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KYRKANS Oogx UNDER DET SPAN.
SKA INBORDESKRIGET.

11nder denna rubrik har P. Hubert Becher S. J. en god kdnnare
V av spanska fcirhlllanden, skrivit en mycket beaktansvlrd artikel i

Stirnmen der Zeit (sept. r94o), som ger, si l&ngt och noggrant det nu ir
miijligt, en riverblick civer allt som Kyrkan i Spanien under de skrdck-
fyllda &ren r936-ty9 lidit. och fijrlorat. Redan den nakna upprlk-
ningen och den allmdnna sammanfattningen av hlndelserna, siger fiirf.,
l8ter i anden en bild uppstiga av denna vilda tid, men idagald,gger pZ
samma gings trons, f6rtriistans och den inre fridens triumf, som 5r den
fortlevande Kristus' hemlighet. Detta Ir desto mera 6verraskande som
just den spanska katolicismen sedan r93r irs revoludon visade sig synner-
ligen svag och sades vara i stor utstrackning fiirvlrldsligad, i sitt inre
murken och sjuk, sl att det alltjdmt pistods Kyrkan, d. v. s. prdsterska-
pet miste iindi ha svikit. Det 1r icke fdrf:s avsikt att upprepa det han
tidigare i samma tidskrift vid revolutionens utbrott skrivit. Guds tankar
i Kyrkans ledning, menar han, skola vi aldrig fiirsti, om vi icke erklnna
att det svaga och hjiilpldsa hos Kristus, slsom det uppenbarar sig i hans
lidande, iven Ir lag f6r hans stiftelse och fijr hans llrjungars liv. I under-
gEngens stund uppenbarar sig Guds kraft, sonas det som tidigare felats
av syndiga minniskor, luttras det som uppblandats med slagg och i fram-
tiden skall verka s&som nidens lkta verktyg.

Emedan det viktigaste slagordet i kampen mot Kyrkan varit hennes

fiiregivna rikedom, utgir fcirf. frEn Kyrkans ekonomiska grundvalar och
visar, hur grotesk denna anklagelse m&ste te sig, nlr man ser till de fak-
tiska fdrhillandena. Visserligen har den spanska kyrkan en g8ng varit
rik, men till fiiljd av de revolutionskrig och upprorsrdrelser, som skakade
landet sedan rToo-talets slut och som f6rt med sig den ena konfiskationen
av kyrkogods efter den andra, fanns vid utbrottet av det senaste inbiir-
deskriget icke ens sE mycket kvar av fast egendom och banktillgingar,
att en fjiirdedel av de kyrkliga behoven fiir uppfostran, prlsternas uppe-
hiille och sjilavirden kunde dirmed bestridas. Om in allts& under r8oo-
talets lopp genom allmosor och stiftelser en del av den fiirmdgenhet Eter-
fdrvirvats, som den tidigare sekulariseringen bortrcivat, si stir det dock
fijr en saklig granskare fullt klart, att just Kyrkans fattigdom till stor
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Kyrkans iiden under det spanska inbtirdeskriget.

del givit anledning till de missftjrhilianden, som av utomstaende och tu-
rister i synnerhet, brdnnmirktes hos det spanska kyrkovdsendet, och till
den hjiilpl6shet gentemot nya uppgifter, infijr vilka stldernas snabba

tillvixt och uppkomsten av stora industriomriden stdllde den kyrkliga
myndigheten. Den nya republiken r93r fdrstatligade fdr dvrigt lven
denna rest av kyrklig egendom. Det som staten lemnade som bidrag

i stillet fiir de stora konfiskerade vlrdena inskrinktes alltmera, si att
under den nya republikens regim till slut blott 16.5oo.000 Pesetas av-

sattes ftir de prister, som sedan den r r dec. r93r varit i tjlnst, d' v. s.

ett minadsarvode fijr domherrar av i genomsnitt roo, fiir f6'rsamlings-

prdster av 6o pesetas. Hur "mycket" detta betydde kan man sluta sig

till dlrav att en guvernan-t t. ex. gottgiires med r5o-25o pesetas i mi-
naden fijrurom frirt vivre, och utgifterna ftjr det dagliga livsuppehillet
vid mittliga anspr8k beriknas till 5-ro Pesetas.

Dirtill kom nu sedan r93r en allt stcjrre fiiriidelse av kyrkor och klos-

rer, som nidde sin hiijdpunkt under det stora inb$rdeskriget. Det ir
omiijligt afi hdlr i detta korta referat iterge den civervildigande beskriv-

ning av ftirstiirda kyrkor, rijvade kultftjremil och skiivlade.konstskaffer,

som ftirf. giver. En ungefarlig lista uppriknar r.635 helt fijrstiirda och

g.og5 skiivlade kyrkor. Fogar man dirtill fiir de r2 sdfr, varifrin nog-

granna trppgifter innu saknas, i genomsnitt 4oo kyrkor, och detta be-

rdknat i underkant, si stiger antalet till I5.5o4. Dirtill komma vidare

minst 5oo ftjre den ry juli 1935 ftirstd'rda gudshus. Ddribland befinna

sig katedralerna i Barcelona, Castell6n, Gerona, Fluesca, L€rida, Madrid,
Miiaga, Manresa, Oviedo, Sigiienza, Teruel, Valencia, Vich, vidare konst-

verk av fijrsta rang, sasom urgamla kyrkor frin 8oo-9oo-talen i Asturia,

m&nga frEn rr:e och rz:e irhundradet, de gotiska misterverken Maria

del pino och Maria del Mar i Barcelona o. s. ]r. Dlr byggnader stodo

kvar, vanhelgades de ofta. Man fcjrvandlade kyrkor till f?ingelser, ka-
serner, saluhallar, garager, stallar, badinrittningar, biografer, danslokaler,

offentliga hus. Hundratusenden av krucifix, statyel och bilder krossades

och brdndes upp. Den som Yet, slger fiirf., hur dven avligsna bykyrkor
i Spanien voro rika pE, ia ijverlastade med bildverk, som ifrin den ro-

manska tiden intill vira dagar skapats i oavbruten fciljd, kan giira sig

etr begrepp om fdrlustens storlek. Till de fijrstdrda kyrkorna miste

fogas z8z fiirsttirda eller plundrade kloster och minga pristseminarier.

Att virdera hela fdrlusten som tillfogats konsten och dirmed iven natio-

nalfiirmiigenheten ir helt enkelt omiijligt. Oskattbara vdrden har gitt
fiirlorade fiir alltid, si att i detta avseende den senaste spanska revolu-

tionen nog mi,ste riknas bland de stdrsta fijrstijrelsev&gor som historien

kinner till.
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Men anarkiens skrickvdlde i Spanien har ocksi varit en kristenfijr-
foljelse av fiirsta storleksordning. 13 biskopar, 2.703 sekular- och r.398
ordensprister, roo nunnor och minga seminarister givo sitt liv ftir sin

trosiivertygelse, de icke medrlknade, vilka i flngelser eller i sviterna
efter misshandlingar avlidit. Hjnltelika exempel, liksom i de fijrsta
kristna tiderna, uppenbarade &r ry36 Kristi Kyrkas gamla, eviga offer-
anda och hennes eviga kirlek till korset och till sina fiender. Hela stift
berijvades nlstan alla sina sjdlastirjare, hela professorskollegier och or-
densfamiljer utrotades, framstiende ldrda, predikanter, fiirfattare, stif-
tare av stora kyrkliga verk mcirdades. Gripande lro enskilda exempel,

som ftirf. skildrar. Si dijdades biskopen i Ldrida med zr av sina prister,
Han bad mijrdarna att skjuta honom sist, uppmuntrade, absolverade och

vilsignade varje enskild prdst och dog som den siste. Ohyggliga marter
tillfogades minga. Men de dogo med ropet: "Leye Kristus, Konungen!"
eller med Herrens bijn: "Fader, ftirlit dem!" Till pristerna slllade sig
virdigt lekminnen. Offrens antal ligger mellan too.ooo och 7oo.ooo.
Hela familjer mdrdades. Minga exempel bevisa, att redan birandet av
en medalj var tillrickligt fiir att framkalla dtidsdomen. Bland offren
befinna sig betydande mln, som gjort sin insats i det offentliga livet eller
i den kristna kirlekens tjlnst.

Det fiirvEnansvdrda dr, konstaterar till slut fiirf., aft det bland dessa

hundratusenden icke fanns n8gon avfillning. Jag har fr&gat i landets alla
delar, om nigon f6,rritt sin tro fdr att undg& ddden. Jag fick till svar,
att man berlttade ett eller annat exempel, men intet enda slkert namn
har jag hijrt nlmnas. Ingen kan tvivla pE att hela det katolska Spanien

i iivervildigande trohet icke vdgrat att ge sitt vittnesbtjrd fiir Kristus,
ja med beredvillighet avlagt det. Ty exemplen av hjlltemodig beklnnelse
iven hos lekminnen fijrekomma lika ofta som hos pristerna. Den som

ln under de fcirflutna iren menade sig kunna rycka pi axlarna it den
spanska kyrkan, fiirdiima den som murken, fcirvlrldsligad eller fdrlegad,
han mi infiir en sidan 6vervildigande heroism skamsen tiga och friga
sig sj6lv, om han liksom dessa hundratusenden, min och kvinnor, gam-

lingar och barn, 5r beredd att dii f6r Kristus!
l. G,
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DET ALMINDELIGE PR,€STEDAMME.

enneskehjertet har til alle Tider rummet dyb Attraa ef,rcr at, vete
Guds Prrst, der taler med Gud, er Midler som Kristus, og frem-

berer sit eget Legemes Offer.

Kristws er Prast og Mid'ler.

Kristus er Midler mellem Gud og Mennesket: han er P6st, der vil ud-

sqne skabningen med Skaberen; han vil ophrve og bilegge Fjendskabet

mellem Gud og dem, der har sagt, vi vil vrre lig Gud. Hans prestelige

Sindelag onsk.i, at alle gentager Naadetimens Bon: "Vis os Faderen!"

So- d.n gode Hyrde gaar han foran sine Faar for at fare dem paa

gode Grcsgarrge. Han gor dem lykkelige ved et venligt Blik, et menneske-

ligt Ord: ,ll"d d. smaa komme til mig, og formen dem det ikke!" Han

iritt.srtt., Petrus ved et alvorsfuldt @jekast og sPrenger Syndens Lrn-
ker ved sit Almagtsord. Flans Personlighed udstraaler varme og oP-

vekker Lengsel efter Gud: "Brcndre ikke vort Hjerte i vort Bryst, medens

han talte p"" v.j.tr og forklarede skrifterne?" FIan ofrede sin vilje, sin

Manddornskraft, sit Liv paa Korset: "Ikke min Vilje, men din vilje ske!"

Der er hans Prestegerning, hans Gerning som Midler mellem Gud og

Menneskene. Gud og Menneskene skal fores sammen igen. Emmerne, der

er levnet i Menneskesjrlen, skal atter blive til en flammende Ild i et

levende Forhold mellem Skaberen og de Skabninger, han har set saa meget

godt i.
Kristus er ene Prast,

Kristus er den eneste Prcst. Ingen kan erstatte ham. De, som vi kalder
prester, er det kun, fordi de er bygger op paa et levende Fundament, er

Lemmer paa Kristi Legeme, der ikke bestaar i sig selv, men i ham'

vi er alle Lemmer paa hans Legeme. "For ligesom Legemet er eet og har
. mange Legemsdele, men alle Legemsdele trods deres Mangfoldighed dog er

eet Llgeme, saaledes er det ogsaa med Kristus. Vi er nemlig alle dobt i een

nandiil at.v&re eet Legeme" (1. Kor. rz, rz-r3). Selvom der er Forskel

paa de enkelte Lemmer, selvom det ene er tilsyneladende svagt, det andet

L.r" fr"*tre dende, delrager alle som et i Kristi Prcstekald: De f aa paa en

rrrere fremskudt Plads som Guds indviede Tjenere og Prcster ved Altret,
alle som hans Prester ved vort Hjertes Alter, hvor vi fremberer aandelige

ofre,- hvor vi ved vor Gsren og Laden, ved vor daglige Maade at v&re

paa, direkte eller indirekte indbyder Folk til at blive ens med Gud. Aaben-

Lart eller i det skjulte viser vi Vejen mod det Haje. I Kraft af Kristi
Blods Kredslsb i os er vi i Stand til at give Afkald Paa os selv, tage vort
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Det almindelige Prestedomme.

daglige Kors paa Skuldrene, arbejde for vore Brodre og Sostres Skyld.
Vi er Prester af den Hojeste, Midlere mellem Gud og Menneskene.

Som Lemmer paa Kristi Legeme har vi Part i hans Legemes Handlinger
i den sverste Prcsts Gerninger og Ofre - medens han ser i vore Hand-
linger sit eget V€rk. Derfor kan vi trygt sige, at vi i Fferrens Legeme har
frembaaret et eneste Offer paa Golgota; at vi i dette Legeme er den eneste

Prests Legeme, den eneste Offergave; for "i mit Ksd yder jeg Fyldest
for, hvad der mangler i Kristi Lidelse" (Kol. r, z4).

Vi staar ikke mere Ansigt til Ansigt overfor Kristus, som vi staar over-
for et Menneske; vi er selv bleven til Kristus og som Kristus siger vi, naar
vi deltager i den eukaristiske Offergudstjeneste: "Dette er mit Legeme!
Dette er mit Blod, som hengives for eder!"

Vor Prestevardighed.

Vi staar fylket om Altret, omend anderledes end vore oldkirkelige
Trosfeller. Allerede i det andet Aarhundrede kaldte de sig selv for
"Prester", fordi de ved at frembere deres Gaver deltog i den eukaristiske
Tjeneste. Dog udelukkede dette ikke det srrlige Prestedomme.

Petrus har dannet Betegnelsen for den Hemmelighed, Kristus har udtalt:
"Naar jeg er ophajet (frembrrer mit Offer paa Korset), vil jeg drage alt
til mig!" Petrus kaldte os "et helligt Prestedomme". Dette er aldrig
gaaet,i Glemmebogen i Kirken, hverken da det store Reformkoncil i Trient
holdtes eller da det zo. Aarhundredes Paver, som den levende Kristus
Stedfortrrdere, udmontede den guddommelige Natur, vi har faaet i
Daaben.

"Et helligt Presrcdomme", en velordnet Hr,r; eet Kald, der er frlles
for alle; en Adel, der skyldes Kristi Blod, som strsmmer gennem vore
Aarer.

"Et helligt almindeligt Prcstedomme", idet den moderne Retning for
Fellesskabet, og ikke det individualistiske Princip allerede for rgoo Aar
siden blev hevdet. Kristus spr€ngte der israelitiske Folks snevre nationale
Rammer og grundlagde et Folk, der omfatter alle Racer og Stander.

"Et Legeme har du dannet mig!" Det mystiske Legeme, hvor Kirken
er en anden Kristus, men hvor ogsaa det enkelte Menneske er en anden
Kristus.

Det lyder som Basunklang: "Lad jer som levende Stene bygge op paa
ham til et aandeligt Tempel, et helligt Prestedsmme for at frembrre
aandelige Ofre, der ved Jesus Kristus er Gud kerkomne" (r. Petr. z, 5).

"Ffan har elsket os. . . og gjort os til et Kongedomme, til Prrster
hos sin Gud og Fader!" (Aab. r, 6).
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Dette har i Tidens Lob givet Anledning til Misforstaaelser og fort til
storste Ulykker. Men selvom man har glemt Forskellen mellem det ydre

og det indre Prrstedamme; selvom man mente, at enhver uden Skel

kirnde gore, hvad kun forbeholdes dem, der ved en Biskops Haandspaa-

leggelse udvalges til at vrre "Prest evindelig efter Melkisedeks Vis";

',g".Ioprr*k den Naade, der er i dig ved mine Hrnders Paa6ggelse"

1r. rir". r, 5), selvom man har haft den opfattelse, at vi staar ved Siden

,f hirr"rrd.n uden noget som helst aandeligt Slegtskab, at enhver kunde

vrre prcsr ved vilkaarligt at tages ud af Mengden, er vi kongelige

Prrster, alle uden Undtagelse. "Der er hverken Jode eller Greker mere,

hverken slave eller'fri Mand, hverken Nland eller Kvinde, for alle er

en Enhed i Kristus Jesus" (Gal. 3, z8).
,'Alle har de een og samme Herre, som er gavmild mod alle, det paa-

kalder ham,' (Rom. ro, r2), som udelukker intet Lem fra sit Blod, for

selvom han bestemmer "nogle til at vrre Apostle, andre til at v€fe Pro-

feter, eller Lxrere, eller om han har givet Undergerningskrrfter, Naade-

gayer ril at helbrede, yde Hjx.lp, tale forskellige Sprog, fortolke det

sagtg er de allesammen Kristi Legeme" (r. Kor. rz, z7)'

Vor Preste'uielse.
,'Udhrvet af mig", staar der mange Gange, naar man citerer en For-

fatter, "udhrvet "f 
Krirrur" maa vi sige om alle, der frembrrer aande-

lige Ofre som Guds Praster paa Guds vide Jord' -."vi ., i srand dertil, fordi Daabens vande er flydt over vor Pande.

Daaben planrer os ikke blot ind i Faderens Son, som Faderen hengiver

som offer for verdens synd, men giver os sammen med ssnnen den store

opgave som Guds Tjenere 
^t 

v&re Midler og Forloser. vandet, der ind-

g*-l. .r, mysrisk Forbindelse med ordene: "Jeg dober dig i Faderens, son-

i.r* og den Helligaands Navn", genfoder os til et nyt Liv i Kristus, til
Guds Sendebud og Tjener.

Stsrst mulig Virkelyst og dyb Interesse skal opflammes ved- Konfirma-

tionens Sakramente, d., girr.t Kraft til soldatisk Angreb og kampberedt

Bekendelse ved Ord og Eksempel. Vi faar Sendelsen til at aflrgge Vidnes-

byrd. I Oldkirken lrar d.r, som Regel ledsaget af ydte Tegn' De talte

,ll opuygg.lse for Menneskene og til Formaning og Ttast; de profeterede

(r. Kor. 1+, i. Aanden virlede i dem, Aanden, der "overbeviser Verden

om Synd, Retfrrdighed og Dom" (Joh. 16, 8), der med-deler "Visdoms

og Forstands, Raads og Sryrkes Aand, Flerrens Kundskabs og Frygts
'Aand" (Is. rr, z).
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Det almindelige Prcstedomme.

Vort prastelige Arbeide.

Hvorledes kan vi da vere Prester for alle dem, vi madetr for dem,

der ligesom vi er skabt i Guds Billede, kaldet til at dyrke Gud og se ham,

naar Evighedens Porte slaas op for vore undrende @jne?

Ppsrens vidunderlige Opgave ligger i at vise Forstaaelse for den megen

aandelige og legemlige Nod, der raader hernede. Han maa kunne se dyb,

skjult Nod bag et sloret Blik, der ikke rober sig og netop derfor er storre

end den, der skrives med Flammeskrift mod Himlens Firmament. FIan

maa kunne overvinde Lystighedens Volde, der er opfort, for, at ens Nsd
kan krybe i Ly; han maa kunne se bag et sminket Ansigt, kunne hore

Noden bag en skingrende Skoggerlatter, fale den bag et famlende Haand-

tryk, se den i Hjertets dybeste Afgrund, der higer efter sand Krrlighed,
men indtil nu kun har truffet dem, der ve'd Krrlighed forstaar at mele

sin egen Kage.

At kunne forstaa en andens Nod er givet alle, Mand og Kvinde. Vi
ftr;nger ikke til Masser af Gaver eller til Veltalenhedens Ord, vi skal

kun have et Hjerte, der spreder Varme, Lys og Kraft: en Prcsts Hjerte.
Det findes hos de Mennesker, der ligner Foraarets Solskin. Overalt

hvor de viser sig, forsvinder den triste Stemning.
Mange Mennesker opsoger dem. Ved at give Mennesker Lejlighed til

at se et Genskrr af Guds Godhed er enhver af os Prrst. Vi ligner en

dejlig Paradishave, hvor trrtte indadvendte, maaske forbitrede Mennesker

gaar sig en lille Tur for at f aa lidt Lys og Varme. Den ansporer dem

senere til frejdig Gerning.
Men da kan maaske ikke ved et prrsteligt Ord nedsrnke Guds Fred i

stakkels, bekymrede Sjrle.
Saa er der dem, der har uddybet deres prcstelige Sindelag. De havde

faaet. et lyst Sind med paa deres Vandring gennem Livet. Da madte de

Sorgen, og den rev og sled i det unge Hierte. En forfardelig Kamp paa

Liv og Dod opstod. Ungdommens Kraft, Ungdommens lyse Syn paaLivet
vilde ikke bukke under. Mennesket vilde ikke give Afkald. Sorgen kom
og efterlod kun Bitterhed og Livslede. Under denne langvarige Kamp
blev Sjrlen efterhaanden roligere og mere moden, dyb og stille' Den

vandt Forstaaelse af Medmenneskers Lidelser og den fandt Vilje og Kraft
til at hjrlpe andre. FIer var det Lidelsens, Sorgens, Nodens Haandspaa-

lrggelse, der gjorde ham eller hende skikket til at vrre Prast.
Den stakkels Sjel, der trygler om Hjelp, bliver lykkelig, naar den

mader Hojagtelse og Forstaaelse. Presten ser i ham det hjelpesogende

Gud Faders Barn, Guds Ssns Broder og den Helligaands Tempel. Han
ser ikke nogen livlos Tingest, men en Personlighed, der lider forferdelise
Kvaler 

"g 
Pinsl.r. FIan leger ikke med ham, troster ham ikke med tomme
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eller politiske Talemaader, men lader Hjertet tale. Han flytter ikke med

kold Beregning disse Stakler som om de var Skakbrikker; han ofrer ikke
en Lsber eller en anden Figur kun for at give Fjenden Banesaar o!
fremme sin egen Sag.

Naar prrstelig Hajagtelse hersker i Sjelen, udsuger den ikke Naboen
som man udsuger en Citron og saa kaster Skallen bort.

Medmennesket er jo skabt efter Guds Billede, er forlost ved Kristi Blod.
Ogsaa i Medmennesket kan der ses noget godt, thi i det mindste eet Men-
/reske ved, at der er noget godt og dejrrgt ved ham: hans Mor.

At have Hojagtelse for sine Frller er sandelig en Prests Gerning, er
Ornens veldige Vingeslag, der hever srg op over det lave.

Selvom vi ikke er i Stand til at hjalpe i den Forstand, at vi kan tage
den store Sorg fra de smme Skuldre, saa kan vi da lytte og derved lette
den tunge Byrde, vi kan bede og ofre. Det skrives ikke med Flammeskrift
paa ia,ldige Plakater; det snakkes der ikke om; men det sker. Saa kan
det hrnde, at nogen kommer og takker, naar vi er i Ferd med at rejse;

@kker, sksnt vi ikke er os noget bevidst. Det eneste, vi har vrret for
;ham, var, at vi har veret god mod ham.

Det kan y&re, at, vi skammer os, naar vi oplever det; men saa har vi
udaivet en Prcsts Gerning.

Apparuit benignitas salvatoris nostri! Vor Frelsers Godhed har vist sig!
Kristi Apostolat. (Fortsettes.)

K. Pauli S. J.

L.
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TOLERANS.
rsaken till att tolerans 1r en niidvindighet i den mlnskl.iga samvaron

\-, ligg., varken i mlnniskornas sedliga ofullkomlighet eller i mlnskliga

l"g".r otillticklighet, utan i det fiirhEllandet att mlnniskorna i ena sidan

5ro vdsentligen likaberittigade och socialt fdrenade men i den andra i

mycket hiig grad olikartade. Denna olikhet varken kan eller fir utpl&-

llas ens orn mlnniskorna uppni den stijrsta vishet eller helighet, eftersom

den 1r nedlagd i den minskliga naturen.

Liksom fOi hela den iivriga naturen glller aven f6'r mdnniskoslaktet

skapelsens stora lag om enhet i mingfalden. Alla mlnniskor iro delaktiga

,r, ,"-*" minskliga narur och ha till fiiljd hlrav visentligen samma

ofiirytterliga rittigheter, som inte nigon gemenskap eller nigon gtat fAr

ber6va dem. Till dessa rittigheter h6ra framfiirallt anspriken pi att

kunna till full[ndning utveckla de g&vor, som Gud nedlagt hos md.nni-

skan, och att fritr n rcti" d"t .gna samveter. om hlnsyn ej tages till
personlighetens oantastbara rittigheter, frihet och sjllvverksamhet, dukar

d.t *at rkliga samhillet under fiir hjordinstinktens slaveri. Men medan

naturen i ena sidan fordrar frihet fijr varje enskild individ binder hon

dem alla samtidigt samman genom deras tjmsesidiga kompletteringsfiir-

mlga och kompletteringsbehov till att leva i samhillen och taga hinsyn

till varandra. Mlnniskorna uppvisa nlmligen de stijrsta olikheter: i
kroppskrafter och begivning, i ras och nation, i kijn och Elder, i"religion

oct .,nerldriskndning, i arbeten och intressen, i smak och biijelser. Likheten

i den minskliga naturen och de sociala drifterna fijra minniskorna sam-

man, men deras olikheter driva dem stindigt itskils.
Si uppst&r det mirkliga fijrhillande, som K a n t med ett triffande

ord haikailat ,'die ungesellige Geselligleeit der Menscben", d. v. s. min-

niskornas varandra motsigande anlag: att inlemmas i ett samhille och att

giira kraftigt motstand mot denna drift'). Schopenhauer jlmfiirde

darfol. icke utan en viss elakhet mlnniskorna med en hjord piggsvin,

som en kall vinterd ag trdnga ihop sig riktigt titt fiir att med sin kropps-

vlrme skydda yarandra mot fijrfrysning, men som samtidigt stiita bort

varandra med sina taggar"). Minniskan kinner sig samtidigt hj?ilpt och

hdmmad av andra mlnniskor. Den enes fria utveckling betyder hinder

frir den andre. Dlr den ene giir framsteg m8ste den andre vika tillbaha.

Mellan individer och sociala gruPPer rider en oavbruten, ehuru ofta fiir-
tlckt kamp, utan att man alltid lyckas istadkomma en fiir alla partter

tillfredsstlillande utjdmning av de stridande intressena.

r) Id., "" einer allgemeinen Geschichte in weltbiirgerlicher Absicht: Akad.-Ausg.
VIII zo.

2) Parerga II $ 4oo.
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Det dr just denna spinning, som icke blott utgiir fijrutslttningen fiir
utan dven niidvlndigheten av tolerans. I synnerhet dir mlnniskor av
samma stind eller yrke lro sammantringda p& ett litet omride Ir en

stindig och ijmsesidig tolerans ett oeftergivligt villkor, om deras sam-
varo ej skall bli en stdndig kllla till slitningar och tvedrikt. Det ir tole-
ransens uppgift att ge minniskornas oundvikliga inbijrdes kamp den vir-
diga form, som motsvarar s|vd,l den enskildes rittigheter som iven gemen-

skapens ansprlk. Fiirdragsamhet ordnar och fiirenar individernas olik-
heter, utan att vilja pressa in dem i nigon sjiilliis likriktning. De sociala
lagarna, som tillfiirslkra den enskilde hans frihet, fordra samtidigt sans

och mStta av honom. Den lijsen mlnniskan miste betala fiir det sociala
livets fiirdelar 'dr att hon inskrlnker sig sjllv och erkinner andras lika-
berittigande, alltsi att hon Ir tolerant. F6r att mlnniskorna skola kunna
uweckla sina anlag och giira dem nyttiga frir sig, miste de fiirdraga
varandras brister; ty styrka och svaghet 5ro hos minniskan lika oskilj-
aktiga som ljus och skugga.

En blick pi de m8nga och vidstrlckta omrEden dlr denna tolerans
miste komma till uttryck, klargiir blst dess former, niidviindighet och

uppfostrande betydelse.

All.kultur biirjar med sjllens kultur. Aven tolerans ir fijrst o.h frernrtl
en s jllens dygd. Minniskor, som i sitt'tdnkande iro hlnsynsliisa
och ofd,rdragsamma, emedan de tro sig vara i uteslutande besittning av
sannjng och ritt, 5ro med naturnddvendighet iven i sitt yttre beteende
hinsynsl6sa och ofijrdragsamma. De betrakta sig sjiilva som en allmin-
giltig mittstock, efter vilken allt och. alla ha att rd'tta sig. Tolerans
dlremot bryter till och med i de hemligaste tankarna ned egoismens oin-
skrinkta herravilde och banar vig fcir ett "vi". Den fiirdriver jaget frE;n

dess tron och tvingar det att som likaberdttigat men samtidigt likafiir-
pliktigat inlemma sig i den mlnskliga gemenskapen. Medan intolerans bide
hlrr6r fr&n och leder till tringsynthet, vidgar tolerans vnr blick fiir den

minskliga naturens omltliga rikedomar, som endast till en ringa del kom-
ma dll synes och utveckla sig hos den enskilde. Den vill se individernas
smi anlag f6renade till ett harmoniskt helt.

Innan den framtrider utit, skapar en inre blerans plats f iir den
a n d r e genom att erklnna hans existens, utan att ddri vidra ett angrepp
eller hot mot sin egen person. Den kommer till synes i den behirskning,
med vilken vi fdrdragS mlnniskors motstAnd mot v8ra Esikter, iinsk-
ningar och planer, samt da vi av hinsyn till andras rittigheter giira av-
kall pi vira egna. Den 1r heller inte snar att i allt som 1r annorlunda
se nigot felaktigt eller mindervirdigt.
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En sidan tolerans betyder alls icke att avste frin andlig kamp; den

beror ej heller pi brist pi egen inre 6vertygelse eller beslutsamhet, utan
kan mycket vll fijrenas med ett kraftigt fijrsvar av den egna isikten.
Hirigenom skiljer sig ikta tolerans frin indifferentism och tillbakavisar
denna bestlmt. Diirf6r kan ocksi i f6rdragsamheten mot annorledes tro-
ende och tdnkande endast en praktisk (borgerlig) tolerans komma ifrEga,
diremot icke en teoretisk (dogmatisk), som best&r i att anse alla isikter
och iivertygelser likvlrda och likaberlttigade. En sidan teoretisk tole-
rans skulle praktiskt taget betyda fiirrlderi mot all sanning; ty den som

hiller en viss bestlmd isikt f6r sann, kan ej utan att uppge sig sjllv tillika
erklnna den motsatta fcir lika sann. Men den tolerante iiverfiir icke den

sakliga motslttningen till det personligas omride. Han vet att v?il fijr-
svara sanningen utan att sira klrleken; han haar vantron, men ej den

vantrogne, vid vilken han till och med kan vara fistad genom personlig
vinskap. Han tillerkinner den annorledes tlnkande rltten till fiirsvar
och anser det under sin virdighet att kempa med en fjdttrad motstindare
eller skrdmma honom med hot.

Den tolerante Ir vidare fylld av v ij r d n a d fiir allt sant, gott och
skiint, var det ln finns, och ser till att inga particula boni genom hans

ofiirdragsamhet f6rintas. Hans sinnelag lr den fria minniskans, som var-
ken sj?ilv vill vara slav eller se slavar omkring sig, och som dirfiir ej

strivar att gdra sina medmdnniskor till stumma, sjiilltisa maskiner, utan
i dem ser fria, medvetna medarbetare pi Skaparens stora plan. Till och

med om han hade makt att med hot och vlld undertrycka nigon annans

livsyttringar, skulle han anse det under sin vlrdighet att, bruka denna

makt, eftersom det fijr honom vore att fiirgi sig mot den miinskliga
naturen. i

Den hdgsta formen av inre tolerans ir den taktkinsla, sorn {
medveten om och respekterar det faktiska avstandet mlnniskorna emel-

lan. Varje minniska vill fdr sig sj?ilv ha en hemlighetssfir, ett fridlyst
omride, dit ingen f&r trdnga utan tillstind. Denna ijnskan Ir desto st6rre,
ju mer sjllens kultur f6rdjupats och mognat till stora did. Takt Ir att
medvetet h8lla sig tillbaka frin varje pitrlngdhet och malplacerad fiir-
trolighet, att kenna den grlns ens ansprik pi medmlnniskor miste ha.

Hur skulle emellertid en sidan finklnslighet vara miijlig utan den all-
varliga viljan att l8ta den andre gtira sig gdllande, d. t. s. utan f 6 r-
dragsamhet? Det Ir tydligt, att taktklnsla ir helt och hillet genom-

syrad av tolerans. Ty den som endast tlnker pi sig sjiilv och ej tar hin-
syn till andras rittigheter och ijnskningar, han bryter iven mot mkt-
kinslan. Tolerans fdrutsitter emellertid ett oavbrurct bemiidande att
rltt fiirsd och vara lyhiird fijr en frimmande sjdl.

t'r1



Max Pribilla S. J.

Ett tolerant sinnelag bcjr utmdrka mlnniskan hela livet igenom,
ej blott i de smi, vardagliga hdndelserna, utan iven i stora avgdranden
dlr existens och dra, iSvertygelse och karaktir st& pi spel.

Redan inom f amil jekretsen sdller toleransen stora fordringar,
som ej alls 5ro ldtta att uppfylla. Ja, familjen 6r egentligen en toleran-
sens hiigskola, vars regler kunna 6verfijras och tilllmpas lven pL andra
omr&den. I fiirhlllandet familjemedlemmarna emellan och med ytter-
virlden yppa sig ofta tillfillen till tolerans och ijmsesidig anpassning,
som ibland fordra ett stort mitt av sjllvbehlrskning. Att trotsigt hilla
pL egna isikter och rlttigheter, att hdnsynsl6st genomdriva egna vanor
och iinskningar motsSger helt och h&llet familjens anda, som kan komma
till sin ritt endast om de enskilda medlemmarna alltid avpassa sitt upp-
f6rande med hlnsyn till varandra. Aven om inom familjen en viss efter-
litenhet i iakttagandet av de samhilleliga formerna dr tilliten, ir det
ett stort misstag att tro, att man skulle kunna helt och h&llet sllppa sig

sjllv ltis. Detta skulle praktiskt taget fijra till ett allvarligt missgynnande
av de svagare och k?insligare naturerna, som tvingas till mingahanda
uppoffringar och miste lida under de starkares godtycke.

Allt samhllleligt liv, som skall fiirliipa i fred och endrlkt ir
en stindig anpassning, en stlndig utjlmning i fri, uppmuntrande slvil
som himmande vlxelverkan, med ett ord stlndig iimsesidig tolerans, som

beredvilligt h6gaktar personligheten var den 5n finns. Det r'dtta f5r-
hillandet man och man emellan fdrstijres genast, om den ene fordrar
obetingat bifall och underkastelse av den andre. Samlivet mellan mln-
niskorna blir outh?irdligt, om var och en i dverllgsen sjllvhlvdelse egen-

sinnigt h&ller pi sina rlttigheter, sltter hErt mot hirt. Till och med vila
och fdrstrijelse fiirfela sitt indamil om de fi tvingskaraktdr och ej ta
hinsyn till den enskildes 6nskan, personliga smak och sinnelag. Dir-
emot kan tolerans mdjliggdra ett minskligt mod.us aiaendi, till och med

ddr den 6msesidiga f6rstielsen hindras genom personligheternas och iskid-
ningarnas egenart.

Mlnniskornas skiftande mingfald motsvaras med naturn6dvlndighet
av en lika skiftande mingfald i anlag, egenskaper, avsikter och Esikter.
Ingen mlnniska 6r gjuten i samma form som n&gon annan, och det 6r
lika skadligt som om6jligt att frirs6ka frambringa nigon sorts likriktad
minniskotyp, emedan detta motsdger naturen sjllv. Om man allts8 icke
vill tillgripa ett system grundat pi underkastelse, vilket i sig sjilv Ir
ovirdigt och i lingden ohillbart, iterstir ingenting annat In att visa
tolerans.

Detta m8ste noga beaktas redan nir det giller ungdomens upp-
f o s t r a n. Inom varje minniska slumrar nigot som kallar henne att
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fylla livsuppgifter som ero hennes egna. Dessa dolda anlag miste fi
luft och ljus, ty uppfostran betyder inte bara att inordna en mlnnisfta i

det som ir gammalt och nedirvt, utan iven att skapa mdjligheter fiir
livet i nya former. Man miste lira sig, att venta till dess knoppen iipp-

nas av sig sjilv, till dess utvecklingen nitt sin slutfas, lingsamt, steg fcir

steg. Faran och svirigheten i all uppfostran ligger dlri, att uppfostraren

blott alltfiir litt betraktar sin individualitet som normgivande fijr sina

skyddslingar, och mer eller mindre medvetet strlvar efter att fiirvandla

sina llrjungar till avbilder av sig sjilv. Uppfostran, som miste se fram

mor ett mil, och fiilja en bestlmd metod ftjr att n& detta - varigenom

den visar sig nirbesldktad med hdrskandet - lrartar lltt till ett slags

,rppfortr"r-"ni, som genom sitt skolmlsterliga pedanteri klnns som ett

o1idligt tvlng.
Men det ?ir ej blott vid uppfostran utan ijverallt ddr mlnniskan fil-

ler virdeomdijme orn mlnniska, som tolerans 6r den nijdvdn-

digaste fijrutsittningen fiir att denna upPgift skall kunna lijsas. Min-
niskan miste vara istind till ett stort talamod, hon miste priiva de

mest olikartade omstdndigheter fijr am undvika felaktiga omdtjmen /Ch

ofta finna sig i en tidsiidande behandling av problemen. Redan fijr att

med intresse och fdrstlelse kunna lyssna till en annan mlnniskas fram-

stillnrng fordras tilamod, och det enkla fiirhillandet att den moderna

nervdsa minniskan ofta icke ir i st8nd till detta niidvdndiga tilamod ir
anledning nog till otaliga orlttvisor och missfijrstind. Endast ddr tole-

rans finns, lyckas man bannlysa partiskheten som alltid iir snar att tro'
att gott och ont, rltt och oritt i den minskliga sammanlevnaden kunna

delas upp enligt schemat antingen vitt eller svart. Denna metod dr ldtt-
vindig men orittvis, ty i verkligheten gi grinserna mellan positivt och

,r.g"tirrt kors och tvirs genom alla grupper. Endast tolerans ger den

vishet, som lugnt och sakligt g&r till botten med problemen och undviker

slag- och stickordens tyranni, som kortsynt fdrser minniskor och ting
med en stimpel och p& fijrhand avvisar varje fdrs6k till opposition.

F r e u n d slger pL tal hirom trlffande: "tolerans dr historieskrivarens

frlmsra dygd, ait opartiskr kunna vlga olika historiska krafter mot
yarandra och fiirsti en motsatt uppfattning"'). Den som skall bediima

mdnniskor miste kunna behlrska sina sympatier och. antiPatier och dven

ge full rdtt it motstindarens isikter.

Toleransens uppgift 'd',r, att s&vil i d.t d"gliga livet som pi veten-

skapens tinnar ge form och proportion it kampen om san-

1) Die Idee der Toleranz im England der grossen Revolution (HalIe ry27), fiirordet,
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n i n g e n. Allt mlnniskans vetande och kunnande 5r bristfilligt stycke-
verk och miste utfyllas och rdttas till genom andras fiirmiga, insikt och
erfarenhet, ty ingen 1r i stind att helt ijverblicka verklighetens vida filt,
in mindre att trd,'nga igenom det. Detta faktum erklnnes i teori allmdnt
utan svirigheter, men dess praktiska utijvande i storsint rolerans limnar
mycket tivrigt att 6nska. Medan mycken intoleran-s urladdar sig genom
att med eftertryck slga andra sanningen, finns mycket litet av den tole-
rans, som ir beredd att sjilv lyssna till sanningen. Vi bli desto mer fijr-
dragsamma mot andra, ju mer vi lro medvetna om vEr egen ofd,rmiga
och bristfillighet. Farisder iro alltid intoleranta.

Endast genom mlngas samverkan och inbd,rdes tdvlan kan sanningen
fattas klarare och djupare. Mlnniskoandens problem lijsas ej med mono-
Ioger, utan miste genomgi den sklrseld som herer pro och contra, ftir
att rensas fr&n misstag och bevaras frin ensidighet och dverdrifrer. Minga
isikter bli klart formulerade fijrst efter yttre kamp med motlsikter. In-
toleransen, som sjllvmedveten giir sig oemottaglig fijr andras tdnkesitt
iir skyldig till att meningsskiljaktigheter ofta stelna dll i ofiirenliga mot-
satser, och att banbrytande personligheter m&ste leva den utstdrte enst6-
ringens liv. Toleransen spelar en stor roll lven i kampen om rltt och
oritt, emedan den enes rlttigheter alltid sammansriita med och begrinsas
av den andres, och b&das miste underordna sig det allmlnnas vil. Pa
samma sdtt som en organism inifrin fijrst6res och siinderfaller, nlr de
enskilda cellerna breda ut sig pi de andras bekostnad och fijrlora allt
vlrde f6r det hela, si blir varje md,nniska, var je stind eller gemen-
skap till en svulst p& samhdllskroppen om den blott tar hlnsyn till sig
sj?ilv och vd"grar att bdra de bdrdor som samlivet ilagt den. Derta 1r
inneh8llet i den underbarald'ra, vilken Menenius Agrippa') ville
inskirpa hos romarna och aposteln P a u I u s') hos de kristna i liknelsen
mellan det minskliga samhlllet och mlnniskokroppen. Sett frin denna
synpunkt framstir varje yrkes etos i den klaraste belysning. Varje yrke
har sin uppgift, sin egen d.ra, vatt och ett 1r lika niidvindigt f6r der
helas liv och kan med rltt g6ra ansprik p& samma skydd och samma
frihet fiir arbetsgivaren och arbetaren. Men hela tiden miste varje gemen-
skap stindigt taga hinsyn till andra, miste lita besklra sin friher fiir
det allmlnnas blsta i medvetandet om att alla ha fiirpliktelser mor var-
andra, kort sagt 6va tolerans.

Hiigheten och fullkomligheten i den minskliga naturen framtrider
emellertid aldrig vare sig hos den enskilde eller hos ett folk, utan fijr-
delar sig olika d,ver alla f olk. Endast den egna viljan och friheten

1) Livius II c. 32.2) r Kor. kap. rz,
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att hivda sig i kampen fijr tillvaron kan driva varje nation att spinna
sina krafter till det yttersta och str6va mot sitt slrskilda ideal och mdjlig-
g6ra fiir den minskliga kulturen att hoja sig till den bwmana civilitas,
vilken liksom en kupol skall vllva sig skyddande 6ver hela mlnnisko-
sliktet. Kortsynthet och sjllvgod intolerans, som vigra frlmmande na-

tioner likaberlttigande och en plats i solen, fdrbryta sig ddrigenom mot
hela minsklighetens vilf?ird och lycka. Den tragiska fd,rtltningen av

nationell egoism miste leda till en allas kamp mot alla, till den rla styr-
ksns seger. Fdrtryckarna miste alltid frukta fijr sitt sjllvtagna vildes
bestind, och de fcirtryckta ha endast en tanke: att sprlnga sina bojor och

hlmnas. Aven hlr miste toleiransen siga det fiirldsande ordet och inleda

en avspdnning mellan de bestiende skiljaktigheterna. Det folk, som fordrar
aktning fdr sin nationella egenart, miste ocksi vara berett att tillerklnna
varje annan nation samma ritt att leva. Ett folk miste inte blott fiir-
fikta sin egen ritt att leva, utan framftjrallt fijrklara varie folks rltt
att leva fcir oantastlig och inrdtta sitt handlingssitt dlrefter. Ett folk
med denna instlllning ldmnar glrna det andra full frihet att v?ilja den

livsform och det styrelsesitt som det fiir gott finner, utan att tringa sig

pi som obedd llromlstare. En sidan instlllning kommer icke blott det

frlmmande, utan aven det egna folket tillgodo. Det folk, som alltid ir
redo att erkinna andra folks miijligheter och framg8ngar, kommer att
sjiilv skdrda de rikaste frukter dirigenom, medan diremot det folk, som

i hjelp utifrin endast ser en fara f6r sin sirskilda egenart, dirmed endast

fiirrider hur litet det i sjiilva verket skattar sitt eget.

Aven freden mellan stat och kyrka kan endast Sterst1llas och

bevaras p& grundval av toleransens fordringar. V2il har under irhund-
raden ett digert tankearbete nedlagts pi att klargdra fiirhillandet mellan

dessa bida makter och att skarpt avgrSnsa deras verksamhetsomriden.

Trots detta visar emellertid erfarenhet riktigheten av Bismarcks ord
till den preussiska lantdagen den 4 maj 1885: "Grinsen mellan stat och

kyrka liter sig icke slutgiltigt faststilla, emedan bida dirvid utgi frin
skilda tivertygelser. Den grins, som staten anser som den ritta, stir ntid-
vdndigtvis och alltid - icke blott inom kristendomen utan iven i hed-

niska ldnder, i judiska stater, dlr prdster och konung alltid klmpat mot
varandra - i motsats till den av kyrkan dragna och kommer dven i
teori alltid att giira si". Orsaken hirtill 'dr, att kyrka och stat ehuru de

ha olika mil dock vinda sig till samma minniskor i samma vlrld. Fred

mellan stat och kyrka ir alltsi endast di tlnkbar, ndr b&da taga hlnsyn
till varandra, d. v. s. itminstone visa tolerans. Varje annan metod kan

endast istadkomma ett tvunget, motvilligt buret tillstind, men aldrig n&-

gon rlttvis utjimning av motslttningen.
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Aven inom Kyrkan ir tolerans niidvlndig. Det tjvernaturliga
livet ir innu mycket rikare i form och flrg in det naturliga. I Guds

rike finnas m&nga boningar, och n&degivorna lro hiigst olikartade, och

kunna aldrig gcira anspr8k pi allmdngiltighet. Just emedan den enskilda

mdnniskan liksom iven den enskilda organisationen endast kan uppfatta
en glimt av Guds nids mingfd'rgade strilar, beh6ver varje mlnsklig
strivan lven p& det religiiisa omrldet utfyllas. Visserligen m&ste inom
den ende Gudens religion rEda enheq men ett stdndigt enahanda dd,dar

det religiiisa livet. Om fromheten utvecklas i rdtt riktning kommer den

att ijverraska genom sin rika blomstring, emedan en och samma kristna
tro ur olika element'frambringar olika sammansittningar. D1rf6r slger
ocksi den helige I g n a t i u s: "Det 1r mycket farligt att vilja tvinga alla
att gi samma vlg till saligheten. Den som f6rs6ker det, fiirstir ej hur
olika och skiftande den Helige Andes g&vor iro". Si snart en teologisk,

asketisk eller mystisk riktning stirrar sig blind pi sin llrofaders ord och

intolerant fijrivrar sig mot alla andra, motsiger den Guds mening, blir
den en kast istillet fiir en lem'). Intolerans rlttfdrdigas ej genom att
ikl2idas en from drikt: den verkar di endast dess mer frinst6tande och

fiirdirvlig. Alla enskilda troende och religiiisa organisationer ha endast

den tjinande och begrinsade uppgiften att samfillt framstllla hela Kyr-
kan som Regina circumdata oarietate2),

Redan en flyktig blick iiver det minskliga livets skiftande omr&den

visar toleransens stora betydelse. Den ir en konst, som tjenar livets har-
moni, skapar fredlig sammanlevnad och samverkan minniskorna emellan,

fiirebygger fiirdiirvliga intressekonflikter och ofta erbjuder den enda miij-
ligheten att bli herre tiver svEra och fijrvirrade situationer, medan &

andra sidan intolerans utgijr en aldrig sinande kdlla till nya svErigheter.

Tolerans mcijliggdr ocksi det friktionsfria umginget mellan mlnniskor som

iro helt och h&llet utan nlgra gemensamma Esikter eller intressen. Just
emedan tolerans ir en inre egenskap, en medveten eftertinksamhet, fast
besluten att icke l&ta sig ryckas med av lidelsernas str6m, lyckas den ock-

si lidelsefritt behandla stridsfrngor eller, om klokheten s& bjuder, skickligt
undgi dem. Den Ir ett uttryck fiir den inre klarhet och beredvillighet
som llr iven av morctendaren, medan vrede och harm endast stlnga alla
utvdgar. Storsinnat tilamod ir det enda som giir det miijligt fijr oss

att riktigt llra kinna och uppskatta alla de olika uppbyggande krafter,
som iro verksamma inom minniskorna och i deras handlingar. Den visar
h?iri sl?iktskap med engelsminnens wait and see som givit dem en si stor

1) r Kor. 4t 6-7.
2) Ps. 44: ro (Vulgata).
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polirisk framging. Om tolerans utmlrkte mdnniskornas handlingssltt

ikull. b"ttr.r, som av klrlek eller ofijrstind pressas in i en form som dr

det vlsensfrimmande, besparas mEnga tirar, det ofijrstidda geniet ei be-

hijva stdta siri panna blodig mot en ofiirstiende omgivnings motstlnd,

en nationell minoritet ej bringas till fijrtvivlan ijver att berijvas sin sprik-
liga och kulturella egenart, och slutligen de troepde besparas hoppliishetens

eldnde nlr de lida fiirfiiljelse f6r sin heligaste tivertygelse och sina djupaste

kinslor. Tolerans 1r andlig kulturs niidvlndigaste fdrutsittning, emedan

den ensam ger mlnniskan niidvindig frihet att utveckla sin personlighet

och dlrigenom kommer henne att spinna alla sina krafter. D?irfdr blir
ocks& kampen f6r tolerans en,kamp fcir kultur, och det 1r alltid ett tecken

pi andligr f6rfall, nir ofdrdragsamheten ej llngre rdner motstind utan

,"..pt.r", sisom nEgot sjilvfallet, ndr frihetens fdrsvarare fijfstummats

och iivergiva sin egen sak sisom utsiktsliis' 
Max pri.bi.ild s. J.

GRUNDLAGEN FOR JESU SALLSKAP.

T)i viren ry39 hiill Ignatius at Loyola i Rom varje kv?ill veckor och
f minader igenom med sina nlrmaste medarbetare ingiende iiverllgg-
ningar och diskussioner om huru deras framtida liv bdst borde gestalta

sig. Som resukat hlrav framlade han hos den Heliga Stolen pi de andras

uppdrag sommaren samma ir ett utkast till den nya orden, som de hade

beslutat att instifta. Denna s. k. Formwla Institwti uPptogs s&, med nigra
fiirlndringar, i bullan Regimini militantis ecclesiae, daterad den z7 sep-

tember r54o, vari piven Paul III fijr fijrsta gingen hdgtidligt stadfiste

Jesu Siillskap som ordenssamfund inom Kyrkan. Formula Instituti, sldan
den st&r i bullan, har fiiljande ordalydelse:

r) Envar som i v&rt Sillskap - vilket vi istunda uppkalla efter Jesu

namn - under korsets ban6r vill strida fi;r Gud och tjlna endast Herren

och Hans stithillare p& jorden, den romerske biskopen, mi, efter att
hava avlagt det hiigtidliga liiftet om evig kyskhet, ldgga pl.minnet, att
han ir medlem i ett sillskap, som blivit grundlagt huvudsakligen fijr att
vinnllgga sig om sjilarnas ftjrkovran i kristligt leverne och kristen lira, "om
trons utbredande genom offentliga predikningar samt Gudsordets tjlnst,
andliga iivningar och kirleksverk, i synnerhet genom att undervisa barn

och obildade i kristendomen och bereda andlig trijst it de troende genom

atr hdra deras bikt. Han mE vinnllgga sig om att alltid fijrst och frlmst ha

Gud infijr dgonen och sedan detta sitt levnadssitt, som 6r en vig till Gud,
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p& det att han med uppbjudande av alla de krafter, som den Helige Ande

f<jrlinar honom, och utan nlgon missriktad nitdlskan mi efterstriva det

av Gud honom fiirelagda mnlet.
z) Att faststilla vars och ens grad och att sirskilja och f6rdela lmbete-

na, biir helt och h8llet ligga i h5nderna p& en fiirest&ndare eller prelat' som

kommer att vlljas av oss, pi det att den tillbi;rliga ordning mi iakttagas,

som ir niidvdndig i varje vdlinrittat samfund. Denne fiirestindare skall
iga myndighet att i samrid med sina medbriider, varvid r6sternas majo-

ritet alltid skall giva utslaget, avfatta de stadgar, vilka kunna tjlna till
att uppn& det oss fdrelagda milet. Med "rid" menas hir, vid viktigare
och varaktiga angellgenheter, den stijrre del av hela Sillskapet, som limp-
ligen kan sammankallas av f6restindaren, vid mindre viktiga och frigor
av mera dvergiende betydelse, alla de, vilka f6r tillfellet befinna sig p&

den plats, dir vir fdrestindare kommer att residera. Den fulla myndig-
heten att befalla skall dlremot vila hos fiirest8ndaren.

3) Alla medlemmar bdra veta och - icke blott under fijrsta tiden efter
intrldet utan hela livet igenom - dagligen begrunda, atc sEvll detta Sdll-

skap i sin helhet som de enskilda sti i Guds krigstjlnst i trogen lydnad urot
vir Helige Fader, p&ven och de ii,vriga romerska biskoparna, hans efter-
trd:.dare. Och fastln vi av Evangelium llra och i den ritta tron kinna och

fast bekinn a, att alla kristtrogna lyda under den romerske biskopen, si-
som tiverhuvud och Jesu Kristi stlllfijretrldare, si hava vi lndi ansets

det hiigeligen bidraga till virt Sdllskaps st6rre iidmjukhet samt vars och

ens fullkomliga sjdlcivervinnelse och vlra viljors sjilfiirnekelse att, ut6ver
detta gemensamma band, fiirplikta oss alla genom ett slrskilt l6fte, pi
si sitt att vi lro bundna till att utan driijsmil eller ursdkt genast utfdra,
vad helst den nuvarande piven eller de andra romerska biskoparna i sin

tid mi befalla angiende sjllarnas fijrkovran och trons utbredande, och

till vilka landsindar de 6n mi slnda oss, mi det vara till turkarna eller
till vilka som helst andra otrogna, Sven till sidana som leva i de virlds-
delar, som man kallar Indien, eller till vilka som helst irrldrare eller schis-

matiker eller till vilka som helst troende.

4 Fiirdenskull mi de, vilka vilja ansluta sig till oss, innan de taga p3'

sig denna b6rda, llnge och noggrant dvervlga, om de hava si stort andligt
kapital att de, enligt Herrens ord, kunna fullborda detta tornbygge, d. v. s.

om den Helige Ande, vilken driver dem dlrtill, utlovar si mycken n&d,

att de f& hoppas att med Hans hjllp kunna blra denna kallelses tyngd.
Sedan de si pi Herrens ingivelse givit sitt namn fcir denna Jesu Kristi krigs-
.tjlnst, bijra de dag och natt h8lla sina ldnder omgjordade och vara be-

redda att fullg6ra denna stora itagna f6rpliktelse.

t) Men fiir att bland oss varken en lrelysten strlvan efter eller en
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vlgran av sidana slndningar och arbetsomriden mi kunna fiirefinnas,

,kia de enskilda avldgga det l6ftet, aft de aldrig, varken direkt eller in-

direkt, vilja siika p&yik" nagot hos den romerske biskopen betrlffande

sndana uppdrag, utar att de fastmer vilja dverllmna all omsorg dlrom it
Gud och^d]en rJ-.rrk. biskopen, sisom Hans stdllf6retrldare, och it Sdll-

skapets fdrestindare. Aven ]iirestEndaren skall liksom de iivriga avl[gga

lOftet, atr han icke utan samr&d med Siillskapet skall fijra f6rhandlingar

om sin egen sindning till den eller den orten.

6) De enskilda sklla avl?igga ltiftet, att de i allt som bidrager till denna

..g.1, i"krr"gande, komma att lyda sillskapets fijrestnndare. Men han

biil pibjuda-d.t h"r, anser tjena till milet, som fiirelagts honom av Gud

och ar, Salkkapet. I sin [mbetsfdring biir han alltid llgga pi minnet Kristi

godhet, mildhet och k?irlek enligt Petri och Pauli f6resyn och han sjllv si-

ial ,o- r8det skola alltid ha denna norm fijr 6gonen. I synnerhet skola

de vara angellgna om barnens och de obildades undervisning i den kristna

liran, i d.1io ludorden och andra liknande grundldggande ldrdomar, si-

dana de anse passande fiir dem, alltefter personernas' platsernas och tider-

nas omstlndijhet.r. Det ir ndmligen hiigst n6dvlndigt, att fijrestindaren

och rndet ,roggr"rr, vinnl|gga sig om denna sak, alldenstund i ena sidan

trons byggn"d i"k. kan r.sas hos vir nlsta utan fundament och i andra

sidan hos oss fara fiireligger atr nigon, ju lirdare han lr, desto mera fijr-

sdker att undandraga sig detta arbetsomride, sisom ett vid fiirsta iigon-

kastet mindre 
"rrr.r,ligt, 

fastln det dock i sjilva verket icke finnes nigot

mera fruktbirande arbete, det l5nder andra till uppbyggelse och lr fiir oss

sjllva ett tillfiille att utfiira pi en och samma ging klrlekens och iidmjuk-

hetens verk. De underlydande skola, med hlnsyn till den omltliga vilsig-

nelse, som dlrav framvlxer fijr vlr orden, samt till iidmjukhetens standiga

iivning, vilken aldrig tillr?ickligt kan lovordas' vara fiirpliktade att i allt,

,o- hij, till sillskapets regler, visa fcirestindaren lydnad, tillborligen i'iirda

och erklnna honom som om Kristus vore nlrvarande i och genom honom.

il Men di vi av erfarenher veta, atr ert liv, som i miijligaste min fjiir-
mar sig frEn all girighets besmittelse och si lingt som mdjligt nlrmar sig

den evangeliska fattigdomen, ar mera tilltalande, renare och mera lgnat
till nlstans uppbyggelse, och di vi vidare veta, att Vir Herre Jesus Kristus

skall komma att tilldela dem av sina tjdnare, vilka blott siika Guds rike,

det till fiida och kl?ider niidvlndiga, skola alla och envar avligga liiftet
om evig fattigdom och fijrklara, att de varken privat eller gemensamt

kunna iiirvlrrra ett borgerligt rittsansprik pi nigot som helst gods eller

pi nilgrasom helst inkomster och rlntor fiir Sdllskapets underhill och bruk.

be skola fastmer vara tillfreds med att blott mottaga och anvinda de ting
som sklnkas it dem fiir att skaffa sig det nddvlndiga.
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8) De kunna likvll vid universiteten'hava ett kollegium eller kollegier,
vilka lga inkomster, rintor eller egendomar, bestimda fiir de studerandes'
behov och fiirniidenheter. F6restindaren och hela Siillskapet tillkommer
all fdrvaltning av eller tillsyn ijver ovannlmnda kollegier och srudenrer,
vad angir utseender av fijrvaltaren eller ftirvaltarna och studenterna; till-
stidjandet av tilltride, avsked, upptagning, uteslurning; vidare studenter-
nas undervisning, uppbyggelse och tillrlttavisning; slttet att giva dem
fdda och kliider samt all 6vrig fdrvaltning, styrelse och ornsorg; men pi
si sltt att varken studenterna kunna missbruka ovannlmnda tillg&ngar
eller Siillskapet kan anvlnda dem fiir eger bruk utan blott f6r studenter-
nas behov. Dessa kunna, efter det att deras andliga och vetenskapliga
framsteg erkints och efter tillr?icklig pr6vning upptagas i virt Siillskap.

- Alla medbrd'der, vilka mottagit de heliga vigningarna, lven om de
icke innehava kyrkliga beneficier eller inkomster dirav, Iro fijrbundna
qtt yM f6r sig privat och enskilt, icke gemensamr, lesa officiet enligr
Kyrkans ritus. \

il Detta ir vad vi med vir Helige Fader Pauls och den Apostoliska
Stolens godkiinnande i ett utkast kunna f6rklara civer v&r kallelse. Vi
g6ra det f6r att i stora drag genom denna skrift upplysa slvil dem, vilka
frilga oss angiende virt levnadssitt, som vEra efterfiiljare, i fall
det, om Gud si vill, n&gonsin kommer att finnas sidana, sorn vilja efter-
likna oss i denna vEr livsfijring. Di vi gjort den erfarenheten, att detta
levnadssltt 1r f6renat med m&nga och stora svirigheter, hava vi ansett
det llmpligt att bestimma, att ingen mi uppragas i detta Slllskap med
mindre han l6nge och mycket omsorgsfullt prdvats. Har han emellertid
visat sig klok och vis i Kristo och framst&ende i lirdom eller i det kristna,
livets renhet, di f6'rst skall han antagas i Jesu Kristi krigstjiinst. Mi Han
virdigas att befrimja vir ringa begynnelse till Gud Faderns 'dra 

- Honom
allena vare alltid lov och pris i evighet. Amen.
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Den politiska omsvlngningen
i Estland och Kyrkan.

Samtidigt med de ryska truppernas in'
marsch Q7-zo juni) ?igde i de baltiska

staterna en politisk omstiirtning rum,
som sannolikt kommer att bliva 6des-

diger fdr Kyrkan. I stiillet fiir de tidi-
gare regeringarna framtrldde nu nya

med tydligt visade sympatier fdr Sovjet-

Ryssland. Vid de demonstrationer' som

fiiljde pi denna omstdrtning, framstlll-
des de vid varje revolution vanliga ford-
ringarna, men mot Kyrkan eller reli-
gionen iiverhuvudtaget yttrades ingen-

ting.

Under den f6rsta veckan blev den dag-

liga lutherska eller rysh-ortodoxa mor-
gongudstjlnsten i estniska rundradion -
vi tala i fortslttningen blott om Est-

land - instiilld, men blev snart iter
infijrd, fast.blott tre ginger i veckan.

I de fall arbetstillstlnd filr (utlend-

ska) katolska lekbrijder och -systrar vid
denna tid utlcipte, blev sidant tillstind
icke fiirnyat trots upprePade framstiill-
ningar. Vederbdrande varnades fiir att
fortsntta. sitt "statsfientliga" arbete och

man ridde dem att ldmna landet, di de

icke en ging kunde riikna Pi att fi
stanna kvar som vanliga arbetare.

Den nyvalda (r4 och ry juli) folk-
fiirsamlingen uttalade sig vid sitt fdrsta

sammantrlde fiir anslutning till Sovjet-
Ryssland, vilken sedan godk?indes i
Moskva den 6 augusti.

Denna hlndelseutveckling gjorde det

klart, att det katolska priisterskapets

stiillning skulle bliva mycket svir. I
diplomatiska kretsar var man av den

Ssikten, att de katolska prnsterna (alla

urllnningar, nigra med estniskt med-

borgarskap) skulle komma att utvisas'

Dlrfiir hava nigra prilster, vilkas n?ir-

varo icke var direkt niidvindig, redan

llmnat Estland, vilket skedde den

2r augusti. Ditintills hade inga direkta
itglrder mot Kyrkan eller religionen
vidtagits, men religionsundervisningen i
skolorna avskaffades. Allmlnt viintas

dock, att den "religi6sa lagstiftning",
som existerar i Ryssland, skall genom-

fciras lven i de baltiska linderna.
I spetsen fdr katolska Kyrkan i Est-

land stir en apostolisk administrator,
som er tituliir iirkebiskop. Tillsammans
med honom arbetade till fclr kort tid
sedan r4 prlster, De troendes antal var

2-3'OOO.

Reformationshistoria.
Om Joseph Lortz's Die Reforna-

tion in Deuachland (ty9/4o. Freiburg i.

Br. Herder) skriver H. Rahner i Stin-
men du Zeit (jwi i94o) bl. a.:

Den, som efter genomllsandet av de

bida innehillsdigra banden, tager sig fiir
att lisa den skiss iiver reformationshisto-
rien, som Lortz skrivit i sitt andlig-his-

toriska avsnitt av kyrkohistorien, kan

icke undvika att g6ra en iilmfiirelse: vad

som tidigare utgjorde blott en med tr:iff'
slkerhet och samtidigt smidigt gjord
handtecknad skiss, har hiir vuxit ut till
en fullendad mElning, som lugnt och

m1sterligt behiirskad utbreder sig infiir
iskidaren, men som likviil har bibehEl-

lit den forna hemlighetsfullt verkande

och sammanfattande kraften, som skis-

sen hade. Genom hela verket pulserar

ett enda stormigt men tillika beh?irskat

hj?irtas slag: klrleken till den enda och

fullkomliga sanningen och d?irmed k?ir-

leken till Kyrkan; samt lengtan att i och

med denna nya 6verblick av den tysha

reformationshistorien siiga nlgot grund-
liiggande och gagneligt fijr det stora
problemet, de kristna konfessionernas
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Vi uppmana envar, fdr vilken den

tyska reformationens historia Ir en brdn-
nande hjdrteangellgenhet, att ivrigt och
uthilligt llsa verket i dess helhet.

Det fcirldnar en slllsport flngslande
tjusning att jemfdra det omfingsrika fdr-
svar, som Lortz giver sin framstiillning,
-- icke blott i fiirordet till det f6rsta
bandet utan lika eftertryckligt i andra

bandets slutord, dvensom i en oavbruten
behandling genom hela verket - med

det fiirsvar, som en ging H. Grisar
fiirutskickade sitt stora,Lutherverk och
sina senare Lutherforskningar. Vilken
fiontv[xling sedan iren tgrr-r9r7t
Huru miste icke pi den tiden Grisar
fcirsvara sin Lutheruppfattning emot en

socialt och kyrkopolitiskt vllbest?illd,
till synes fast sammanfogad front, emot
herrar professorer, de historiker, som

s. a. s, uppliiste den sanne Luther och
de liberala teologer, som fiirsiikte sig pi
att i nijdfall innu lita jubileumsErets

tyske Luther g?illa som det klassiska

sprikets man pro primo och represen-

tanten fiir den trotsiga tyskhetens anda'

Och h?ir llser man nu i omedelbar an-
slutning h?irtill, vad Lortz (I. sid. VII-
XII) med starkt eftertryck siger till
fcirsvar fiir sin nya framstlllning! Han
vill framst?illa en obruteh katolsk upp-
fattning av reformationshistorien
fjiiran frin varje konfessionell tringsint-
het,"frin besk?iftigt tillgjord bevisfiiring,
frin polemisk tillspetsning. Hans ideal
ir denna det katolska tdnkandets vidd,
som ilr i stind att mitt i fcirfallet skida
Kyrkart i hela hennes osirbara skdnhet,
men ocksi den kristliga substansen mitt
i den till en bcirjan gripande stora, ja,

t. o. m. senare i den skakande vilsefarna
strivan, som den lutherska f6rnyelseri
f6reter.

Silunda isyftar verket att vara en fiir-
beredelse fiir den ekumeniska frigans
liisning, en katolsk samvetsrannsakan

av Kyrkans fdrgEngna, en bok fiir alla,

som lida av det okristliga i kristenhetens
splittring. Fiir att ingenstddes missfdr-
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stis, fcirutslttes denna hillning hos liise-
krets och kritiker, att nilmligen med

samma <ippna beredvillighet erkdnna allt
det sanna, det mi vara pi den "andra
sidan" och det mi kdnnas dn si smlrt-
samt. Men hdrmed avslcijas de kretsar,
till vilka Lortz vinder sig med sitt fcir-
svar, nlranog smlrtsamt tydligt sisom
andliga omriden av katolskt tlnkande,
vilka innu ?iro alltfiir konfessionellt och
motreformatoriskt fingna och dnnu i
denna dag genomilas av en darrning,
nir nigon vigar att slga sanningen om
reformationen eller ger sin gripenhet
uttryck iiver den viildiga kraft av kris-
ten tanke och bdn, som utl6stes genom

Luther. Fdrsvarets adress iir ej liingre
den bista sj?ilvslkerheten, som en ging
den protestantiska kyrkan hade och vil-
ken icke blott den si naturligt kraftfulle
Denifle utan dven den mera skonsamt
fdrsiktige Grisar, omnlmnde i sin Lut-
herforskning - tvdrtom kommer den
protestantiska kyrkan, som nu knmpar
fcir den kristna substansen och diirmed
f6r denna substans bestiende, pi ett si
mycket mera 6ppet siltt In den tidigare
gjorde, att mottaga denna nya reforma-
tionshistoria med djup f6rstielse. Adres-
sen dr - si synes mer och mer intensivt
bli klart fiir en - en alltjiimt konfes-
sionellt sluten krets av katolsk tanke-
ging. Ftir att vinna dennas fdrstielse
klmpar boken alltifrin fiirsta sidan till
den sista. Den vlnder sig till den ka-
tolske lXsarens ansvarsmedvetna samvete.

Sker detta minne med ritta? Lortz
anmiirker sj?ilv en ging, att det vore
"pinsamt och ovdrdigt", om man skulle
om och om igen uttrycka sidana frin
grunden giende fiirsvar fiir den egna

katolska hillningen. Det skulle dock
kasta ett bedriivligt ljus 6ver det histo-
riekritiska sinnelaget och den goda vil"
jan i det "katolska ldgret" - f6r att
nu bruka detta gammalmodiga uttryck
hilr. Och det mt h?ir frankt och fri-
modigt sdgas (men detta helt och hillet
som recensentens subjektiva intryck) att
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Lortz kan tyckas alltfdr pitrlngande i
detu hilnseende. Jag tror inte, att hos

dem, som hdr och var skulle vilja giva

hans uppfattning om reformationen i
dess helhet en annorlunda fdrgschatte-

ring, i vira dagar rdr sig om iinnu kvar-
levande rester av en apologetisk tring-
sinthet och gentemot historiska fakta
nervds hillning, utan snarare om mln-
niskor, som utifrin en teologisk-histo-
risk uppfattning, vilken Ir vlrd att pi
nytt genomtenkas, hysa tvivel pi fdrs6-

ket att genom en fullkomligt avvlgd
och mot alia sidor irensk (eller lit oss

hellre slga "kristligt kiirleksfull") fram-
strillning av historien, kunna bidraga

med nigot vdsentligt befordrande ftjr
unionsfrigan. Hnrmed skall detta fiir-
nyade fiirsdk pi intet sitt frinkinnas
slv5l historiografiskt som ekumeniskt

trlngande n6dv?indighet, ty det finnes pi
den historiska kunskapens grund ?innu

si mycket, som miste undergi rening

och klarllggande. Och att detta hlr
sker i en si full?indat f<irnlm anda Xr

fcirvisso en av detta verks mest bety-
delse{ulla egenskaper, ehuru det iven
h?ir mihiinda iir tillitet f6rsynt anmlrka,
att denna anda redan genomsyrade Gri-
sars hela verk, om vilket "ehuru i helt
annat henseende" Jansens och Denifles

ensidighet uttalas. Fiir rnig hiir det till
ett av de vackra minnena frin min teo-

logie .studietid' att det ofta gavs mig

tillfelle underhilla mig med den ildrige
Flartmann Grisar om fdrstielsens Helige

Ande f<ir all iikta kristendom pi den

protestantiska sidan. Och Grisar har li-
tit detta komma till uttryck i ett ord,
vilket ;'ust med hilnsyn till det fiirn'dma

syftemil, som Lortz satt fdr sitt verk,
fortjdnar att ej f<irsjunka i glcimska,

detta ord ndmligen av en ej namngiven

schweizare: "Det strlngaste kyrkobe-
grepp hindrar oss icke att h6geligen
gliidjas iiver allt det, som frin oss skilda

briider dverallt bevarat av Kristi arv

och vilket utvecklar sig i de enskildas

liv; tvlrtom omfattar vir uppriktigaste

och innerligaste hiigaktning de annor-
lunda troendes borya fides (Luqher I
rgrr S. X.)

Fiir den skull synes det oss, soq! om

den av Lortz efterstrilvade "obrutna och
utprlglat katolska" hillningen redan ti-
digare varit ett ideal och diirtill ett i
vid mitto uppnitt sidant. Vidare iy-
nes det oss, som orn den hdremot upp-
stdllda kategorien "konfessionellt-pole-
misk" Ir nigot i vira dagar <iverkorn-
met, dven pi katolsk sida, ja, heir (en-

ligt virt fiirmenande) mer dn "pi andra

sidan". Utifrin detta fir v?il alltsi det
(ingalunda bek?impande) fijrsvaret av

verket hlrledas. Det Xr snarare frigan
om, huruvida det icke grundllgges ge-

nom det nya slttet at giva en samman-

fattad helhetssyn av delarnas resultat
vilket erbiuder sig fcir historieskrivaren
genom de sista irtiondenas vittutgrena-
de och flitiga forskningsarbete.

I samma nummer av Stimmen dcr Zeit
anmdler Th. von Haag Dr Paul Rei-
t u s Lutherverk Martin Luthers Umuelt,
Cbarahter and Pgchose soutie die Bedeatung

dicser Faktoren filr seine Entrttirblung und Lehre.

(jfr Credo t938:36): Den danske ldkaren
Dr. Reiter har fiiretagit sig att i egen'
skap av psykiatriker giva ett bidrag till
bedcimandet av Luther. Sedan han pi
brukliga handb6ckers grundval skisserat

en bild av tiden och dess striimniogar,
vill han utifrin Luthers trlngre miljii-
fcirhillanden och pi grundval av med-

delandena om dennes ungdom, faststilla
en ingestneuros, vilken under tiden fiir
tes-striden kommer till utldsning, och

vilken 96r sig grillande i rlttf?irdiggiirel-
se- och predestinationsllran, varigenom
Luther skaffar sig sj?ilslig befrielse och

kommer till en konservativ hillning, vil-
ken i grund och botten ej liingre skiljer
sig frin den piveliga kyrkan. Eftersom

blott det fcirsta av verkets tre planerade

band fiireligger, er ett avslutat omddme
ej miijligt. Den patologiska huvudtesen
fdrblir emellertid riitt bet?inklig och en-
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sidig; Xven om det naturligtvis alltid kan

vara vlrdefullt att klnna till ett verks

biologiska orsaker' Likviil iir omdcimet

av en mans och hans prestationers his-

toriska storhet icke beroende allenast av

dessa faktorer.

Ekumenika.
Svenska Ekumeniska Fcireningen, skri-

ver Fiirsamlingsbladet, Eoangelish oeckoblad

(tg/g +o), firade sin irshiigtid i Orebro
den 7-9 sept. Det skedde mot en dYs-

ter och mtirk bakgrund, det alltmer bru-
taliserade storkriget' Man kunde frestas

till pessimistiska reflektioner. Men den

behillning konferensen ldmnade, kunde

kanske uttryckas si: Just i denna hirda
tid iir det av stdrre vikt dn nigonsin, att
den ekumeniska andan hilles vid liv och

under inga villkor tillites att dii, och att
var och en kristen liksom varje kristet
samfund i vir svenska kristenhet 96r
allvar av den kristna brcidraklrlekens
krav var pi sin s?irskilda plats i det

stora sammanhang, som heter de heligas

gemenskap. Om konferensens intresse

silunda kom att samla sig frlmst kring
svenska ekumeniska hemmaproblem, si
innebar detta mindre en fiirtrlngning av

de vnrldsomfamnande ekumeniska hori-
sonterna dn en intensifiering av greppet

pi problem, som vi ekumeniskt sett ha

am rcira oss med i virt eget land. Verlds-
nciden gir p& djupet. Just diirfdr miste

FrEn Credos torn.

vi sj2ilva personligen gi pi djupet med

den synd, som skiljer oss frin n'dstan,

eller som skiljer virt samfund frin an-

dra samfund i vir omedelbara nlrhet.
Eller som konferensens ordf', kyrko.-

herde Gustaf Ankar, uttryckte saken:

Hur kunna vi beglra att bli trodda pi
vira ord om kristendomen som den sto-

ra folkfdrsonaren' om vi inte kunna
hiila sams sj?ilva! Det ekumeniska sinnet

miste m, a. o. bdrja h5r hemma, om

det skall kunna bli en makt i viirlden.
I samma anda skriver Vir liisen $94o

nr 7): i Ledande artikeln: . ' . vi miste
s6ka en djupare kristen helhet. Och i
den kristna helheten ingir ocksi nigot
i s?irskild mening otidsenligt: en v6rlds-

vid kristen gemenskap. Isoleringen byg-
ger pl allt flera h&ll sina isvallar' Virt
land har tydligt miirkt det. Men kyr-
kan miste, efter sin egen bestlmmelses

art, ftirbliva ez. Kristna bciner gi varje

dag och natt tvdrSiiver skiljelinjen, diir
ingen iiverging finns. Det miste vara

och fortsHtta si. Stora planer i en kyrk-
lig v?irldspolitik lro vdl nu icke mtij-
liga. Men i fcirbidans tid bjuder oss

vlr kristna tro att se alla troendes ge-

menskap. Kristen vdrldssyn, kristen
vZirldsutblick - med konsekvenser i
offervilja, t. ex. fcir missionen - Xr

icke skild frin uppgiften hnr och nu'

Tvdrtorn: ddr fiirutan Ir kristendomen
beskuren och kan <iverhuvudtaget icke

med frimodighet fylla sin uppgift.
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