp.

Lars Roolh

Theresia a Sancto Spi-
r i r u OCD: Edlth Steln. Sheed &
Vard. London 7952, l5 s.

Sheed & \[ard är ett pålitligt förlag, som

bemödar sig att utge böcker av hög stan-

dard och aktuellt intresse. Bägge attributen
passar väl till boken om Edith Stein, som

nu föreligger i en välgjord översättning
från tyskan. Denna judiska filosof 

- 
assi-

stent till fenemenologen Flusserl 
- 

konver-
tit- och karmelitnunna, som för tidigt slu-
tade sitt liv i ett koncentrationsläger, dit
hon släpats frln etr kloster i Hollend, är
väl inte okänd i Sverige. Hennes priorinna
i Köln'har nu samlat diverse självbiogra-
fiska anteckningar av >>Syster Benedikta av

Korset>, som Edith Stein kallades i orden,

och korta uttalanden av personer som stod
henne nära.

Första delen beskriver Edith Stein >>i

världen>, och man får ett livligt intryck
av att hon måste varit en synnerligen sym-
patisk människa och en enastående begåv-
ning. Den enda punkt som blivit styvmo-
derligt behandlad, är hennes konversion. I
andra delen skildras hennes liv i orden samt
de sista dagarna 

- 
arresf, och transport till

något koncentrationsläger, vilket vet ingen
med säkerhet,

Det är en bok, som man helhjärtat kan
rekommendera, och som borde vara ett gotr
argument för dem som nu så ivrigt pläde-
rar, 

^tt 
ett >>världsfrånvänt>> liv är onyttigt,

ja, rent. av okristligt (jfr rektor Sren Fo-
berg iVår Klrka 1952, nr 43). Om någon
skulle haft anledning anse, art hennes plats
var >i världen>> så var det Edith Stein. Men
vi möter här en kvinna, som otvetydigt har
en kallelse från Gud att skänka sitt liv i
bön och offer för sina lidande medmänni-
skor. Att det finns sådana människor, är
något att vara tacksam för. Det är ett be-
vis på levande kristendom, och att söka

vägra dem möjligheten att fulifölja kallelsen
går emot det mest fundamentala i religions-
friheten.

Lars Rootb

>Som en man av folket skriver Johannes i en enkel stil, men under
enkelheten döljer sig psykologisk finkänslighet, logisk skärpa, teologisk
klarhet och symboliskt-mystiskt djup. Det finns ingen biblisk bok, intet
vetenskapligt teologiskt verk, ingen mystisk skrift som bättre än älsk-
lingslärjungens evangelium förklarar, vem Jesus Kristus är, vad han ger

och kräver - vad det är: Guds ord och uppenbarelse, kristen tro, apos-
tolat, kristet ansvar i världen> (R. Vehner: Euangeliu?n enligt Jobannes.
Förklaringar).
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EVANGELIUM
ENLIGTJOHANNES

översatt och kommenterat av Richard Wehner s.1.

Förord av Herbert Creuenius

PRESSRöSTER

'rEvangeliet har i denna språkdriikt otvivelaktigt kommit sin publik
närmare, vunnit i både dramatisk intensitet och målande innerlighet . . .
Ingen av raodern biblisk förkunnelse intresserad bör gå förbi översätt-
ningen.> (Pnn Har,rN i StockholmvTidningen)

>I det stora hela måste sägas att kyrkoherde Wehner väl skilt sig från
den svåra uppgiften att liksom flytta evangeliets händelser närmare vår
tids människor . . . Anmärkningarna till de olika kapitlen ger goda upp-
lysningar för bibelläsare av varje bekännelse. Fönöket manar till efter-
följd.) (F. Cn. i Ltuköpings StiftsTidningar)

>Det 6nns så mycken intressant och prickriktig iakttagelse i hans
provöversättning, att debatt kommer att spela upp, och sådant är b?ista

betyg åt en bok av detta slag. Bra förord av Herbert Grevenius.r>

0. \M. i Nonköpings Tidningar)

rMånga av de principer, som kyrkoherde'Wehner följt vid denna
provöversättning måste man acceptera som riktiga. . . . I enlighet med
denna grundprincip går denna översättning dristigt ett gott stycke längre
än rgry års översättning i strävan att närma sig vår egen tids talspråk.
. . . Det oaktat verkar den nya översättningen på något sätt 'högtidligare'.
Kanske är det sakens egen höghet som på visst sätt bättre kommit till
uttryck därigenom att all parafrasering eller omskrivning undvikits. . . "

Det som vi numera vant oss att förbinda med 'bibelspråkets märg och
kraft' klingar genom trots de moderna verbformerna och ordvalet. , . .

I språkligt formellt hänseende finns mycket att ldra av'Wehners djärva
och av tidigare svensk bibelöversättningstradition relativt obundna
tolkning.r $oxaw Hroqursr i Norra Viisterbotten)
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