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REGINA PACIS.

f Jnder förra världskriget dllade Benediktus XV i den Lauretanska
LJ lirrrri"r, åkallan Regina paci;, ora pro nobis, Du fridens drottning,
bed lAr oss. Med dessa ord har sedan dess den katolska kristenheten an-
ropat Guds moder om fred. Till synes förgäves, ty snarr urbröt etr nytt
världskrig, mycket grymmare än det förra. Men den bedjande Kyrkan
fortsätter att be om fred och frid, viss om att ingen enda bön för-
klingar ohörd.

Pius XII har, med uttrycklig anknytning till Benediktus XV:s freds-
bön, gått ett steg längre, på ett för många oväntat sätt. Såsom avslut-
ning på ett radiotal, som han lördagen den 3 I oktober t942 höll till det
portugisiska folket med anledning av ett marianskt jubileum, som då
firades i Portugal, har han invigt Kyrkan och hela mänskligheten åt Guds
moders obefläckade hjfuta. Det låter säkert för många främmande, men
invigningen är nu ett historiskt faktum. >Ifrån taken>, inför den lyss-
nande världen, har påven, den ansedde statsmannen och diplomaten, talat
om huru han som kristen ser på det förtvivlade världsläget och varifrän
han väntar sig hjälp och garantier för varaktig fred. Om man än icke
vill tillmäta påvens aktion någon större betydelse just därför att Guds
moder åkallas, så bör dock medges, att i en tid som upplever den mänsk-
liga grymhetens ohyggligaste fasor, i en tid då tallosa familjer fOr alltid
sprängas sönder och oskyldiga barn lida, svälta och förvildas, det är av
stort värde, att en man i Pius XII:s ställning i mänsklighetens namn
vådjar till ett modershjärta. Endast manlig kraft, det är nu tillfullo be-
visat, kan aldrig bygg" folkens lycka; även moderlig ömhet för det svaga

behövs, mildhet och barmhärtighet. Människor behövas, som i mildheten
och godheten s€ etr ideal, som det är värt atr viga hela sitt liv ät. Hår-
vidlag är Guds moder en äkta kristen fOrebild.

Pius XII har genom sitt radiotal inlett en inomkyrklig mariansk freds-
aktion och han har gjort det som kristenhetens högste ansvarige teolog.
I hans budskap kommer till medvetet uttryck något som i tingens över-
naturliga ordning är en verklighet sedan bebådelsen i Nasaret, offret på
Golgata och fullandningen i den Helige Ande på pingstdagen. Att den
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R.'Vebner

heliga Jungfrun sedan dess i Guds rike d. v. s. i den stridande kyrkan
på jorden, den lidande kyrkan i skärselden och den triumferande kyrkan
i himmelen intager en särställning som dom'i'na et regima står alltsedan de

första kristna århundradena i den katolska teologien utom all diskussion.

Hon är drottning icke till flljd av folkets val, hyllning och invigning
utan genom Guds vilja och utkorelse. En väsensskillnad göres därvid
givetvis mellan Jesu Kristi konungadöme och Marias, på samma sätt som

det framhålles att det är en art-, icke gradskillnad, mellan bönen till Gud
och bönen till Maria, mellan invigningen till Jesus Kristus och invig-
ningen till Maria.

Men varför talar påven om Guds moders hjårta, icke helt enkelt om
Guds moder? Den bästa förklaringen ligger i evangelierna. De hänvisa
med ordet 'hjärta' till Marias säregna inre storhet. Det år päfallande, hur
evangelisten Lukas i Jesu barndomshistoria två gånger framhåller att
Maria >gömde allt i sitt hjärta>. Enligt Nya testamentets språkbruk är
hjårtat sätet för det andliga livet både i naturligt och övernaturligt av-
seende, sätet för insikten, viljan och känslan, för hela sinnelaget och alla
beslut. Med Marie hjarta, menas således hennes inre själsliv med dess klara
förstånd, heroiska vilja och varma känsla, allt detta utrustat med Andens
övernaturliga gåvor, hon hälsades ju ifrån början >full av nåd>. Hon
var på visst sätt jämbOrdig med Jesus Kristus, icke genom sin natur

- 
han är Gud och hon blott människa 

-, 
icke heller genom sin insikt

i Kristi person och verk - mycket av detta kunde först småningom
klarna för henne 

- 
men hon var det genom sitt hjärtas djup, dess flack-

fria renhet och fulländade karlek. Såsom jorden tar emot ett dyrbart
sädeskorn så att det kan växa och utvecklas så tog hon emot Jesus Kristus.
Hon hade mänskligt talat en obegränsad förmåga att koncentrera sig på
själens inre liv, att mottaga och bevara Guds ljus, att genom en ständigt
förnyad invigning mer och mer öppna sig för detta ljus och så växa och
fullandas i det. Om Fredrika Bremer sade Selma Lagerlöf: uhon var lan-
dets renaste ande och varmaste hjärta>. Mana är hela mänsklighetens
renaste ande och varmaste hj;rta. Och med detta sitt rika inre själsliv
har hon levat vid Jesu Kristi sida ifrån bebådelsen intill himmelsfärden.
Icke en enda stråle av Kristi glans gick förlorad i henne. Denna nådens
fullhet ifrån begynnelsen och denna absoluta trohet mot Jesu Kristi ljus
har slutligen givit henne en fulländad enhet med Sonen och hans rike,
en inre storhet och adel som står utan motstycke i hela kristenheten, i
hela mänskligheten; hon är drottningen i Guds rike, till välsignelse för
världen.

I liknelsen om såningsmannen förklarar Herren enligt Lukas den goda
jorden så, att den symboliserar dem som bevara sädeskornet >i ett gott
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Regina pacis

och ädelt hjärta>. FIär upptar Lukas till tolkning av Kristi ord ett ut-
tryck ur den klassiska grekiskan: kalos kai agathos. Det var en stående,
vedertagen beteckning för det grekiska bildningsidealet: en till kropp och
själ sund och frisk, god och ädel människa. Lukas som själv var grek
garr genom sitt ordval i liknelsen åt det grekiska idealet en kristen inne-
börd, och han, den ende evangelist som talar om Marias hjårta, visste att
hos henne var detta äkta mänskliga, sant kristna ideal förverkligat i
fullandad grad 

- 
för Jesu Kristi skull. FIos Maria föreligger således en

säregen övernamrlig storhet som der är svårt att beteckna med ett ord,
bäst använder man med evangeliet det enkla ordet 'hjårta'.

Här blir det klart art der är genuint evangeliskt och därför äkta
katolskt att tala om och beundra Marias hjårta, att ta det till förebild, att
viga sig åt detta hjårta för att i likhet med det vara en jordmån för Jesus
Kristus, till välsignelse för världen.

Det var att vänta att den kristna fromheten, som dels med, dels utan
gripbart sammanhang med världshistorien i övrigt har sin egen förborgade
historia och vill leva av varje ord ur Guds mun, i sinom tid särskilt skulle
inspireras av evangeliets ord om Jesu moders hjårta. Denna andakt kom,
för att endast nämna nägra drag av utvecklingen, till full blom i
Frankrike under 1600-talet, som var ett sannskyldigt nådens och mysti-
kens sekel. Redan det faktum att just under det århundrade, då >Kyrkans
äldsta dotter> under ledning av högtbegåvade teologer och helgon, både
manliga och kvinnliga, upplevde sin starkaste religiösa rörelse, en spiri-
tualitetens övernaturliga vär av betagande skönhet och livskraft, även
andakten till Jesu moders hjårta fick sitt medvetna, teologiskt preciserade
uttryck och blev införd i liturgien, bevisar att denna andakt hor till
kristendomens fördolda klenoder. Att den främjades särskilt genom
Jean Eudes (f 1680, helgonfrirklarad, lg2f) och efter franska revo-
lutionens härjningar genom Cath6rine Labourd (f 1826, salig-
förklarad 1933) visar dessutom art den är fri frän all pietistisk senrimen-
talitet. Jean Eudes, kallad I.e rude soint, var en kraftnatur vars arbetsför-
måga och arbetsprestation i den kyrkliga aktionen var av helt enkelt
övermänskliga mått. Den enkla, högtbenådade bondflickan, senare fille
de la charitd, Cath6rine Labour6, som på 1830-talet till följd av sina
visioner inledde en ny väckelse i Paris, offrade i största undangömdhet
hela sitt långa liv i social-karitariv verksamhet vid ett ålderdomshem i
huvudstaden.

Av intresse för katolikerna här i landet år att apostoliske vikarien för
Sverige Laur entius Studach, just föranledd genom de gripbara
nådebevisningar som andakten till Jungfru Marias obefläckade hjärta pä
183O-talet belönades med i Paris, denzi jan. 1840 invigde hela vikariatet,
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R.'Vebner

alla dess dåvarande och framtida medlemmar ät Guds moders obe-
flackade hjärta.

Vi Jacobus Laurentius Studach, Vicarius apostolicus i Sverige efter att hafva under-
rättat oss om Statuterna och Reglementet för det Ärkebroderskap af Guds Moders Jung-
fru Marias heliga och obefläckade hjerta, till syndarenas omvändelse, som är inrättadt
uti Kyrkan kallad Notre Dame des Victoires i Paris, genom ett Breve af Hans Helighet
Påfven Gregorius XVI, dat. den 20 April 1838, och tillika efter att hzfva fått kunskap

om de mångfaldiga nådegåfvor och bönhörelser Guds godhet förunnat Ärkebroderskapets

medlemmar på deras bön, med afsigt att äfvenledes catholska Kyrkans Barn i Sverige

måtte få deltaga i samma bönhörelse, och för ett gifve ett nytt bevis på vårt orubbliga
förtroende till Guds lvloder Maria, semt för att lemna tillfalle åt alla oss till själavård

anförtrodda ztt ädagaligga sitt förtroende och sin kärlek för Guds vår Herres och

Frälsares Moder, denna de Christnas hjelp och alla syndares tillflygt:
Helga och ägna vi högtidligen härigenom catholska församlingens i Sverige alla både

nuvarande och framtida medlemmar åt Guds vår Frälsares Jesu Christi Moders, den heliga

Jungfrun Marias heligaste och obefläckade hjerta, anbefallande dem och våra önskningar
och förhoppningat, vära bemödanden och allas våra andeliga behof i hennes mägtiga
beskärm

Given i Stockholm d. 2f Januarii 1840

Jacob Lorents Studach
Vicar. apost.

Sigill

Vid Vatikanska konciliet 7870 framlade flera biskopar ett postulat för
Pius IX att inviga världen åt Guds moders hjärta. Detsamma skedde för
Pius X 1914 med anledning av Eukaristiska kongressen i Lourdes, men
först Pius XII skulle formellt fOr hela Kyrkan verkställa tanken och där-
med kröna utvecklingen.

Pius XII:s marianska manifest har icke förklingat ohört. Någon skrev
i ett brev med anledning av påvens radiotal: >Jag har läst påvens radio-
budskap till det portugisiska folket med stort intresse och behållnirg . . .

dels för att det år riktat till ett av de få folk som i likhet med oss utan
all egen förtjänst förskonats från krigets direkta fasor. . . Om man kunde
vara med om att övervinna världen och att vittna om att Kristus är san-
ningen, då levde man ändå icke förgäves. Och vad världssituationen be-
tråffar fär jag väl tacksamt ta emot fredens välsignelse och sätta in min
kraft på de närliggande uppgifterna och försöka fostra fram hos mig
själv något av den oförsvagade modedighet som världen mer än något
annat mänskligt kommer att behöva när krigets sår en gång skall läkas.

Att veta att hela mänskligheten högtidligen invigts till Marias obefläckade
hjårta ger mig ju också vissheten att även den svagaste intention i den
riktningen jag här uttryckt {fu f.örena sig med den väldiga ström av
gudomlig moderlighet som åter skall upprätta mänskligheten.> - Av
sanuna tankar besjälas nu många katolska kristna hela världen runt. De
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Regina paci.s

förstå mycket väl vad det betyder, att påven i en tid arr yttersta våld och
förakt för det övernaturliga med ett lösenord ur evangeliet slagit ett slag

för sann kristen innerlighet. Den innerlighet påvens väckelserop åsyftar,
nöjer sig icke med att be och be, mera behövs i dag, en kristen måste

viga sig åt de goda makter, vilka han flyr till i bönen. Påven använder
orden con'fiamos (vi anförtro), entregarnos (vi överlämna), consegrartos
(vi inviga). Detta är mer än bön om fred. Det är en personlig för-
pliktelse till en innerlighet, som enligt Jesu moders exempel dagligen vill
använda själens alla krafter till att i renhet, mildhet och karlek forbli
mottaglig för Jesus Kristus och vara solidarisk med hans Rike, även i
tider, då det egna hjärtat genomborras av ett sju smärtors svärd. Mitt i
krigets oöverskådliga elände, tvärsigenom alla nationella skrankor upp-
bygges dagligen ånyo det fridens rike, där Maria, himladrottningen, inspi-
rerar till nya segrar för Jesus Kristus.

Enligt vad som meddelats har påven icke företagit invigningen under
någon stor gudstjänst i Peterskyrkan utan i samband med ett radiotal.
Detta påveord, som i ofardstid gått ut i etern, leder tanken till den kos-
miska bild Uppenbarelsebokens tolfte kapitel talar om: >Ett stort tecken
på himmelen - en kvinna klädd med solen - ropande i födslovånda -det nyfödda gossebarn, som regerar jordens folk med järnspira, räddas av

Gud med modern undan den eldröda draken. . .> Jesu moders och Kyr-
kans, de troendes moders öden äro här sammanflåtade till ett, Maria och

Riket skådas i en vision Detta har sedan dess varit den katolska teologiens
syn på Maria, Jungfru-modern. Man missförstår Maria och andakten till
henne om man icke ser henne i organisk enhet med Guds rike och därför
även i innersta samband med Rikets öden på jorden.

I sin diktsamling Fem kornbröd och wå fiskar skriver H j a I m a r
Gullberg i dikten Uppenbarelseboken i skyddsrummet:

Vi jordens kvinnor, svarta, gula, blonda
ha ropat i evärdlig födslovånda.
Vi födde gossebarn till torp och troner:
men draken med sju huvud och kanoner
på tio horn och bajonett till tunga
uppslukade från jord och hav de unga.
I evig barnsnöd ligger kvinnan vaken.
Vem frälsar våra gossebarn från draken?

Det är djupt sett och djupt sagt. Svaret på den sista frågan står i
bibelns olika böcker. Kvinnan som ligger i evig barnsnöd, det är närmast
de troendes moder, Kyrkan, men även hon, som vid Jesu kors fått en
moders uppdrag och ett modershjärta för Guds barns lidanden intill värl-
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R. Vehner

dens ände. Kyrkans kamp och yttersta nöd får en säregen hugsvalelse i
Marias moderliga närhet. Det är Guds mening med allt som händer i
folkens historia, att Riket växer och fulländas genom att Kristus bliver
född - och >>även Jesu moder är med>. I kampen med denna världens
makter förbliver Kristus enligt siaren på Patmos till det yttre alltid svag
som ett barn - på sin moders armar. Kanske just de apokalyptiska tiderna
klarare än andra få sina ögon öppna för detta svaghetens tecken, som

dock innebår bäde s€gern över draken samt kallelsen till tron på och
solidariteten med Riket, med mänskligheten. Dit syftar all marianskt
orienterad fromhet, dit kallar även Pius XII, då han hänvisar den svårt
hemsökta kristenheten till >det stora tecknet på himmelenrr: drottningen
med Gudabarnet.

Påven har företagit invigningen till Marie obeflackade hjerta men icke
föreskrivit den för Kyrkan. Invigningens bibliska motivering och dess ut-
gestaltning i fromhetslivets historia visar tillräckligt dess särställning. Det
finns mycket dyrbart i nådens f<;rdolda värld, som är av grundläggande
betydelse utan atr det därför behöver komma till medvetet uttryck i
varje individuellt fromhetsliv. Om allt detta gäller Kristi ord: >Den
som kan fatta det mä fatta det.> Det vore i princip oriktigt att bedöma
värdet av påvens manifestation enbart efter dess ögonblickliga verkningar.
Det övernatudiga nådelivet inom Guds rike har sina egna, absolur suve-
råna lagar och vägar. Det är Guds Ande som bestämmer, när stunden
är kommen, och han allena vet, vilken rik välsignelse den innebär för
människosläktet.

R. Vebner.

VILJAN TILL ENHET.'

ar och €n som vill taga ställning till de kristna strävandena efter en-
het, måste vara medveten om att han står inför en mycket invecklad

och vanskli g f.räga, som hittills visat sig vara omöjlig att lösa, trots att
man århundraden igenom gjort de mest olikartade 

- 
våldsamma såväl

som fredliga 
- 

försök dartill. Även den som med en av tron buren,
innerlig längtan ser mot det, fjårran målet, måste bemöda sig om att med
kritisk skärpa och med oryggligt mod noga ta red,a på det faktiska kon-

' Vi återge här med vederbörligt tillstånd P. Pribillas senaste inlägg i det ekumeniska
samtalet, som han publicerat i Scbolastik, Vierteljahrschrift fiir Theologie und Philosophie
(Eupen, Rhld), |z:e ärg,. (1942), häfte 4:481 ff.
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Viljan till enhet

fessionella läget far att i den hårda verkligheten finna gångbaravägar till
kristenhetens förenande. Han får icke otillborligt förenkla sitt viktiga
och svåra ämne genom att bortblanda, fördunkla eller förtiga; det skulle
vara detsamma som att försöka slå en bro av dimma över bråddjup. Ty
om någonstans så gäller det här att förebygga missförstånd och felgrepp
och att bruka den heliga nykterhet (sobrietas), som anbefalles oss så

enträget i Skriften (Rom. l0z2; 12:3; 2 Till-:'. 1:7) och i vår Kyrkas
tradition. Därför skall denna uppsats framför allt bemöda sig om klarhet
och särskilt ta hänseende till de invändningar, som riktas mot enhetssträ-
vandena. Det är visserligen icke möjligt att uttömmande behandla det
omfattande ämnet i en knapphändig skiss. Blott huvudlinjerna kunna
och skola komma att framställas. Undersökningen inskränkes därvid i
det väsentliga till förhållandet mellan katoliker och protestanter.2

Förstden inledande f.rägan om uppkomsten avdesträ-
vanden att ernå kristen enhet, som gjorts under de senaste åren. Hur
kommer det sig att man under de senaste årtiondena talar så mycket om
Kyrkans enhet och kristenhetens enande? Rör der sig här om en f<;rbi-
gående tidsföreteelse, om ett slags andlig moderiktning eller sensation,
som ha sitt ursprung i människornas drift efter ombyte och förändring,
eller ha vi här att göra med ett symtom för en äkta kyrklig och djupt
religiös angelägenhet?

Det är nyttigt att vid betraktandet av de senaste tidernas strävanden
efter kristen enhet noga skilja mellan anledning och grund. Vad det
historiska ursprunget beträffar äro de utan tvivel betingade a\r yttre an-
ledningar, som till en del röra sig om frågan om organisation, utbyte och
praktisk nytta. Tävlan mellan de olika kyrkorna på det yttre missions-

fältet och den därigenom betingade förvirringen och svårigheten i mis-
sionsarbetet, splittringen av de kristna krafterna i den sociala och karita-
tiva insatsen till förmån för den nödlidande mänskligheten, den söndrade
kristenhetens vanmakt i det offentliga livet, som alltmera undandrager
sig det kristna inflytandet, många kyrkors materiella nödläge under och
efter det förra världskriget 

- 
allt detta har utövat sitt inflytande på

Stockholms- och Lausanne-rörelsens uppkomst och långt utöver denna
väckt längtan efter en enad kristenhet. Men just de olika strömningar,
som ingå i den s. k. ekumeniska rörelsen eller också löpa jämsides utan att
påverka varandra, ha framkallat den misstanken att där just är män-
niskornas ande och icke Guds Ande den drivande kraften. Den ekume-
niska rörelsen, säger man, har sitt ursprung i yttre omständigheter och
utbredes genom livlig propaganda och just därför skall den också för-

' Som komplettering kan tjäna min uppsats >Zum Gespräch zwischen den Konfes-
sionen>. Stimtnen d.er Zeit 138 (1941) z 211-219.
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Max Pribillo

svinna av sig själv, när omständigheterna förändras och de ledande per-

sonligheterna gå bort. Då skall det bli tystnad kring Una Sancta och den

av många som obekväm ansedda och för den skull misstänkta oron skall

då lägga sig.

Denna invändning har vid första påseendet något bestickande över sig.

Den kunde t. o. m. än mer stödjas genom det faktum att de höga för-
väntningar man utanför den katolska kyrkan knöt till kyrkokonferen-
serna i Stockholm och Lausanne icke ha uppfyllts, och efter tingens läge

icke kunde uppfyllas. Och andå misskänner denna invändning Guds för-
syn gentemot sin Kyrka. Ty nöden blir i Guds hand till ett uppfostrande
medel. Den födorade sonen drevs till insikt och omvändelse först genom

hungern, som säkerligen icke rrar ett religiöst motiv. Men det fysiska

eländet förde honom till att begrunda och erkänna sitt andliga elände.

Människorna måste först råka in i en återvändsgränd, innan de märka
att de gått vilse. Det sammanhänger med ofullkomligheten hos medlem-
marna, att också kyrkorna rannsaka sitt samvete djupt och allvarligt
mestadels först i hemsökelsens tid Nöden måste komma, för att gör^
dem klarsynta betråfrande sina fel och försummelser.

På så sätt förstå vi också utvecklingen inom de senaste enhets-

strävandena: det är avgjort en utveckling f.rän det yttre till det inre. Det
man först med smärta konstaterade och ämnade bota, var symtom för
en s.iukdom. Men ju mera och d.iupare man tänlcte efter över tros-
söndringens ödesdigra följder desto klarare framstod insikten, hur djupt-
gående det sår var, varav kristenheten led och fortfarande lider. Hela
omfånget av söndringen blev uppenbar och man insåg hela dess tragik.
Det är det första som de senaste strävandena uppnått: de ha hos många

kristna uppskakat det sovande samvetet och lagt på deras själar det tunga
ansvar de bära för tillståndet icke blott i sin egen kyrka utan även i hela

kristenheten. Kristenheten hade i stor utsträckning lugnt accepterat
söndringen och i den >fredliga åtskildheten> sett vishetens sista ord.

Tanken på en enhet svävade som en platonisk önskan borta i den dunkla
framtiden. Den nya anda, som for igenom kristenheten som en stormil,
har undanröjt denna kyrkogårdsfred och denna trötta resignation och

inskärpt plikten till enhet. >Nu är stunden inne att vakna upp ur söm-

nen. Natten är framskriden och dagen är nära> (Rom. 13:11 f.).
Det är ett gott förebud för den kristna halten i vår tids enhetssträvan-

den, att de icke sättas i gång med segerfanfarer utan i ett ödmjukt med-
vetande om bot, blygsel och ånger över att så illa ha hållit, ia, rent av

försummat F{errens sista vilja. Skriften betonar åter och åter igen läran

om den ene Guden, den ene Frälsaren, den ena tron, det ena dopet, det
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ena Gudsfolket.s Hela fornkyrkan är uppfylld av tanken om Kyrkans
enhet. Men i verkligheten företer kristenheten den största söndring och
motsättning. Vi känna och erkänna såsom förpliktande för oss den
översteprästerliga bönen, vari enheten bland alla Kristi lärjungar frarn-
ställes t. o. m. såsom ett tecken på hans gudomliga sändning. Om Kristus
kallar denna enhet ett tecken för världen, då kunde han blott mena en

enhet som blir synlig utät, ty den rent inre enheten kan icke -vara ett,

tecken. För övrigt föreligger den inre enheten i en osynlig kyrka, d. v. s.

den osynliga, blott f<;r Gud uppenbara enheten av alla i Kristus benådade,
alltid och nödvändigtvis, den kan icke förstöras och behöver därf<;r heller
icke återställas. Men vad den yttre enheten beträffar, så fastställer en
överblick över kristenheten ett tillstånd som rent av hånar Kristi klart
uthlade vilja och låra, vare sig vi nu tänka på trons eller kärlekens om-
råde. Därför sade den anglikanske biskopen Gore, en ledaregestalt i den
ekumeniska rörelsen: >Om något är visst, så är det det att en synlig
enhet i hans lärjungars kyrka var Kristi vilja. Om det. år så, då ha vi i
en förfärande omfattning avvikit från hans vilja.>a

Allt arbete för den kristna enheten f öregås alltså 
- om det är all-

varligt och äkta 
- 

av en själslig uppskakning, en sann

förfäran över den skriande motsatsen mellan evangeliet och det faktiska
tillståndet inom kristenheten. >Stor bedrövelse och oavlåtligt kval>
(Rom. 9: 2) mäste brinna i de kristnas hjårtan, innan de med nytta kunna
börja att bota kristenhetens största onda. Den som icke delar denna smärt-
fyllda känsla över kristenhetens splittring, den som är likgiltig mot de

djupa söndringarna eller anser dem vara nödvändiga, oundgängliga eller
t. o. m. önskvärda utformningar av en inre rikedom, han är lika litet
kallad till enhetsarbetet som en blind till att döma om färger. Men han
må också allvarligt fråga sig, om han kan läsa och begrunda Skriften
utan att rodna.

Insikten om en felutveckling kan lättföra till det beslutet att
vrida den tillb aka igen. Men om detta redan på det materiella
området är svårt och ofta omöjligt, så är det än mer fallet på det andliga.
Man kan icke stryka ut århundraden och deras spår ur historien. Icke
heller kunna några som helst vemodiga och upprörda ordsvall över hur
historien egentligen borde haft sin gång ändra något i det faktiska för-

';fr från protestantisk sida: Joh. Schneide tt Die Einheit iler Kircbe nacb den
Neaen Testament. Berlin 1936, Furche-Verlag.

'Ch. G ote:. Catbolicism antl Roman Catbolicistn.. London 1922:44; jf.t M. Pri-
billa: Um die kircbliche Einbeit. Freiburg i.Bt. 1929:27. 

- 
S:t Augustinus:

>Ipsa divisio,.. violatae caritatis certissimum indicium est> (De bapt, c. Don. 4, n. 15;
P. L. 43, t6t).

t7



Max Pribillo

loppet. >Evigt stilla står det förflutna.> Vilja vi alltså på rätt sätt ställa
den maktpåliggande frägan, vad vi kunna göra för kristenhetens enande,

så få vi icke rikta vår blick bakåt utan måste rikta den framåt. För det
som har gjorts eller försummats på 1100-talet och 1600-talet bära vi
inter ansvar, men väl för i dag, för vär tids utformande av f<;rhållandet
mellan de historiskt skilda kristna kyrkorna.

En helt nykter uppfattning av den konfessionella verkligheten företer
nu närmast ett rent av paradoxalt läge: de kristna inse på samma gång

att de borile enas och att de icke kunna enas. De kristna kyrkorna äro

skilda sedan århundraden tillbaka, de ha genomgått en helt olika teolo-

gisk utveckling, de äro dogmatiskt och organisatoriskt fastlåsta. Inom de

enskilda konfessionerna har den religiösa uppfostran format övertygelser

och karaktärer och skapat bestämda andliga grundhållningar och känslo-

lägen, som kanske verka än mera skiljande och söndrande än de varandra
motsägande trossatserna. Att vilja hic est nunc åstadkomma en dogmatisk

eller organisatorisk enhet mellan dessa så olika kyrkor skulle betyda att
försöka det omöjliga och att vänta ett under. Denna slutledning är bin-
dande: vi kunna i dag icke skapa unionen, icke minst heller av det enkla
skälet att LIna Sancta-arbetet huvudsakligen bäres upp av privata kretsar;
dess vänner och befrämjare utgöra icke ett kyrkomöte, icke ens någon
konferens av teologer.

Men det vore fullständigt felaktigt, om nu de kristna tr detta sitt tra-
giska, paradoxala läge ville ytterligare draga den slutsatsen att kristen-
hetens enhet enbart kan väntas av Guds nåd, och de själva icke ville röra
ett finger för den saken. Det skulle visserligen vara en bekväm kvietism,
men också en straffbar sådan. Gud vill att vi också själva lägga hand
vid verket. Ty, även om vi icke kunna skapa unionen, så kunna vi dock

f örbereda den. Och detta desto mera som förberedelsen väsentligen består

i den trogna uppfyllelsen av alla förpliktande kristna bud, vilka ingen
rättmätigt kan undandraga sig, vilken förevändning han än må åberopa.

Söndringarna skulle aldrig varit så omfattande som de faktiskt äro, om
man icke alltjämt hade betonat det som åtskiljer och därvid glömt det
som förenar. Om vi alltså vilja gå vägen framät till enheten, måste vi
tvärtom ställa det gemensamma i förgrunden. Med andra ord: om vi än
icke kunna skaffa motsättningarna ur världen, så kunna vi
dock uppge den motsa tsställning vi hittills intagit, den fientliga
polemiken i teori och praktik, och det utan att prisge vår kyrkliga över-
tygelse och utan att upphöra med att kraftfullt föreuäda den.

Men här uppstår en vägande invändning. Finns det då över-
huvud något gemensamt för de skilda kristna kyrkorna?
Sträcka sig icke skillnaderna mellan katolikerna och protestanterna in i
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det djupaste, j", rpp till gudsbegreppet? Till och med när de läsa Fader
vär,ha de visserligen samma ord, men meningen är helt olik. Hur skall
det då kunna finnas gemensamhet, beröringspunkter, möjligheter till
ömsesidig förståelse? Var finns de pelare, på vilka man kunde bygga en

bro? Katolikerna och protestanterna äro enligt detta sätt att se radikalt
olika i allt, och alla försök att närma sig varandra synas vara bedrägligt,
för att icke säga falskt spel, blott till för att. slå sand i ögonen på dem
som intet ana. Det har icke fattats sådana röster, som sade sig icke kunna
tillräckligt varna för den fara och det bländverk som Lfna Sancta utgör.
Kyrkan, evangeliet, så menar man, stå på spel, om man lyssnar till dessa

förföriska sirensånger.

Men dessa besvärjande rop kunna i dag icke mera övertyga. Just de

enkla troende med sitt ärliga och öppna sinne vägra att tro och att lita
på dem. När de alltjämt blott höra talas om de avgrundsdjupa teologiska
skillnaderna, skär det dem i hjärtat och de skulle gtuna vilja skrika högt
ut i världen: >Det är icke sant. Vi känna det djupast inne att vi dock
alla åro kristna och höra ihop. Och om vi själva skulle vara så blinda
och inskränkta att ei inse detta, då kunde vi ta lärdom av kristendomens
motståndare, som icke göra någon skillnad mellan konfessionerna utan be-

kämpa oss gemensamt just som kristna.> Vad är nu sant i allt detta?

Ett år utan tvivel riktigt: om man går ut ifrån det dogmatiska, möter
man vid varje steg det som skiljer. Det är redan mycket svårt att helt
klart f.ramlågga den egna religiösa övertygelsen och att oklanderligt fatta
den i begrepp. Kyrkomötenas förhandlingar, katekesernas och de teolo-
giska läroböckernas författare veta att beråtta därom. Hur mycket svå-

rare måste det då icke vara att mellan de skilda konfessionerna uppställa
dogmatiska formuleringar, i vilka de noga överensstämma. Detta har visat
sig åter och åter igen vid de många interkonfessionella samtalen. Men
saken ligger till på ett annat sätt, när vi se på livet. Livet utjå,mnar myc.
ket som teorien skiljer åt. Hur skall detta förstås?

Den kristna religionen har under århundradenas lopp skapat en kristen
miljö. Till denna hör en hel mängd av uppfattningar, hållningar och
handlingssätt, som faktiskt ha sitt ursprung i evangeliets anda, också när
de till sitt innehåll även kunna ha hemortsrätt utanför kristendomen,
och som bestämma det kristna livet. De ha överlevat trossöndringen och
ägas av alla kristna konfessioner gemensamt samt utgöra dir ett bär-
kraftigt fundament för gemenskap på många områden. Alla kristna borde
lägga märke till detta förhållande, ty mycket viktigare än att diskutera
om det som skiljer dem åt, är det att förverkliga och göra fruktbårande
,det vari de äro ense. Några exempel må förtydliga detta.
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Låt oss t. ex, antaga att en katolsk nunna och en protestantisk diakonissa gå från

Jerusalem till Jeriko och finna där vid vägkanten en sårad ligga, som har råkat ut för
rövare. Skola de nu säga till varandra: Innan vi hjälpa den stackaren måste vi först enas

om rättfärdiggörelsen, mässoffret och gudsbegreppet? Det vore att frukta att den sårade

icke skulle överleva denna diskussion. Nej, båda skola följa en ovillkorlig känsla av med-
lidande och genast sätta i gång med att gemensamt efter bästa förmåga hjälpa som goda

samariter. Och när de då efter denna kärleksgärning se varandra i ögonen och fråga
varrndra, varför de handlat så och icke på annat sätt, skola de bliva medvetna om att
de efterkommit sin Mästares stora bud. Vad vill detta säga? För oss kristna är med-
lidande och kärlek till nästan ej en beståndsdel i en slavmoral; för oss har icke blott den

starke rätt och anspråk på en plats i solen. Vi erkänna det som en helig plikt att vårda

och bota de sjuka och svaga, att stödjx de vacklande och icke att knuffa dem, överhuvud
atr icke tillfoga en annan något som vi själva icke önska att det skulle vederfaras oss.

Däri äro alla kristna ense, och därmed öppnar sig för våra blickar som temensamt ar-
betsfält den kristna kärlekens omätliga område, som sträcker sig så vitt och så djupt
som all mänsklig nöd. Denna gernensamhet är i vära dagar av desto större betydelse som

nuridens mänsklighet liknar den sårade vid vägkanten och väntar på samariter, som gjuta
olja och vin i dess sår.

Genom troget iakttagande av det kristne kärleksbudet äro vi redan mitt under sönd-

ringen inne på vägen till Una Sancta, och vi skulle noSa se till att icke ringakta denna

väg av kristen kärlek och samarbete.

>Venn wir wie Briider beinander wohnten,
Gebeugte stärkten und die Schwachen schonten,

Dann wiirden wir den letzten heil'gen Villen
Des Flerrn erfiillen.>

Så heter det i en protestantisk psalm.u Och på liknande sätt framhöll påve Pius XI"
art Kyrkans enhet skall befrämjas icke så mycket genom disputationer och liknande medel,.

utan framför allt genom kärlekens gärningar.u överallt där kyrkorna enträget samverka

vid det karitariva arbetet, bättras liksom av sig självt deras ömsesidiga förhållande, medan

intet skärpar och förbittrar motsättningen så mycket som kärlekslösa ord och handlingar.
Enheten i kärleken måste alltså f öregå och f 0rbereda enheten
i t r o n; ja, den skapar först den själsliga förutsättningen för ett närmande genom att
smälta ned den isskorpa av misstroende och avoghet, som lagt sig mellan konfessionerna.

Livet bekräftar ju alltjämt, att det är svårare att rena affekterna än tankarna. Det
största hindret pL vigen till den kyrkliga enheten är icke de teologiska övertygelserna

utan de psykologiska komplexen.
Alla kristna läsa i Skriften: >Vad gagnar det en människa, om hon vinner hela vädden,.

men förlorar sin själ> (Matt. 16: 26). Vi kristna dela alltså icke den åsikt att det huvud-
sakligen kommer an pä att arbeta sig fram i livet, att klemra sig fast vid denna flyktigt
värld (l Joh. z:11) och i en hänsynslös kamp om tillvaron roffa ihop så mycket som.

möjligt av dess rikedomar, dess makt och njutningar. Högre än alla jordiska skatter står

för att det ojämförliga värdet av den odödliga, genom Kristi blod återlösta själen och

ett gott samvetes vittnesbörd (2 Kor, 1:12), hur illa människorna än må tala om oss

och farfolja oss. Vår blick är riktad på det som är ovan, icke på det som hör jorden till
(Fil. 3:20), Icke är det vår lösen att vara jorden trogna, utan att först söka efter Guds

u 
;oh. Andreas Cramer (1723-17sg).

o Acta Apostolicae Sedis 1923t J79.
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riLeoch hans rättfärdighet (Matt. 6:33); ty för en kristen är världen i det ondas våld
(l Joh, I: l9), och hans strävan måste riktas på att hålla sig obefläckad av denna för-
därvade värld (Jak. 1:21), Gud skall försr och främst fråga människorna efter deras

själar (Luk. 12:20 f..), och därför måste vi visa den djupaste vördnad för vår egen och

varje annans sjäI. Vilken gemensamhet i andlig hållning och livsföring blir icke foljden
av denna grundövertygelse för alla kristna.

Vi läsa gemensamt hos den helige Johannes: >Om vi säga att vi icke hava någon synd,

så bedraga vi oss själva och sanningen är icke i oss> (1 Joh. r: 8). Alla kristna utan
undantag böja sig i ödmjukhet inför Gud och bekänna sig vara syndare, som behöva

frälsning och nåd, hur de än i detalj må förklara rättfärdiggörelsens hemlighetsfulla
skeende. De avsky fariseismen, som alltid berömmer sig för sina goda gärningar och
högmodigt och självkärt dömer över andra (Luk. 18: 11; Matt, 7:3-|).

Inom alla kristna samfund finna vi bilden av och läran om k o r s e t. I någon form
klingar hos dem alla hymnen: Aue crux, s|es unica 

- 
Var hälsat kors, vårt enda hopp.

Kristus, den korsfäste, en förargelse för judarna och en dårskap för hedningtna, är lör
alla kristna Guds kraft och vishet (1 Kor. lt 23 f..). Icke så som om korset vore för
dem tecknet för livsförnekelsen och för undergången, utan tvärtom, det är för dem
frälsningens och triumfens tecken. Icke emedan Kristus har dött på korset, utan emedan

han t. o. m. i korsets smälek och lidande har segrat, har han blivit vår Återlösare och
Frälsare. Så är det alltså alla kristnas gemensamma övertygelse att kors och lidande, buret
för Gud, icke är en väg till natt och död, utan till ljus och seger,

Alla kristna erkänna förpliktelsen att öppet inför människorna bekänna sig till Kristus
och att icke av någon hotelse eller lockelse låta sig rubbas i denna bekännelse (Matt.
10l.28,32,33). Den kristnes hållning och karaktär Sentemot världen skall präglas av
den uppmaning, som mer än fyrahundra gånger återvänder i Skriften: Rädens icke!

Vi läsa gemensamt i evangeliet med vilken vördnad och kärlek Kristus omfamnat
barnet och ivrat för dess oskuld och dess omvårdnad (Matt. 18:1fr.). Därifrån ha alla
kristna övertagit som ett dyrbart arv rätten och plikten att bära omsorg för ungdomens
kristna fostran och att inskärpa de kristna föräldrarnas höga värdighet och tunga ansvar.
Trots alla oundvikliga skillnader i religions- och historieundervisningens detaljer och i
utformandet av den religiösa själavården 

- 
vilket stort och viktigt område av kristen

gemensamhet är icke denna uppgift att inriltr uppfostran på att skapa kristna karaktärer.
Det är en gemensam kristen övertygelse att alla människor äro den himmelske Faderns

barn och Kristi bröder. Alla äro kallade till sanningen och för alla skall evangeliet för-
kunnas. Därför bortfaller inför Kristus skillnaden mellan jude och grek, barbar och
skyt, träl och fri.t Vi kristna få vid allt erkännande och odlande av de gudagivna värden
som ligga i det egna folket dock icke hysa något rashat och folkhat, utan vi måste akta
och försvara alla folks rätt till sin frihet, sitt språk, sin kultur och religion. Den stora
tanken om mänskligheten som en kärleksgemenskap har genom kristendomen kommit i
världen och uppfyller oss med vördnad för varje människa och varje folks särart. Icke
det brutala våldets lag, som aldrig kan upprätta en sann och hållbar ordning, skall gälla
bland de olika folken, utan alla måste genom rättvisans och kärlekens band sammanslutas
till en stor Gudsfamilj. Vi vilja varken vara trälar eller härska över trälar.

På så sätt kunde vi gå igenom hela Skriften med varandra, som ju själv
utgör en oskattbar gemensam besittning, och vi skulle åter och åter igen
stöta på överensstämmelser, motsvarigheter och beröringspunkter. I all-

7 Rom. l0:12; I Kor. 12:13; Gal. 3:28i Kol. 3:11.
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mänhet kan man säga: Liksom alla kristna genom dopet bära i sin själ
den heliga Treenighetens bild,'så har också Kristi karaktärsbild, sådan

den lyser fram ur evangeliet, strålat in i alla kristna kyrkor och satt
sitt prägel på de kristnas andliga anlete, så att de alla genom sin likhet
med Kristus än mer än mindre framstå såsom bröder och fränder. Det
behöves därför ofta blott några ord, för att. veta att någon är en krisren,
och för att skilja honom frän de icke-kristna. Så är det också begripligt,
varför kristna av de olika konfessionernabåttre förstå varandra och känna
sig stå varandra närmare, när de bedja tillsamrnans, än när de disputera
med varandra om tron. I bönelivet frarnträder just det gemensamma, i
synnerhet då många böners innehåll och form ha tagits ur Skriften eller
stamma från tiden före trossöndringen. Härav kan man utan vidare förstå
liturgiens betydelse som en förbindelsebro mellan de skilda kyrkorna. Så

ha t. ex. i vära dagar många protestanter vunnit en bättre och djupare
förståelse för den katolska religionen genom att fördjupa sig i den katolska
liturgien, i synnerhet i Missale Romanum, än vad de någonsin kunnat få
genom dogmatiska studier. Å andra sidan kunna katolikerna känna sig
uppbyggda och upplyftade, när de lägga märke till hur i prorestanrernas
böner och i den rika skatt ev psalmer de äga den fasta tron på och den
oförbehållsamma hängivenheten för Kristus få sitt gripande uttryck.

Mot allt som hittills sagts om det för alla kristna gemensamma kunde
man nu göra den tungt vägande invändningen att det visserligen må
vara sant, men att allt väsentligen stannar på planet för den praktiska
livsuppfattningen och livsföringen, för det religiösa-etiska, utan att pä
något sätt nå upp till det teologiska samtal, som längtan efter Una Sancta
gjort önskvärt. Mellan katolicismen och protestantismen står, så säger

man, orubbligt och ofrånkomligt f.rägan om den rätta tron.
Så har ju också Luther betonat: >Alla andra ting må en okrist äga 

- 
d,e

göra honom för övrigt aldrig till en kristen 
- 

med undantag av den rätta
tron, som €nsam gör kristna.r8 Därför, så menar man, måste LIna Sancta-
arbetet nödvändigtvis och huvudsakligen bestå i att studera skillnaderna
i de olika kyrkornas tro.

Det finns verLligen kristna, som det framför allt ligger om hjärtat att
se de konfessionella motsättningarna framlagda och rätt uppfattade. Och
vem ville förneka att därmed en värdig och nyttig uppgift ställes, som i
Försynens plan kan bli även den till en väg som leder mot den kristna
enheten. Den andliga kampen om det konfessionella varandets och tänkan-
dets förutsättningar och konsekvenser får ej upphöra eller förflackas, ty
det skulle antingen tyda på likgiltighet eller feg fruktan för ett principiellt

8 Yom Pafsttuna zu Rorn uiiler d.en bochberiihrzten Romanisten zu Leipzig (1520):
VA 6:296.
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ställningstagande och därmed vara förråderi mot sanningen. Sanningen
är nu en gång själens näring, varav den lever, och t. o. m. den minsta
>particula veri>, som h<;r till uppenbarelsen kan i ramen av hela den teo-
logiska lärobyggnaden vara eller bli av den största teoredska och praktiska
betydelse. Men sedan man med stor beredvillighet medgivit detta, måste
man dock klart och tydligt fastslå: Den som i våra dagar anser
kontroversteologien vara en trångande upp gif t, misskänner ti-
dens tecken (Matt. 16t 3) och flyr ur eller undan tiden. Vi stå i dag
inför frågor av ett oerhört djup och av en sådan hårdhet, atr gentemot
dem de läror, vari de kristna kyrkorna skilja sig frän varund,ra, så bety-
dande de än må vara i sig själva, komma först på andra och tredje platsen.
I dag rör det sig om valet för eller emot Kristus, ja, om det yttersta av-
görandet, om människan är en andevarelse med fOrpliktande vördnad in-
för sanningens, rättvisans och kärlekens absoluta värden. I sådana tider
känna sig alla kristna självmant trängda till en broderlig gemenskap.

Men denna tidshistoriska anmärkning fär icke leda bort från den be-
stämda frägan, om kontrorrersteologien hör till una
Sanc ta-ar betet eller inte. Här gäller det att gå fram med urskill-
nad. Man kan odla kontroversteologien på så sätt att man framställer mot-
sättningarna så skarpt och bjärt som möjligt, så att tes och antites stå

mot varandra som två höga bersgtoppar, mellan vilka en djup avgrund
öppnar sig, som det är omöjligt att slå någon bro över. Åhöraren och

Jäsaren se förvirrade och modlösa ned i avgrunden och fråga sig, vilken
förnuftig mening ett sådant samtal månde ha. Om kontroversteologien
skall höra till Una Sancta-arbetet, måste den vara uppfylld av viljan till
den kristna enheten genom att utifrån den klart erkända och markerat
avgränsade gemensamma besittningen göra framstöt i det ännu omtvistade
området och genom att efter bästa möjlighet sträva att utvidga överens-
stämmelserna. Kontroversteologiens fullt medvetna och tydligt kännbara
etos är alltså kärlek€n till enheten. Att detta etos kan uppfylla också en

utpräglad kontroversteolog, kan Joh. Adam Möhler :rara ett
exempel på. Han har (1332) skrivit en hel bok, den välkända >Symbo-
Jiken>, över de dogmatiska motsättningarna mellan katoliker och pro-
testanter. Men när hans protestantiska motpart, Ferdinand Christian
Bauro, framhOll för honom Luthers ord ur de Schmalkaldiska artiklarna
(II om mässan): >Sic in aeternum disungimur et contrarii invicem sumus

- Alltså äro vi för evigt skilda och motsatta varandra>>, svarade Möhlerl

n F. C h, B a u r: Der Gegensatz des Katbolizisruus unil tles Protestantistnus (1S34) 301.
' J. A. M ö h I e r: Neue I|ntersuchungen (lsi4) S 73: 449 ; jfr J. R. G e i s e I m a n n;

J. A. Möbler, Die Einheit tler Kircbe o. s. v. (Vien 1940): 91.
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honom mitt under stridens hetta: >In aeternum! Jag är rädd i djupaste
hj;rtat, vid detta ord. fn aeternum alltså! Det vill säga mycket, bra
mycket. In aeternum! För intet i världen skulle jag vilja tala så.>

Om den uppriktiga viljan till enheten besjälar och leder kontrovers-
teologien, komma vederbörande att visa så mycket tålamod att de lugnt
lyssna till motparten. Uppfylld av broderlig karlek skall var och en be-

möda sig om att icke genast motbevisa den andre, utan att först söka för-
stå honom och ärligt erkänna det sanna och goda, varhelst det än må

finnas. Ja, det kan lyckas för en djupt inträngande och varsamt utläg-
gande forskning genom att konsekvent tänka de stundom blott antydda
eller suddiga utgångspunkterna till slut, att sammanfatta de varandra
motsatta linjerna till en enhet och på så sätt genom en överraskande, klar
framställning göra det omöjliga liksom möjligt. Om de gångna århundra-
denas religionssamtal ha uträttat så litet, om de mestadels blott skärpt
motsättningarna, så ligger grunden därtill klart i dagen. Man har den
gången just icke med vilja till enighet kämpat om sanningen a I I e n a,

utan sinnena voro så upprörda av lidelser att en ömsesidig förståelse var
omöjlig. Men där människor verkligt osjälviskt vilja sanningen allena,
skola de komma varandra närmarel redan den gemensamma kärleken till
sanningen skall forbinda dem och den ena sanningens ene Gud skall väl-
signa deras enträgna bemödanden.

Men, kan man nu fräga, hwr skall en överenskommelse vara möjlig,
om tes och antites stå oförenliga mot varandra? Jo, tesen och antitesen
behöva icke komma överens med varandra, :utan människorna, som före-
träda denna tes eller antites, skola förskaffa sig klarhet över den precisa

meningen i de enskilda satserna. Det kan nämligen handa att varken tesen

eller antitesen äro fullt riktiga. Det är möjligt att både tesen och anti-
tesen äro oriktigt formulerade och att de icke uppfattas rätt. Lika ord
kunna stå för olika meningar och olika ord kunna beteckna samma me-
ning. Men också där två åsikter otvetydigt motsäga varandra, skall viljan
till enheten antingen i sanningsmomenten eller i åsikternas motiv finna
utgångspunkter för att åtminstone förminska avståndet och på så sätt
förbereda överenskommelsen. Ty man måste lägga noga märke till att
det alltid är en stor sanning eller en stark längtan i människornas hjärtan
som bildar grundvalen f.ör alla religiösa rörelser, även för de djupaste
splittringar och värsta förvillelser. Hur kunde det annars förklaras, att
miljoner och åter miljoner människor århundraden igenom gripas och
snärjas av dem? Att befria denna sanning och denna längtan från all
vidhängande slagg och från förvansknin gar, d.et måste vara målet för den

andliga kampen, så öppnas därmed på samma gång en väg till enande

och enhet.
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Man kan visserligen här icke förbise den invändningen att viljan till
enhet kan försvaga det obönhörliga allvaret i forskningen efter sanningen
och så bringa >den intellektuella ärligheten> i fara. Denna fara föreligger
icke blott som en möjlighet; den är reell. Ireniker råka därför lätt ut för
den misstanken att de icke äro klara, skarpa huvuden, och de måste verk-
ligen vara på sin vakt att de icke för den kära fridens skull nöja sig med
kompromisser, som med sina dimmiga begrepp och formuleringer äro
oförmögna till att utgöra ett solitt fundament för en enhet utan blott
bilda ett skenbart sådant. För att avvårja den faran har den gudomliga
Försynen ännu ett annat hjälpmedel i beredskap, som sörjer för att san-
ningsfrågan icke kommer till korta. Försynen uppväcker nämligen vid
sidan om irenikerna polemikerna. Genom att dessa uppbåda hela
sin andes vakenhet och skärpa {ör att framdraga motsärtningarna, för
att avslöja oklarheterna och att utforska >de svaga punkterna>>, förebygga
de bedrägliga >kortslutningar> och tvinga de den kristna enhetens vän-
ner att fullgöra sitt verk med all försiktighet och vetenskaplig noggrann-
het. De få alltså icke helt enkelt avfärdas som fredsstörande, också om
de till synes rulla stenar i vägen och i följd därav anses vara obekväma;
de kunna 

- 
kanske mot sin vilja 

- 
vara förträffliga hjälpare vid enhets-

arbetet g€nom den sanning de forfakta.

Det nya och glädjande i vår tids bemödanden om den kristna enheten
Iigger dari att de gamla krigiska lösenorden och slagorden ha förlorat
sin dragningskraft, visserligen icke på alla men dock på många kristna.
De mångfaldiga samtalen under de senaste decennierna ha gjort det uppen-
bart, hur mycket främmande, hur mycker outsagt och ouppklarat som
står emellan de skilda kyrkorna och hur nödvändigt det fu att befria den
teologiska diskussionen från förutsättningar som äro oklara, flertydiga,
1a, rent av felaktiga, men under vanans inflytande oprövade godtagas
som självklara. På så sätt står man nu öppen för en saklig omprövning
av trosskillnaderna; man vill icke mera en patologi av de kristna bekän-
nelserna (mänskligt, alltför mänskligt finns överallt), utan man längtar
efter en ontologi, som sanningsenligt framställer sakf<;rhållandet och rätt-
vist fördelar ljus och skugga. En sådan fördomsfri hållning är nu för
tiden så nödvändig och nyttig därför att alla frägor, i vilka protesranter
och katoliker gå isär, måste på nytt belysas och sruderas. Ty under f.yra
århundradens lopp ha frågeställningarna och fronterna väsentligen för-
ändrats, Vi genomskåda i dag reformationstidens tragiska förvecklingar
bättre än det var möjligt ftrr de dåtida människorna. Ett rikt åskådnings-
material står till vårt förfogande; vi känna de uppställda grundsatserna
och de konsekvenser som därav utvecklats, historiens förhoppningar och

5 -a3368. 
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besvikelser. Vi äro mycket mera beredda att medge fel och försummelser,
för trånga och överdrivna uppfattningar.

Den heliga Skrift t. ex. syntes för reformatorerna i början vara en bok som

förklarar sig själv och som därför är fullt tillräcklig till att garanrera trons enhet och
renhet. Men den osaliga förvirringen över Skriftens rätta tolkning ställde slutligen den

ftä,gan i förgrunden, vem som skulle vara kallad till att slutgiltigt och förpliktande döma

om Skriftens egentliga mening. När protestanterna anse det outhärdligt att Kyrkan ut-
övar denna uppgift, synes det för oss katoliker än mer oantagligt att varje enskild troende
skulle vara befogad därtill. Å andra sidan är det ett faktum att många protestanter läsa

Skriften flitigare och känna den bättre än katolikerna i gemen. Därför är det en be-

rättigad fordran att katolikerna föras mera till Skriften och att deras trosliv mera styrkes

direkt vid evangeliets källa.
Också vad frågan om rät.tfärdiggörelsen beträffar har läget i många avse-

enden förändrats. Den gamla uppfattningen i konkordieformeln (1577) att människan

förhåller sig till rättfärdiggörelsens skeende >som klots och sten> har icke hindrat pro-
testanterna att i den religiöst-sedliga uppfostrans intlesse lika mycket, ja, än skarpare än

katolikerna betona den mänskliga medverkan, arbetet på sig själv på grundval av den

genom Kristus skedda rättfärdiggörelsen. Å andra sidan har det så småningom blivit allt
mera känt, hur långt ifrån den äkta, av kyrkomötet i Trient förkunnade katolska läran
det är att anbefalla självtillräcklighet, pockande på egna förtjänster, utan att det också

enligt denna lått år den gudomliga nåden som verkar syndarens rättfärdighet. På så

sätt tillspetsas frågan slutligen till avgörandet, om Gud verkar a I I t eller om han verkar
a I I e n a, eller till den noggranna preciseringen av förhållandet mellan nåden och fri-
heten, till en hemlighet alltså som allt uppenbarelsens ljus till trots alltid kommer att
förbliva dold for våra jordiska ögon under en ogenomskinlig s10ja.

Särskilt anmärkningsvärd är den djupa förändringen av åsikterna i den egentliga

kyrko f r&grn. Det vill synas som om protestantismens hela utveckling tränger fram
till denna fråga. Visserligen är >>den kristna människans frihet> berättigad och grund-
lagd i Skriften. Men en frihet som icke har sin motvikt i auktoriteten leder till ett kaos

av meningar, som undergräver tron och förstör gemenskapen. Den kyrkliga auktoriteten
är sålunda nödvändig för att säkerställa den objektiva uppenbarelsens enhet mot de subjek-
tiva tolkningarnas mångfald. Detta hade man ännu icke haft klart för sig under re-
formationens Sturm-und-Drang. Men nu får det sin bekräftelse av tidsskeendet. Så har
alltså i våra dagar en förståelse för Kyrkans betydelse vaknat, för hennes författning,
uppgift och auktoritet. Icke så som om frågan om Kyrkan med avseende på sitt innehåll
vore den viktigaste i religiöst och teologiskt avseende. Den frågan: hur finner jag en

nådig Gud? står i värdenas rangordning högre än fågan: var finner jag Kristi sanna

Kyrka? Men metodiskt, d. v. s. i kunskapens ordning, avgör frågan om Kyrkan allt;
ty ntu jrg har funnit Kristi sanna Kyrka, har jag tillika hela Kristi uppenbarelse. Då
får jag också svar på frågan, hur jag kan finna en nådig Gud, och då vet jag också,

var evangeliet förkunnas rent och sakramenten förvaltas rätt.
Förståelsen för den kyrkliga auktoritetens betydelse och nödvändighet har även lett

till ett rättvisare omdöme om den katolska kyrkan. Till och med vad den påvliga ofel-
barheten beträffar 

- 
den värsta stötestenen 

- 
har visserligen icke själva dogmen, men

meningen om den på många håll förändrats, sedan historien har skingrat en hel del be-
kymmer man gjort sig. Medan det Vatikanska kyrkomötet pågick, trodde många att nu
skulle påven sätta i gång med att förkunna den ena nya dogmen efter den andra och
att utöva ett oinskränkt herradöme över samvetena. I dag veta vi att påven är ytterst
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tillbakahållande i bruket av den fullmakt Vatikankonciliet tillerkänt honom. Påven är
lika mycket som den siste av de troende bunden vid den heliga Skrift och Kyrkans tradi-
tion. >>överraskningar> äro alltså icke att frukta. Den påvliga ofelbarhetens dogm upp-
stod icke 

- 
såsom många ha påstått 

- 
av deo romerska kyrkans härsklystnad, utan

den har förkunnats till skydd och stöd för den rätta tron, alltså av ett religiöst motiv.
Den kyrkliga auktoriteten får visserligen icke underkuva >den kristna människans frihet>.
I praktiken skall det ofta nog hända att katoliken överbetonar auktoriteten och pro-
testanten friheten. Ju renare evangeliets anda erkännes och förverkligas, desto mer skall
visserligen en levande spänning uppstå mellan auktoriteten och friheten, men tillika en

skapande syntes mellan dem båda.

På så sätt har mycket i förhållandet mellan katolicismen och protestan-
tismen som är värt och i behov ay att noga övervägas börjat att röra pä
sig och tlna Sancta's vänner vinnlägga sig om att åga det råtta sinnelaget
vid strävandet att komma fram till en större ömsesidig förståelse. Det
finns nu tre särskilda omständigheter som äro gynn-
s a m m a för detta arbete och som låta vår tid framstå som ett >tempus
opportunum>, ett lagligt tillfälle för ett sakligt samral mellan kon-
fessionerna.

För det f örsta, den klara och kl art insedda skill-
naden mellan f.rägan om den kyrkliga enheten
och f.rägan om frälsningen. I det förflutna har ingenting
annat så förvirrat och förgiftat förhållandet mellan de skilda kyrkorna
som just sammanblandningen arr dessa bäda frägor. När man på 1i00-
talet och 1600-talet använde r. o. m. brutalt våld för arc tvinga män-
niskorna till att antaga den sanna tron, skedde det icke dårför att de då-
tida människorna voro mera efterblivna eller sämre än vi - värt 20:e
århundrade har sannerligen ej den ringaste anledning att förhäva sig
gentemot något som helst annat århundrade 

- utan det skedde tyvårr
alltfOr ofta, emedan man ansåg den yttre tillhörigheten till den sanna
Kyrkan vara absolur nödvändig för frälsningen. Därför tillerkände reo-
logerna furstarna icke blott rätten utan också plihten. att tvinga sina un-
dersåtar att antaga den sanna tron. Av denna felaktiga princip har
ofantligt mycket elände och orätt uppstårt för protestanterna, men även
för katolikerna. I dag inse vi det fördärvliga i denna grundsats, och det
icke blott av det skälet att vi icke mera ha makten att tillämpa den, utan
därför att den motsäger den kristna religionens väsen och anda och eme-
dan användandet av våld farhindrar det varpä det, ensamt ankommer:
nämligen det friailliga antagandet av den sanna tron. Fastän det f<;rblir
sant att ingen blir frälst som icke på något sätt hOr till Kristi Kyrka, så

är dock den yttre tillhörigheten till denna Kyrka iche under alla omstän-
digheter nödvändig till frälsningen, då Gud farlenar varje människa, var-
helst hon än befinner sig, tillräcklig nåd för att rädda sin sjäI. Ja, i
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yttersta nödfall räcker enligt Hebr. ll:6 tron på Gud som vedergäller
både det goda och det onda till rettfardiggörelsen och frälsningen. vi
behöva alltså vid all högaktning för den eno sanningen och ior una
sancta ej utveckla ett påträngande omvändelsenit av fruktan att den
andre annars kunde gå evigt förlorad.

För det andra, d en gy nnsamma stämningen bland
kyrkf olket. De teologiska disputationerna äro, som redan Möhler
klart insett och uttalat på sin tid, alltid blott ekot av den stämning som
mera allmänt råder i Kyrkan; de återspegla det o#entliga forhållandet
mellan konfessionerna. När de troende äro upprörda av konfessionella
lidelser, skall det icke vara så lätt för teologerna att tala försonligt och
sakligt; sådana ord blåsa då bort med vinden. Ett sansat, fruktbart samral
kan först komma till stånd då lugn har inträtt i själva livet och ett när-
mande mellan konfessionerna önskas av de troende. Detta är nu fallet i
vära d,agar, i synnerhec också i Tyskland. Nog har där aldrig någonsin
sedan reformarionen förhållandet mellan katoliker och protestanrer varir
så bra som nu. En polemik, sådan den ännu för femtio, sextio år sedan
upphetsade och förbittrade sinnena, skulle i dag icke mera rålas av det
kristna folket, medan ord som mana till förståelse finna öppna öron. När
Adolf Flarnack är 7907 på universitetet i Berlin h<;ll sitt föredrag om
))protestantismen och katolicismen i Tyskland> och uppmanade teologerna
att övergiva de felaktiga kampställningarna, upptogs hans tal 

- såsom
hans dotter och biograf Agnes von Zahn-Harnack berättar 

- 
med en

isande tystnad. r d,ag har det som Harnack den gången framhöll blivit
för rätt så många kristna något självklart. Denna försonliga stämning
bland kyrkfolket underlättar högst väsentligt ett lugnt samtal över skill-
naderna i tron.

För det tredje, kristenhetens inre lege. Kristen_
domen genomgår utan tvivel nu en tid av förödmjukelse. Det är en tid
av svår och svåraste inre prövning. Dema är icke något som i sig självt
kunde verka främmande och skrämmande för en kristen. sådana tider
ha förutsagts av Kyrkans Herre, och i sådana tider kan och skall Kyrkan
växa inifrån. Det gäller att hos alla väcka det medvetande, som i dag
lever i de bästa kristna av alla konfessioner, att vära dagars kristendom
behöver en förnyelse ur evangeliets källsprång. Kristendomen från i dag
lider under sin egen medelmåttlighet. Det var nog insikten om detta
tragiska faktum, som lät den store påven Pius XI vid hans livs slut säga
de orden, att i den nuvarande timmen ingen hade rättighet till att vara
en medelmåtta. I synnerhet efter de senaste årens bittra erfarenhet känna
vi instinktivt att vi, både katoliker och protestanrer, allvarligt måste be-
möda oss om att komma i form såsom kristna; ty först då få vi hoppas
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att kunna ställa upp framför våra led fler män och kvinnor av format.
En sådan tid är gynnsam för ett samtal mellan konfessionerna, emedan

den håller sjalvforhävelsens anda borta och inger beredvillighet att medge

de egna felen och att behandla de andra med vördnad och kerlek, ja, att
t. o. m. lära av dem.

För att nu bemödandena om en bättre ömsesidig förståelse skola kunna
bära riklig frukt, måste n ägra betingelser med avseende
på metoden vara uppfyllda. Det är därom vi ännu vilja säga några

ord. Den rätta utgångspunkten för Una Sancta förfelas redan därigenom
att man börjar med fordringar eller kritik gentemot de andra. Icke det
är den avgörande frågan, vad den a n d r e har att gör^ eller att under-
låta, utan vad j a g kan och borde göra för den kristna enheten. I en

bön, som påven Benediktus XV år 1916 anbefallde för unionen mellan
Rom och orienten, heter det: >Bevara oss för varje fel, som kunde
fjårma dem än mer från oss.> Detta är äkta ekumenisk anda: att akta
på de fel vi måste undvika och att låta evangeliets ljus stråla fram ur oss

själva på sätt att det verkar tilltalande och icke frånstötande.
Det andra år att envar allt ef ter f örm iga bidrager till

verket. Gåvorna äro olika. Var och en kan och bör hjelpa genom sin

bön och sitt goda exempel, som är mäktigare än de mest vältaliga ord.
Men den teologiska diskussionen mellan kyrkorna måste förbehållas åt
dem som genom kunskap och erfarenhet äro kallade därcill. FIär som
överallt vid sådana tillfällen kan den stora massan väl få del i veten-
skapens resultat, men icke i dess forskningar. Därför måste man uttryck-
ligen varna för en nära till hands liggande villfarelse: Många människor
tro sig utan vidare också kallade och förmögna till att deltaga i diskussio-
nen, så snart ett ämne till sitt innehåll intresserar dem. Det är denna miss-
uppfattning som jämnt leder till odisciplinerat, ändlöst prat över etiska,

rättsliga och religiösa spörsmåI, något som visserligen vittnar om intresse,

men ingalunda alltid också om sakkunskap. Så har även IJna Sancta's
problem sedan gammalt fiånat som en kär tummelplats för idealister,
fantaster och entusiaster, som skapa oro och förvirring genom sina verk-
lighetsfrämmande förslag och planer. Från sådana villfarelser måste ar-
betet för den kyrkliga enheten hålla sig fritt; dess värdighet kräver att
det alltid framstår såsom ett allvarligt företag, som förtjänar att bemötas
med allvar.

Det tredje är den svåra konsten att kunna ha tålamod
och att kunna v ä n t a. Det rör sig om ett långvarigt arbete på lång
sikt, där det ännu finns många svårigheter att övervinna. Varje enskilt
steg måste noga överläggas och anpassas efter tidens och platsens omstän-
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digheter, icke minst efter respektive motpartens andliga särart. En nit-
älskan utan rätt insikt (Rom. I0:2) skadar bara och >en enda som
felar kan fördärva mycket gott> (Pred. 9: 18). Att gå på bullersamt
måste undvikas lika mycket, ja, än rrrer än trött resignation och ren passi-
vitet. All feberaktig oro, allt som påminner om jobberi och sensation,
måste hållas borta iträn detta heliga verk. En inre eld måste inom oss

brinna för Kyrkans enhet, men i sin verkan utåt behärskad av klokhet
och kärlek. I allmänhet kommer det nog mindre an på att skapa till-
fallen till tankeutbyte ån att väl begagna de talrika möjligheter som er-
bjuda sig självmant. Det som i dag kännes som påflugenhet och därför
tillbakavisas, hälsas kanske i morgon välkommet som em tillmötesgående.
Där den allvarliga viljan till enheten förefinns som själens grundinställ-
ning och grundstämning, verkar den också medvetet eller omedvetet utan
yttre sporre; men där den fattas, skola alla övertalningsförsök och alla
påstötningar hjälpa mycket litet eller alls intet. Arbetet för den kristna
enheten måste på så sätt bära stämpel av alla Guds verk: det måste växa
inifrån i stillhet, utan larm, utan prål; det kan och får icke göras utifrån.

Till slut vilja vi ännu ge ett kort svar på tvä frägor, som åter och
åter igen ställas. Den första f.rägan låter: Är IJna Sancta-arbeter en
(öppen eller kamouflerad) konvertitrörelse hän mot Rom?
Nej! Una Sancta-arbete och konvertitrörelse (i fall detta umryck över-
huvud har en förnuftig och moraliskt oangriplig mening) äro två olika
ting. Båda stå t. o. m. i ett spänningsförhållande till varandra; ty Una
Sancta-arbetet vill förbättar det ömsesidiga forhållandet mellan konfes-
sionerna, men enskilda konversioner pläga försämra det, emedan genast
förebråelsen höjes att man gör proselyter och >stjäl får> och sinnena på
så sätt förbittras. Men detta till trots kan man i c k e säga och kräva:
>Enskilda konversioner få och böra icke äga rum.>> Man får icke säga

och kräva detta av det enkla skälet, att. varje människa är förpliktad att
följa sitt samyete och därmed sanningen, så långt han känner den. Från
denna plikt kan ingen kyrka, inter hänseende till kära anhöriga (Matt.
l0: 34-37) och ingen fruktan för obehag eller nackdelar dispensera.
Man kan utan tvekan våga påståendet att t. ex. kardinal Newman kanske
hade kunnat verka mer för ett närmande mellan Canterbury och Rom,
om han farblivit anglikan. Men det åndrar intet i det faktum, att han
var förpliktad och gjorde gott i att ftrlja sitt samvete.

Men då allt arbete för den kyrkliga enheten måste vara besjälat av obe-
tingad sannfärdighet och redan blotta skenet ay ett ouppriktigt spel med
täckta kort därvid måste undvikas, dölja enhetens vänner icke att de
verkligen vilja uppge all anti-hållning och att de att. b&ja med vilja så
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långt som möjligt minska klyftan mellan protestanterna och katolikerna
med den avsikten att på så sätt 

- 
>hoppandes där ingen förhoppning

finnes> (Rom.4: 18) 
- 

tjåna det slutliga målet: nämligen att åter upp-
häva den beklagansvärda, genom skuld på båda sidorna uppkomna tros-
söndringen, >ut omnes unum sint 

- 
på det alla må vara ett>. Den som

anser denna blick i framtiden vara utopisk, outhärdlig och ett förräderi
mot sin religiösa övertygelse, han må kanska ha förståelse för en enhet i
kärleken, men han skall enligt grundsatsen >principiis obsta> sätta sig till
motvärn mot de första försöken att komma en kyrklig enhet åstad. Bara

han då också medger detta öppet inför sig själv och andra!
I en överf Ord mening är dock bemödandet om Lfna Sancta en

äkta konvertitrörelse. Det vill nämligen beveka alla kristna, protestanter
och katoliker, att allvarsamt arbeta på sin egen reformation och att pä

så sätt omvända sig till det bättre. Yarje åkta, fruktbar reform inom
kristendomen och inom Kyrkan tar sin början med att reformera den egna

personen. Då blir arbetet för den kyrkliga enheten till en helig tävlings-
kamp mellan konfessionern, så att >de på ett upplyst sätt sträva att ömse-

sidigt överträffa varandra i Dens farharligande, som de gemensamt vörda
som frälsningens källa, (Möhler, Symbolik rs77). Då blir arbetet för
enheten för dem en sträng skola för självkritik och självtukt, och det
också i den meningen att de troende hållas till att b:åttre lära känna sin

egen religion, ty den religiösa okunnigheten är i vära dagar mycket stor,
också bland de s. k. bildade. Men varje närmande mellan konfessionerna
måste ta sin utgångspunkt från vetandet och icke från okunnigheten.

Den andra frågan låter: FIar då arbetet för den kyrkliga enheten över-
huvud någon som helst utsikt att lyckas? Först detta kanske
något överraskande svar: För en kristen spelar den f.rägan blott en under-
ordnad roll. Om vi ha insett att vi enligt Guds vilja måste sörja för en-
heten, så stå vi i Guds uppdrag och tjänst och varje uppdykande betänk-
lighet övervinnes genom medvetandet: Gud vill det. Besvikelser och bak-
slag ändra heller icke något i den saken. Att uppgiften är mycket mödo-
sam och vansklig, kan ingen förneka som nyktert bedömer de verkliga
förhållandena. Billiga lagrar kan man här icke skörda, och den konfes-
sionella förståelsens pionjärer skola ofta se sig invecklade i en ansträngande
kamp på två fronter. Men mindre än nägra ha de rätt att göra gällande

att Mbetet är utsiktslöst, vilka själva icke röra någon hand därför utan
tvärtom alltid häller sin rent negativa kritik som en giftvätska över de

trevande försökens späda brodd. Detsamma gåller än mer om dem, vilka
överhuvud icke ha någon vilja till enheten utan blott blanda sig in för
att bromsa och hindra; de äro i sanning inga arbetare vid det stora, heliga
verket, utan de måste betecknas som sabotörer.
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Men om vi vilja tala ,efter människornas sätt>, så synes utsikten för
framtiden vara den att nägra dogmatiska och organisatoriska överenskom-
melser mellan de skilda kyrkorna att tala om icke kunna väntas inom en

överskådlig tid. Därtill äro de historiska, psykologiska och teologiska
förutsättningarna ännu icke uppfyllda. Viktigare och mera trängande än
enheten själv är till en början viljan till enheten, en vilja som
innesluter en djupt gående omformning av det inre sinnelaget. Om en

allvarlig, dådkraftig och offerberedd vilja till enheten skulle bli hela
kristenhetens gemensamma egendom, då skulle därmed en helt nya anda
draga in i den och vi kunde utan överdrift tala om ett sant pingstunder.
Bönen om enheten, som vi enskilt eller gemensamt förrätta, måste alltså
framför allt riktas på denna vilja, och Fadern i himmelen skall giva denna
goda (heliga) ande åt dem som bedja honom därom (Luk. 11: 13).

Det finns visserligen också kristna, som tänka nästan med skräck på

möjligheten att enhetsstävandena kunde ha en alltför snabb framgång.
De äro rådda att den enade kristenheten kunde råka ut för faran av en
stagnation, då kritik och tävling fattas. Men denna sorg kunna vi lugnt
överlämna åt framtiden och åt Kyrkans F{erre. Än så länge ser det icke
ut såsom om det nu och i framtiden skulle fattas angrepp och kritik mot
kristendomen.

Som avslutning vilja vi sammanf atta arbetet för den kyrkliga enheten
i en liknelse, som lätt kan behållas och som först begagnars av en svensk
teolog.z Han jämför de olika kyrkornas försök om LIna Sancta med byg-
gandet av Sankt Gotthards-tunneln. När man satte i gång därmed, bör-
jade ingenjörernae{ter cn noga beräknad plan från båda sidorna på samma
gång. Med varje dag blev avståndet mellan de båda arbetslagen mindre
och så småningom kommo de så nära varandra, att de med glad spänning
kunde höra hammarslagen från den andra sidan. Slutligen när den sista
skiljemuren fallit, möttes de precis i mitten. Kanske kan denna liknelse
hjälpa oss att rätt förstå vår uppgift i den kyrkliga enhetens tjänst.

Mellan de skilda kristna kyrkorna har under århundradenas lopp ett väl-
digt fjällmassiv tornats upp. Det består av motsättningar, missuppfatt-
ningar, fördomar, avoghet, hat, religionskrig, förtryck och förföljelser,
kortsagt av alla dessa så fula ting, varom kyrkosöndringens historia vet
att berätta. Detta väldiga massiv, som skiljer oss åt, kunna vi omöjligt
röja undan eller gräva igenom på kort tid. Men Kyrkans Herre har icke
ändrat eller upphävt sitt testamente, som med största efrertryck kräver

' E. Lehman n: Teologien och kyrkans enbet. Enig kristenilorn i Olaus Petrisam-
lingen >Kyrkans enhet>, Stockholm l9l9:62 I.; jfr F r. Heiler Der Katholizismus,
Miinchen l92J;7O4.
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en enad kristenhet; han är och förblir den store ingenjören för den kyrk-
liga enheten. Dåfiör har han i vära dagar i många kristna uppväckt en
ny anda, en ny kädek för enheten. Han sätter i sin visa och goda försyn
de enskilda troende allt efter deras förmågor till detta stora, på lång sikt
planlagda arbete. Han har användning för de mest olika arbetare, icke
blott för de lärda utan även for de olärda, och han visar ingen tillbaka
som har god vilja. Många (icke alla) kristna ha i våra dagar blivit lyhörda
mot hans kallelse och börjat med försöket, att öppna en ny väg genom
bergsmassivet.

Deras ärliga bemödanden och flitiga ansträngningar likna visserligen de

svaga hammarslagen, som de enskilda arbetarna utfört i Sankt Gotthards-
tunneln. Vad förmår den enskilde kristne vid fullbordandet av ett sådant
verk för en jätte. Liknar han icke en dvärg som vill flytta ett klipp,block?
(jfr Mark. 16:3). Men det förenade arbetet av miljoner kan bortflytta
eller genombryta t. o. m. de största berg, om de blott pä rätta sättet sam-
verka med varandra. Varje kristen kan här lämna sitt bidrag. Där sändes

ur den stilla kammaren eller gemensamt med andra en andäktig bön om
enheten till himmelen; där sker i det fördolda en kärleksgärning mor en

annorledes troende och ett svårmodigt, f.örbittrat sinne blir ljust; där rät-
tas en fördom, en feluppfattning; der fOrhindras eller gottgöres en in-
diskretion, en taktlöshet; dår oskadliggöres ett falskt rykte som förgif.tar
relationerna mellan konfessionerna; dår föres ett fredligt, broderligt sam-
tal som ger mycket ljus och mycken kärlek; där skrives en bok som upp-
lyser och försonar. Varje sådan enskild händelse är, blott i sig själv be-
traktad utan samband med den väldiga uppgiften, icke värd att ens om-
nämnas, om den också är dyrbar i Guds ögon (Mark. 9z 4l). Men tagna
rom en helhet skola alla dessa små bemödanden och handräckningar hjalpa
till att omskapa jordens anlete. Också detta arbete sker 

- 
liksom vid tun-

nelbygget 
- 

bäst underjordiskt, fördolt, under diskretionens skyddande
hölja, liksom med uteslutande av offentligheten 

- 
icke som om det hade

att frukta dagens ljus, utan för att undvika onödiga störningar och för
att hålla nyfikna, likgiltiga människor borta. På samma säm som
söndringen har kommit till stånd genom miljontals fel och försummelser
måste nu omvänt dess övervinnande förberedas genom troget, enträget,
osjälviskt samarbete av otaliga miljoner kristna. Enhetsverket skall vis-
sedigen heller icke lyckas för detta samarbere, om icke Kyrkans Flerre
välsignar byggnadsfolkets gärning. Honom, som är den store ingen-
jören, tillfaller den viktigaste uppgiften vid det kristna tunnelbygget,
nämligen att sätta den oöverskådliga skaran av små arbetarc så till verket
och att leda dem så att mittaxeln noga f<;ljes, på det att icke de ivrigaste
och bäst menade ansträngningar till rots de båda gångarna slutligen gå
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på sidan av varandra, utan att de fastmer säkert mötas i mitten. Och
framför allt: Jesus Kristus ensam år vär frid; han ensam kan också ned-
lägga den sista skiljemur, som har rests mellan de skilda kyrkorna
(Ef.. 2z v).

Om den stora dagen för den kristna enheten någonsin kommer - rri
veta icke om och hur och när -, då skall det varken finnas segrare eller
besegrade. De småaktiga beräkningarna och känsloirritationerna från den
mänskliga inskränkthetens sida skola på den dagen bortfalla liksom barnets
drömliknande tankevärld förbleknar inför den mogne mannens ljusa in-
sikt (l Kor. 13: 11). Då skola alla tillsammans bOja sig i djup ödmjukhet
och tacksam glädje inför den ene Guden och den ene Kristus (Joh. tZ z l),
och segern skall tillfalla den kristna sanningen och den kristna kärleken.

Max Pribilla.

HENRIK TIDEMANSSON, BISKOP
I LINKÖPING.

enrik Tidemansson (eller, som den latiniserade namnformen lyder,
Flenricus Tidemanni) var född i Vånga socken, vilken är belägen

mellan sjöarna Roxen och Glan i mellersta ötergötland. Födelseåret bör
ha infallit någon gång mellan 1425 och 1430. Henriks fader hette Tide-
man Didriksson, hans rnoder (eller styvmoder?) Ingrid. >Släkten synes av
namnformerna att döma ha varit av tysk extraktion och torde ha kommit
in såsom borgare i någon av de östgötska köpstäderna>, hävdar Keller-
man. Dock torde, enligt vad Salomon Kraft meddelat mig, ej den möjlig-
heten vara utesluten, att vi här ha att göra med en b er gs manss I äkt
av tysk ursprung: Vånga fjerding var mot slutet av medeltiden en värde-
full förläning just tack vare bergsbruket.

Den unge Henrik bestämdes för den prästerliga banan. På hösten 1446
inskrevs han vid det av dåtidens svenska studenter flitigt frekventerade
universitetet i Rostock, där han tvä är senare avlade baccalaureat-€xamen.
I Rostock hade den kartusianska fromhetsriktningen, strängt
asketisk men på samma gång bildningsvänlig, ett starkt fäste. Strax utan-
för staden låg det är 1396 stiftade kartusianerklostret Marienehe, vilket
satt som sin uppgift att frärnja det andliga livet i staden och vilket stod
i nära förhållande till universitetet. Kartusianerorden kom så småningom
att samverka med deuotio ruod.erna, den innerliga fromhetsrörelse, som
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representerades av > det gemensamma livets bröder> och som utgör förut-
sättningen för Thomas a Kempis' berömda andaktsbok. Kellerman har
påvisat den betydelse som den kartusianska religiositeren torde ha haft
för den unge Jakob IJlvsson, vilken också studerade i Rostock, och säker-
ligen har den även givit Henrik Tidemansson rika andliga impulser.

Efter avslutade studier återvände Henrik hem för att genomgå de kyrk-
liga graderna vid Linköpings domkyrka. Sedan l44l hade den östgötska
biskopsstolen innehafts av den redbare, välmenande Nils König. Är l4J9
efterträddes denne av Kettil Karlsson (Vasa), vilken under sitt sexåriga
episkopat mest gjorde sig kend som en djärv och stridslysten politiker,
livligt engagerad som han var i striderna mellan den inhemske konungen,
Karl Knutsson, den danske unionskonungen Kristian I och Kettils egen
kusin, ärkebiskopen Jöns Bengtsson (Oxenstierna). I augusti l46J bort-
rycktes den krigiske biskop Kettil av pesten. Då en ny stiftschef skulle
utses, föll kapidets val på Henrik Tidemansson, som då var kanik. Lin-
löpings biskopskrönika (tryckt 1523) befåttar härom:

Sedan monde walet gonga

Til biscop Henrik födder i Vonga,

Ther caniker war i samma kyrkia

Oc rätwijsa plägade styrckia.

Han elskade gärna enfalligheet

Oc them ther foro mäd skelogheth.t

Henrik hade stått fjårran från högadelns släkt- och partifejder. Det
var tydligen på grund av hans rent personliga förtjänster, som man före-
slog den unge kaniken till biskop. Den påvliga stadfästelsen erhöll Henrik
den 4 juli 1466 - under mellantiden hade titulärbiskopen Andreas Mus
av Gardar, Kristian I:s kandidat, fungerat som biskopsvikarie - och för
denna hade han säkerligen att tacka den unge Uppsalakaniken Jakob Ulvs-
son, som under ären l46J-70 f.öretridde den svenska kyrkans intressen
vid kurian. Genom sin duglighet hade Jakob förstått att vinna påve
?aulus II:s ynnest, och vid tillsättandet av de lediga biskopsstolarna i Lin-
köping och Vaxjö synes han ha utövat ett avgörande inflytande. Keller-
man har påvisat, att just dagen innan Henriks utnämning blev bekräftad
av påven, beviljades Jakobs egen anhållan om Munktorps pastorat, vilket
tyder på att det funnits ett sammanhang mellan de båda utnämningarna.
Då Jakob Ulvsson sedan den 18 december 1469 av påven proklamerades
till ärkebiskop av Uppsala, har detta säkerligen hälsats med glädje av
biskop Henrik i Linköping. Under de kommande decennierna skulle sedan

1 skelogheth (skälighet) : besinning, måttfullhet, eftertänksamhet.
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ärkebiskopen och Linköpingsbiskopen trofast stå vid varandras sida, stöd-
jande varandra med råd och dåd.

De första åren av Henrik Tidemanssons biskopstid sammanfalla med
Karl Knutssons tredje regeringstid (1467-70). Den svenska hierarkien
hade för det mesta stått i opposition mot denne konung, så var t. ex.
biskop Kettil, Henriks föregångare, en av kung Karls häftigaste motstån-
dare. Även biskop Henrik har i mångt och mycket ogillat Karls politik:
hans dikt Konun.gen, som ger regler för hur en god och rättvis konung
skall bete sig, innehåller ett rätt. skarpt klander av Karl Knutssons regering.
Bl. a. framhåller dikten, att Karl på ett alltför hänsynslöst sått. fråmjat
sina egna ekonomiska intressen - i sin iver att köpa jordagods och samla

dyrbarheter hade han utarmat sin allmoge och skaffat sig själv många
fiender. Samma synpunkt på denne konungs styrelse kommer fram i ett
brev, som Henrik är 1492 skrev till Sten Sture (se Kellerman, s. 63, not),
något som låter oss förmoda, att dikten skrivits först vid denna tid. I
brevet säges det, att allmogen på grund av Karls slöseri >leed stora tvrang
bade med bark aar oc örlöge>, men Vår Herre ville icke länge tåla det:
>han älsker mer menighet än en ensaman man>. Man lägge märke till
en viss demokratisk tankegång i dessa ord! - Då stormannen Erik Karls-
son, biskop Kettils broder, 1469-70 gjorde uppror mot konung Karl"
ställde sig emellertid Henrik på den senares sida och lät t. o. m. infånga
några av rebellens anhängare och utlämna dem till straff. Det hedrar
Henriks goda omdöme, att han ingrep mot dessa upprorsmän, vilka med
sina plundringståg utött stora delar av Mälarlandskapen. Konungen och
biskopen ha denna gång enats inför fosterlandets fara.

Nu några ord om biskop Henriks och hans ämbetsbröders ställning till
Sten Sture d. ä., vilken med ett f.yraärigt avbrott var Sveriges riksföre-
ståndare frän 1470 till sin död 1t03. Slaget vid Brunkeberg (to/to 147t),
vilket blev den avgörande kraftmätningen mellan herr Sten och Kristian I,
ha de svenska biskoparna sökt förhindra - de ville såvitt möjligt bevara
freden i landet och förhindra öppen strid. Efter en skärmytsling mellan
kung Kristians folk och svenskarna vid Kläckeberga nära Kalmar skrev
biskop Henrik, inom vars stift oroligheterna ägt rum, ett brev till Kristian
för att fritaga svenskarna från skulden till det passerade och för att ut-
verka fredsförhandlingar (Kellerman, s. 104 f.). Några månader senare

(i september L47l) gåstade Henrik sin vän ärkebiskopen på dennes borg
Almarestäket. Jakob Ulvsson hade just blivit uppmanad av kung Kristian
att förmå de svenska rådsherrarna till fred och underkastelse. Nu skrevo,
ärkebiskop Jakob och biskop Henrik gemensamt till rådet med förma-
ningar >att sådant mord måtte avläggas på båda sidor, så att frid, endräkt
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och karlek äter varda i riket igen>. Denna de båda vännernas hållning
bestämdes av >en principiell uppskattning av freden som under alla för-
hållanden mest överensstämmande med Guds lag och vilja> samt av deras
djupa känsla för >frändskapen mellan unionens folk> (Brilioth). Emeller-
tid blev det ju svärdet, som fällde utslaget.

Vid de möten och förhandlingar, som på 1470-talet höllos i Kalmar
för att äterupprätta freden och förbundet mellan de nordiska rikena, var
Henrik Tidemansson närvarande 1472 och 1476 säsom medlem av det
svenska rådet. Betydelse fingo dessa möten bl. a. genom att de samman-
förde de förnämsta skandinaviska kyrkomännen till värdefullt andligt
samarbete. Gernensamt utfärdade de nordiska biskoparna en rad avlats-
brev, och i den pågående aktionen för Katarina Ulvsdotters kanonisering
fick den svenska kyrkan bistånd från sina systerkyrkor. Detta Vadstena-
helgons heligforklaring låg den östgöeke biskopen särskilt varmt om
hjårtat.

Kristian I avled ir 1481, och under de tre följande åren församlades

de nordiska rådsherrarna (däribland även biskop Henrik) flera gånger i
Kalmar f.ör att förhandla om Kristians son Flans' antagande som unions-
konung. Genom Kalmar recess år 1483 förmådde rådsherrarna Hans att
göra vittgående konstitutionella utfästelser, innan han erkändes som ko-
nung. Sten Sture lyckades emellertid tills vidare förhindra att Hans
kom i besittning av Sveriges tron. De svenska biskoparnas unionsvänlighet
kom så småningom att medföra konsekvenser med avseende på deras håll-
ning dll den inhemske riksföreståndaren, Sten Sture. Under det närmaste
årtiondet rådde väl i allmä,nhet ett gott forhållande mellan denne och
biskoparna, men på 1490-talet. utlöstes konflikten. Om herr Stens animo-
sitet mot biskop Henrik vittnar t. ex. hans hemställan hos påven, att en

hans frände, Johannes Breyde, en klerk från Slesvig, skulle ihågkommas,
då Linköpingsstolen en gång bleve ledig. Ett påvebrev beviljade denna
anhållan, och riksföreståndaren fick dessutom rätt att vid nästa vakans
utöva inflytande på tillsättningen av biskopsstolarna i Strängnäs och Åbo.
Det måste irritera kyrkans män, att herr Sten skulle få viktiga biskops-
stolar lagda under statens kontroll. Likaså väckte det biskoparnas ovilja,
att Sten sökte begränsa rätten att testamentera till kyrkan. Till sist för-
orsakade riksföreståndarens ryska politik en djupgående söndring mellan
honom och det av ärkebiskopen ledda rådet. Ryssarna hade företagit upp-
repade anfall mot de finska gränstrakterna, och man hyste planer på ett
korståg mot dem. Såväl arkebiskopen som biskop Henrik sä,nde krigsfolk
över till Finland, men de funno snart anledning till missnöje över det sätt,
varpå herr Sten skötte felttäget i iister. Kort sagt, det ryska kriget blev
dem en besvikelse. En mängd anledningar samverkade till den avgörande
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brytningen på våren 1497. F.ädet uppsade riksföreståndaren trohet och
inkallade konung Flans.2 Flerr Sten lät sin vrede fara ut över kyrkans
m.ån och deras egendom. Ärkebiskopens gårdar skövlades. I slutet av
juni gingo östgötabönderna på Sten Stures anstiftan och under ledning
av riddaren Erik Turesson till angrepp mot biskop Henriks gårdar. >Att
bönderna icke gått till attack på eget initiativ är uppenbart, i all synner-
het som bondehärens ledare uppträtt på Sten Stures vågnar. Trots ett
den 6 juli ingånget vapenstillestånd har man gått till förnyat angrepp.
Rådsherren Bengt Ry'ning, åt vilken biskop Henrik anförtrott försvaret,
blev jämte sitt folk tillfångatagen. Biskopsgården Röne blev bränd och
nedriven.> (Kellerman.) Undsättningen lät dock ej vänta på sig. Snart
nalkades konung Flans' trupp€r, och vid Rotebro (sept. 1497) besegrade

dessa Sten Sture. Hans kröntes i Stockholms Storkyrka, och herr Sten
fick som ersättning betydande förläningar uppgörelse i godo så-

lunda. Dfuefter återvände den nykrönte konu,ngen till Danmark. P&

hemvägen gästade han Vadstena, där biskop Henrik var hans ciceron. Den
provisoriska regering, som skulle fungera i kungens fränvaro, bestod av
ärkebiskopen, biskop Henrik, Sten Sture samt Svante Nilsson (den sist-
nämnde sedermera riksföreståndare under namnet Svante Sture). Någon
större roll kom den dock ej att spela. - Det led nu mot slutet av biskop
Henriks långa levnadssaga: den 20 december 1i00 lade han sina trötta
ögon till vila. Till hans efterträdare utsåg domkapitlet på herr Stens förord
den ryktbare Hemming Gadh, vilken förut varit Henriks kansler. Doktor
Hemming fick dock aldrig påvens stadfästelse utan förblev till sin död
>herr electus>>. Det kan i detta sammanhang nämnas, att även Flans
Brask tjänstgjort som kansler åt biskop Henrik. I Henrik fick Brask
>icke blott en beskyddare utan även ett gott föredöme i fräga om sdftets
skötsel, vilket säkert satt spår i Brasks senare episkopala verksamhet,,
(N. F. Molin i Credo 1938: r70).

Det är nu tid att övergå till biskop Henriks >inre sty-
r e I se >, dll hans förvaltning av stiftet och till det religiösa, kulturella
och sociala arbete han utfört. Linkopings biskopskrönika berättar i föl-
jande ordalag om vad han verkat för domkyrkan och stiftet:

' För att rätt förstå Jakob Ulvsson, Henrik Tidemansson och deras kolleger, vilka
omsider ge unionskonungen sin anslutning mot riksföreståndaren, bör man ihågkomma,
säger Brilioth, att >>den ideella unionstanken aldrig helt upphört att ha en viss makt över
sinnena>>. Därtill kom, att de sågo >kyrkans frihet hotas av en framväxande statsabsolu-
tism>. Och Kellerman tillfogar: >Det får icke förbises, att det fanns allmänt nationella
hänsyn, som talade till unionens förmån. IJnionen var från början ett fredsförbund,
Den var en pax scandinavica, som hade avlöst de gamla stridigheterna. 

- 
Hänsynen till

unionskonungens legitimitet bör ha varit starkt verksam, icke minst bland kyrkans
män,>
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Epther mestermen han till Kolne sende

Ath koma the nye kora til ende,

Som langliga hafde olycktade stondit
Oc inga goda framfert fongit.
Med finster, hwalfbogar, och storan kost

Hugas the stena i snio och frosth,
I monga aar för kirken blef licktadh,
Tter sa ärliga war bedictadh.
Han stiktade och meth sine ränta
Ena dagliga messa meth henna proventa,
Til ewig tijd siungas i Gudtz ära,

Fluan morgen, och hans moder kiära.
Han lath sik altid om stenhus warde,

Oc betra meth them alla sina garde,

I Lincöping, Vasten oc Munkabodä,
Oc Bro meth stenhus meth tarfua gode.

Sancte Brynolf och sancta Katherin
Lagdis i hans daga i skrin.
FIan lat stenläggia brogher monga

Kring om Lincopung breda oc langa,

Til gangna bade fattig och rijk.
Thi hafuer han löön i hemmerijk
Och hielper mangen krancken man,

Then ther stadeliga liter til han.

llan wart bestallader" utan saak

Af sin almoga mäd mycken omak,
En tha han hafde them altid kiera,

Mäd lekamlika hielp och andelika lera.

XVC aar epther Christi bördh
Lagdis then helge herren i jordh.

Alexander siette war pafue i Rom,
Och Maximilianus keysare from.

K,rönikan nämner först biskop Henriks arbete på fullbordand€t av det
sköna gotiska domkyrko-kor, vilket vi än i dag kunna beundra som vår
medeltida arkitekturs måhända yppersta mästerverk. Korbygget hade på-
börjats under 1400-talets första decennier på initiativ av biskop Knut
Bosson och under ledning av mäster Gierlach från Köln. Under detta
arbetsskede byggdes de tre kapellen och koromgångens yttre delar, men
man medhann ej de övre partierna och valven. Arbetet stod så ofullbordat
(>olycktat>), tills biskop Henrik lat inkalla andra >mestermen från
Kolne>> f.ör att fä bygget avslutat. Vi citera Axel Romdahls stora arbete
om Linköpings domkyrka:

>Inkallandet av detta rhenska byggnadslag, som har bestått av sten-
huggare av olika grad€r och av mu,rare, omtalas dels i ett pergamentbrev

' bestallader : belägrad.
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i riksarkivet av den I dec. 1487, dels i Registrum Ecclesiae Lincopensis. I
det förra, som utfärdats av aderton kapitelledamöter med domprosten
doktor Simon och ärkedlaknen magister Johannes Ganzow samt dekanen

magister Johannes i spetsen, träffas vissa bestämmelser angående en års-

mässa för biskop Henrik i gengäld för hans stora frikostighet mot dom-
kyrkobygget. 'Må alla veta', heter det, 'att i vära dagar (pro diebus

nostris) började högkoret i vår kyrka (summus chorus ecclesie nostre) i
Linköping att byggas för stora kostnader och utgifter av mästare, skulp-
törer och murare, hitkallade från Köln och övre Tyskland (de Colonia et
superioribus partibus Alemannie), och liksom byggnaden är kostelig så är
den ock utomordentligt kostsam. Och sedan vår nådige herre Henrik
Tidemansson, biskop i Linköping, lämnat en testamentarisk gåva i guld,
bly och silver till kyrkans byggnadsfond, har han ytterligare till dåva-
rande sysslomannen horr Ingemund överlämnat en summa av 100 floriner
för foruatta utgifter. Vidare har han skänkt och tilldelat oss 100 rhenska
floriner för att lösa det kontrakt, som blivit ingånget i Köln mellan de

nämnda skulptörerna och finarbetarna (sculptoribus et politoribus memo-
ratis), och 100 rhenska floriner till att täcka taket med bly och koppar,
på det villkor att varje år på dagen omedelbart före apostlarna Petri och
Pauli vigilie (27 juni) hela prästkollegiet skall i koret fira årsmässa för
honom och för alla, som till korbygget räcka en hjälpande hand.'>>

Notisen i Registrum Ecclesiae Lincopensis lyder i svensk översättning:
>År lf 00 var Linköpings domkyrkas kassa så länsad, att skattmästarna
avlade ed inför kapitlet att de icke hade en rhensk florin kvar och likväl
voro kontraktsenligt skyldiga att utbetala pengar till stenhuggare och
murare, vilka de mot dryga kostnader införskrivit från Köln samt att
den påbörjade byggnaden alltjämt vore ofullbordad. Fördenskull läm-
nade dem biskop Henrik i kapitlets närvaro 100 rhenska floriner.r>

Högkorets stolta pelarkrans är ett verk av de rhenska byggmästare, som
biskop Henrik lat inkalla. Som Romdahl påvisat, torde ledningen av

detta byggnadslag ha utövats av mäster Adam van Diiren. År 1498 kunde
välvningsarbetet bringas till sin avslutning 

- 
i korvalven finnes detta

årtal inhugget jämte biskopens och korherrarnas yapen. Året därpå finna
vi mäster Adam anställd vid Glimmingehus i Skåne hos adelsmannen Jens
Holgersen (Ulfstand). >Just detta år har biskop Henrik för femte gången

visiterat Gotland. Jens Holgersen var ståthållare på ön; det ligger dL nåra
till hands att tänka att han vid detta tillfalle av biskopen fått anvisning
på dennes byggmästare, som just blivit ledig.> (Romdahl.)

Biskop Henrik * känd som en lysande byggherre. För att kunna ha

en lamplig bostod vid sina täta besök i Vadstena lät han därstädes uppföra
det ännu kvarstående biskopshuset, en alr stadens mest pittoreska bygg-
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nader. Biskopsresidenset i Linköping lät han ombygga och utvidga; den

ståtliga byggnaden blev under vasatiden ett kungligt slott och är numera
landshövdingens residens. Flera biskopsgårdar på landsbygden lät han
också uppföra: i Kungs-Bro, Kungs-Norrby, Skärkind samt i Munkeboda
på en holme vid Motala ströms utflöde i Roxen, alla avsedda som biskopens

och hans husfolks bostäder vid visitationerna. Biskop Henrik uppmanade
ivrigt befolkningen attbygga stenhus i stället för trähus. I dikten Klok-
shnpsråd för hushållning redogör han för olägenheterna med trähus och
fördelarna med stenhus: hur ofta har ej eldsvåda uppstått i de med idel

Eähus bebyggda svenska städerna, under det att man i de tyska köp-
städerna med deras präktiga stenhus gladeligen kan tända eldar till sin
förlustelse utan att ta nägra risker.

Thet må hvar wijss man besinna

Sweriges Städer offta brinna.

f ll.:";' ;:1" ;:'"1"i* :'.T 
"u.",.

Biskopskrönikan berättar vidare, att Flenrik låtit stenlägga breda och
långa broar (>brogher> ) i Link<;pings omnejd, till gagn för både fattig och
rik. Vi fä" väl anta'ga, att bro här snarare betecknar en av stenar byggd
uäg eller passage, särskilt över sumpiga och sanka marker, än en bro, lagd
över ett vattendrag. >Ordet bro>, säger Jöran Sahlgren i uppsatsen Forn-
tida vägar, ,hade ursprungligen betydelsen 'utfyllning', en betydelse, som

kvarstår i nysv. knfuelbro, jordbro, farstubro, och i samband med väg-
anläggningar betydde ordet ursprungligen 'utfyllning af sankmark, väg-
bank', en sak, som visas af runinskrifterna. - I landskapslagarna

förekommer bro förutom i betydelsen 'anlagd väg genom fyllning, stock-
eller stenläggning o. d.' äfven i den sekundära betydelsen 'bro öfver vat-
ten' (Schlyter: Ordb.). I nysv. dial. har ordet fortfarande båda betydel-
serna (jfr Rietz), men i riksspråket har den sekundära betydelsen blifvit
allenahärskande.> Sahlgren påpekar vidare, att man i Närke fortfarande
i stället för grasa ofta säger bro(g)a vägarna. Samma uttryck förekom-
mer f. ö. i Henrik Tidemanssons skrivelse till Vadstenanunnorna är 149J,
till vilken vi strax skola återkomma. - Biskop Henriks vägbyggande för-
skaffade honom folkets särskilda karlek och tacksamhet. Under medel-
tiden med dess bristfälliga kommunikationsförhållanden ansågs väg- och
brobyggande som sociala verk av oerhörd betydelse och som för saligheten

synnerligen förtjänstfulla gärningar. Redan på de gamla runstenarna
berättas det om hur förmögna personer låtit anlägga vägar och hur detta
anses komma deras sjdlar till godo. Två runstenar i Täby i Uppland (från
mitten av 1000-talet) bära t. ex. följande inskrift: >Jarlabanke lät, medan

6-+:.:68. Credo. z4:e årg. Juni 1943. 81
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han ännu var i livet, resa dessa stenar till sitt eget minne, och han gjorde
denna bro (-stenlagda vägbank) f ör sin själs salighet...>
Det är samma anda, som talar i biskopskrönikans ord om biskop Henrik:
>Han lat st€nläggia brogher monga. Thi hafuer han löön i hem-
merijk.>

Som ett utslag av Flenriks karitativa verksamhet få vi tolka hans hem-
stillan till Nils Sture år 1477, att på ,en tomt i Vadstena få uppföra en

byggnad, >gamble fatiga wanföre cläriker til huss och hem, som wilda
fara och eij formago holla boskap eller sta Gudz almoga fore>. Nils Sture
understödde förslaget. 

- 
Andra åtgärder, som biskopen lät vidtaga, be-

tyga hans iver för bildningen och gudstjänstlivet. 1493 lät, han trycka
Breuiarium Lincopense hos boktryckaren Stuchs i Nörnberg. I dom-
kyrkan stiftade han en votivgudstjänst, >sacrum aurorae)>, det var, enligt
biskopskrönikans ord, en daglig mässa, som varje morgon skulle sjungas

till Guds och hans moders ära. Till alla sina klerker, i synn,erhet till dem

vid katedralen, utfärdade han 1492 ett påbud, att de skulle beflita sig
om bokliga scudier. Cisterciensernunnorna i Askaby uppmanade han, på

grund av förekommen anledning, att noga iakttaga klosterregelns krav på

klausur: nunnorna skulle vara >>under retthe jnnelykkilse oc hafva sin
talaport oc alth annath, hwad ther til höre>, heter det i den bevarade

skrivelsen av är 1490. Ett långt förmaningsbrev fingo Vadstenanunnorna
mottaga fem år senare (se Goda räd gif.na Vadstena kloster 1495, tttg. i
Samlaren lSSt). Biskopen ansåg det önskvärt, att systrarna förkovrade
sig i latin, ty >thz är ädlasta maal>. Att Birgitta lärt sig latin i Rom,
framhöll han som ett efterföljansvärt exempel. Det vore bra, ansåg han,
om en gudelig fru dagligen undervisade jungfrurna en timme i latin.
Lärarinnan skulle därvid översätta dagens epistel och evangelium, ty i de
heliga texterna finnas >te vissasta järtekne som til ära> och de äro ju
skrivna av de >vissaste oc hälgaste vetnisbärare apostoli discipuli>. Vid
samma tillfalle passar biskopen på att framföra ett av sina stående önske-

mål: man bör låta anlågga en bekväm landsväg >in mot Gran-by för
pelagrima skuldh, som ved Lincöping är giort paa bada siden vedher
staden ok nu görs veder Södherköpin8i ther skal mykit eder godz fram
förasr. En själastuga (d. v. s. ett härbärge) för pilgrimernas räkning står
även på hans program.

Att få Katarina av Vadstena {örklarad som helgon hade Henrik gjort
till en livsuppgift. 1469 tillsatte han en kommission pä fyra präster i och
för upptecknandet av underverk, som kunde bestyrka fru Karins helgon-
skap. Det skulle bli far långt att här följa alla etapper i processen fram
till den högtidliga skrinläggningen i Vadstena klosterkyrka den 1 augusti
1489. Det må vara nog att påpeka, ett denna fest blev en storartad na-
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tionell högtidsdag. Ärkebiskop Jakob och biskop Henrik fungerade båda

vid de praktfulla ceremonierna; riksföreståndaren och flera världsliga
stormän voro även närvarande. Konfessor Nils Ragvaldssons redogörelse

för translationen har åt eftervärlden bevarat minnet av en älskvärd episod

från festligheternas avslutande: >Då högtiden var ändad och de goda

herrarna ville färdas, begåvade abbedissan dem alla rikligen. Ärkebiskopen
erhöll en agnus dei av guld, som hon hade låtit göra och som kostade

6 nobler och 6 gyllen; herr Sten ett fingerguld om t6lod; biskop Henrik
i Linkoping ett stop om 14 lod, vilket han mottog med stor kärlek, sägande

det vara en mycket hederlig gåva. . .>
Biskop Henrik var även mycket nitisk att fåmja sin store föregångares,

biskop Nikolaus Hermannis, kanonisation och lät för detta ändamål upp-
ställa offerstockar i kyrkorna. Vid en visitation i Alsheda i Småland på-

bjöd han (enligt en bevarad visitationsberättelse frän 1498) att >herr
biskop Nils stock> skulle skaffas till kyrkan - i denna skulle man upp-
samla penninggåvor, som behövdes far fullftrljandet av detta helgons pro-
cess (se härom Josef Svensson, angivet arbete).

Sin plikt att hålla visitationer i stiftets församlingar har biskopen troget
fullgjort. Det uppges, att han i detta syfte fem gånger besökt Gotland.
(Vid sådana biskopsbesök brukade konfirmationerna föruättas; likaså pas-

sade då biskopen pä att undersöka, om folket fått en tillfredsställande
kristendomsundervisning och lärt sig Fader vår, Hell dig Maria samt tros-
bekännelsen.) Den nyss omtalade visitationsberättelsen från Alsheda

anger, att biskop Henrik påbjudit bl. a. att man skulle plantera bokar eller
pilar runt kyrkogården (kyrkan hade ett öppet läge och var sålunda ut-
Eatt för alla vindar), baka rätterna (d. rr. s. de heliga oblaterna) med

kyrkans järn, inköpa mässbok, corporale och bursa samt förse kyrkan
med valv.

Även i s vens k I itter a turhis t or ia har Henrik Tidemansson

förvärvat sig ett namn. Han är nämligen en av de icke alltför talrika
medeltida författare, som lärt sånggudinnorna ett dikta på svenska. Den
av Klemming utgivna samlingen Suensk-a ruedeltidsdlkter ocb riru ttpptager
fyra dikter av biskop Henrik. Samtliga äro lärodikter och ge ett gott
uttryck åt sin upphovsmans rättframma, trohjärtade livsuppfattning och

åt hans förtröstansfulla Gudsfaderstro. >På grundvalen av denna ljusa

försynstro har Henriks förkunnelse>, säger Kellerman, >format sig till en

praktiskt inriktad nyttighetskult, som är förbluffande lik upplysnings-
tidens. - - I{enrik Tidemansson har vidare med vaket intresse inhämtat
och tillämpat, vad han kunnat fi veta om främmande länder och för-
hållanden, så om Island och lapparna. Genom sitt öppna sinne för dylikt
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representerade han i all ringhet den sida av humanismen, som i scörre mått
skulle komma att företrädas av en Olaus Magnus.u En stillsam, solig
humor är heller icke främmande för skalden.

Av dikterna är Konungena den mest tidsbetonade, Den är formellt
riktad mot Karl Knutsson men angriper i realiteten Sten Sture. Här över-
väger det politiska syftet, och detsamma kan i någon mån sägas om dikten
Sueriges lag, som vill inskärpa vikten ay att landets inbyggare iakttaga
fridsamhet, ärlighet och rättrådighet i handel och vandel. fntressantare
äro de bäda andra dikterna, där även biskopens sociala och ekonomiska
program kornmer fram. I Klokskapsråd för hushållning drar han i härnad
mot frosseri och dryckenskap samt prisar ett måttfullt och enkelt leverne,
utan överdrifter åt någotdera hållet. En dags barnsöl och två dagars

bröllop må vara nog, anser han: vem orkar supa längre? Flera dö av svalg
än av svärd, konstaterar han, och han ger botemedlet:

ff Tffi ":ii.*;':å"l":JJft :'*'
När man hört mässan eller då man kommer frän måltiden, bör man se

om sin åker, sina gärdar och sin jord för att kunna iakttaga, om jordbruket
går bättre i år än i fjol. Och så följa nya förmaningar:

å:' rl'#T,::ffi ,' :':f 1,ä?i;0"

*:,å: mT: ?*,::li: Iiår':..u",

Lärodikten Orn bohag med. tnera är Henriks längsta och måhända även
förnämsta dikt. Här ges allehanda praktiska råd åt lantmän, bl. a. an-
gående timmerhuggning och trädgårdsskötsel. Det nämnes bl. a. vilka
särskilda dagar och årstider det är bäst att förcårta de olika sysslorna, och
på så sätt får dikten ett yisst tycke av bondepraktika. På tal om frukt-
trädens vård råder skalden:

Quista bärande ttit 
^t 

te ey förderffuas,
At fructen må mera förökas och förvervas.
Thet skall ske emellom Pauli tidh och Skolastica dag.

Dikten är inte utan sina roliga poänger. När den gode bispen get räd
ftir ölbryggning, heter det bl. a.

Ner tu tz melter, akta tu tz till hopa menger:
Ther aff får tu öll, som later tig fast spy
Och spörs vit om kring all vår by.

t Alla titlar till dikterna äro av Klemming; i handsLrifterna bära dikterna endast
rubriker som >Biskop Henrichs i Linkiöping Rijm> o. d.
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Dikten har emellertid även en djupt religiös och pauiotisk grundton.
Allmogen bör visa trohet och hörsamhet mot rikets överhet: dä riksens
fiender till lands och vatten förarga >med stort krigsrustnings band> böra
svenskarna för sin konung och sitt rike våga liv och egendom, försåvitt
de vilja bo trygga och säkra. Och man bör fast förlita sig på Gud, som
är den allra mäktigaste krigsknekten och som beskyd dar alla kristtrogna
från den eviga döden. Summan av alla dygdeförmaningar blir att vi skola
älska Gud och vara vårt rike trogna och hulda. Och så slutar dikten med
tacksägelse och åkallan:

Flerren vare evig heder, loff, priss och ähra
Genom vår frelsare Christum Iesum hans son then kära.
Giffue os Gud en kristelig lydna och innerlig tro,
At vi ma i evig salighet medh hans helgon boo.

FIan unne oss frid och nåde i alla våra daga,

At vi måtte i yttersta timan honom vell behage

Och anama os till sig ner vi skolom hädan dö

Jfrå then usla verdenne och sorgfulla öö,

Antvardendis Gud li{f och siell, ner vi hädan fare,
Förty vi haffua her i verdenne ingen longactig \^r^.

in:;n'*lä,"?,*, areruia.o

Ytterligare några stycken av biskop Henriks poetiska produktion finnas
bevarade. Josef Svensson har i Alsheda gamla kyrkobok bland de doku-
ment, som härröra från biskopens visitation, funnit en liten dikt, Precepta
Domjnj, s,om utgör en rimmad framställning av Guds och Kyrkans bud
och som tydligen har Henrik till upphovsman. Samme forskare har även
till full evidens bevisat, att tvä små dikter, Precepta exodii och Concilia
Cbristi, utgivna av Geete i Saml. utg. av Sv. fornskriftssällskapet n. I27,
också härröra frän Henrik. Den förstnämnda dikten utgör €n parafras
av 10 Guds bud och överensstämmer till största delen med den nyss-
nämnda Precepta Domjnj; den senare åter behandlar Kristi kärlekslära.

Även som dramatisk författare skall Henrik ha försökt sig. Ännu i
början av 1700-talet fanns en hel samling andliga och världsliga >come-
dier> på svensk vers, >som det synes skrivna av biskop Henrik i Linköping
eller på hans tid>. Manuskriptet blev emellertid försålt på auktion och
gick sedan {ör7orut, (se Schiick & lillrarburg, Illustrerad svensk lirceratur-
historia,3 uppl., del t, sid. 417). Yär äldre vitterhet led därigenom en

oersättlig förlust.

u Det kan nämnas, att en 1600-talsförfattare, prästen Isaac Erici (f 16t0), i sin be-
arbetning av Colerus' Iärodikt Oeconomia infogat partier av biskop Henriks dikt om
bohag, naturligtvis i moderniserad form. Erici har begagnat just der manuskript av
dikten vi nu ha bevarat och efter vilket Klemming utgivit den. Se Tuneld, angivet arbete,
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Tryggue Lundön

Eftersindöd vördades biskopHenrik som helgon. Manville
ju inte tro, att den salige biskopen skulle glömma bort sitt fagra öster-
gyllen och sin stiftsstad - nej, han skulle säkert med sina förböner hos

den Högste komma ihåg sina landsmän och mana gott över dem, liksom
han i livstiden sörjt för deras bästa. I denna fasta förvissning började
Linköpingsborna anropa hans förböner, och det visade sig, att sjuka och
nödlidande, som åkallat biskop Henriks hjälp, på ett underbart sätt blevo
btrnhörda. Ätminstone tre urkunder från 1i0O-talets början betyga
Henrik Tidemanssons helighet. Först Linköpings biskopskrönika, vilken
kallar Henrik >then helge herren> och vilken, efter att ha uppräknat
hans goda gärningar, försäkrar: >Därför har han l0n i himmelrik. Och
han hjälper mången sjuk man, som stadigt förlitar sig på honom.> Dessa

rader utgöra ett vittnesbörd om de helbrägdagörelser, som skola ha skett
genom helgonets ingripande. - Den andra bekräftelsen på att Henrik
börjat räknas bland landets skyddspatroner finna vi i den likaledes på
lJ?}-talet. författade dikten Prologus in laud,eru Suecie, ett förspråk
Swerige till pr;X. Denna prolog, avsedd att utgöra en inledning till de

tidigare författade rimkrönikorna, berömmer Sverige som det bästa land
i världen, och som grund för denna höga uppskattning uppräknar skalden
de många helgon, som verkat i landet:

Försth then milde konungh Sancte Erich,
Erkebiscopp afl Upsala Sancte Henrich.
Ther nest hellige biscopp Brynulff aff Schara,

Hemmingus, som och biscopp i Aåbo monde wara,

Sigfridus aff Vexiö, som cristnade Swirges land,
Eskillus afl Strengenäss, then hellige mand,

Nicolaus alf Lyncopung, biscopp hellig oc sä11,

Henricas, sotn och styrcle guilelige ocb uäll,
Confessor af Munkatorpp Sancte David
Och then hellige martir Sancte Botwid.
Birgitta Vastenis och hennes dotther Katherin,
Aff Sködwe then hellige ffru Sancta Elin,
Sancta Ingriid aff Skeninge, then hellige qvinne,
Alf Telie ffru Ragnil, som ey nu hellig är mynne.

Gottfrid Carlsson har klarlagt, att med den Henricus, som också styrde
gudeligt och väI, inte kan avses någon annan än Henrik Tidemansson.
Carlsson har också fäst uppmärksamheten på, att helgonlängdens för-
fattare avsett att för vart och ett av de dåtida svenska stiften (utom
Västerås) ange en helig biskop som representant: efter konung Erik följa
ju en biskop av Uppsala (Henrik), en av Skara (Brynjulv), en av Åbo
(Hemming), en av Växjö (Sigfrid), en av Strängniis (Eskil) och två av
Linköping (Nikolaus Flermansson och Henrik Tidemansson). Och Carls-
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Henrik Tidemansson, biskop i Linköping

son påpekar till sist, att dikten troligen skrivits av någon östgötaklerk,
som varit bosatt i Linköping eller i varje fall haft nära anknytning till
stiftets domkyrka och domkapitel. Som en son av Linköping har skalden
ej försummat att efter den helige biskop Nikolaus (skrinlagd 1l1l ) även
nämna stiftets andre helgonbiskop, Henrik, vars kult just under de två
sistlidna decennierna börjat utveckla sig.

Det tredje vittnesbördet om Henrik Tidemanssons helgonskap har den
store kulturhistorikern Olaus Magnus meddelat på ett ställe i sin Historia
de gentibus septentrionalibus. }{:an citerar nämligen ett rimmat ordspråk:
>Havet dräper mången manl den jorden brukar, säll är hanrr, och han
tillägger, att det f.örfattats av >Sanctus Henricus Episcopus Lincopensis.>
>Olaus Magnus har med sin notis åsyltat den ende Linköpingsbiskop med
namnet Henrik, som åtnjutit helgonrykte, och han har själv slutit sig till
dem, som i Henrik Tidemansson sett en helig man> (Gottfrid Cadsson).

Olaus Magnus var född och uppfostrad i Linköping och hade varit
kanik vid domkyrkan i i författaren till Prologus in laudem Suecie ha vi
rätt att se en Linköpingsklerk, och även Linköpings biskopskrönika har
utgått från den östgötska stiftsstaden. Det är alltså idel Linköpingsbor,
vilka i sitt författarskap omnämnt Henrik Tidemansson som helgon, och
detta faktum är lättförklarligt. Biskop Henrik av Linköping är det yngsta
av de svenska helgon, vilkas levnad kan historiskt dateras (han dog ju
först år 1i00); hans kult torde därför ej ha hunnit att fä någon större
utbredning, innan reformationen kom och gjorde slut därpå, och mer än
ett lincopensiskt lokalhelgon hann han aldrig bli. >Det kan sålunda fast-
slås, att, såvitt hittills är känt, Henrik Tidemanssons kult huvudsakligen
varit begränsad till Linköping, där han verkat och hade sin lägerstad, och
aldrig hunnit få någon vidsträcktare spridning. Detta är emellertid en
sak för sig. Det intressanta är, att de svenska helgonens krets utvidgats
med en bevisligen så sent som år 1J00 avliden person, vilken genom &daga-
lagd fromhet ansågs förtjänt av helgonglorian. Det är ett nytt vittnes-
börd om den livskraft, som det genuint medeltida fromhetslivet mången-
städes ägde ännu vid reformationens inbrott> (Gottfrid Carlsson).

Tryggue Lundän.
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bandell (Samlaren 1930).

KATHOLICISMEN OG PROTE-
STANTISMEN.'

en Tid turde, eller burde i hvert Fald, vare forbi, da et MOde mellem
Katholikker og Protestanter havde Karakter af en drabelig Holm-

gang, hvor den gik af med Sejren, der ret beset kun var den snedigste
Ordfxgter. Lad os inderligt haabe, at forrige Aarhundredes )aabne
Sendebreve> og grolie Polemikker om dette eller hint Dogme rnaa \&re
skrinlagte for stedse. De tjente kun til at lxgge for Had og er nu ganske
vrrdilpse, bortset fra den historiske Interesse, der knytter sig til dem
som symptomatiske for Forholdet mellem de to Kirker i Tiden efter
Grundloven.

Jeg vil ikke tage i Betrnkning at betegne Diskussionen i forrige Aar-
hundrede som en Orkesl/s Dogmestrid, saaledes at forstaa, at det ned-
s€ttende Adjektiv ikke knytter sig til Dogmerne, men til Striden om
disse. Thi, som Professor Skydsgaard udtrykker det i sin Disputats
>Metafysik og Tro>: >den konfessionelle Strids Standpunkt er teologisk
uforsvarligt> - de to Konfessioner /nsker nemlig ikke ved dette Stand-
punkt at fQre en rrlig Kamp for Sandheden, ^t trr'nge ind i hinanden,
men ud fra en een Gang indtaget Holdning at bekampe hinanden, man
fristes til at tilfgje: med alle til Raadighed staaende Midler, fordi det
derved bliver klart, at Striden er uslmmelig, ja ukristelig. Man bpr i den
Forbindelse heller ikke se bort fra den Haan og den Forargelse, Striden
fremkalder hos Trediemand.

' Holdt som indledende Indlag fra katolsk Side paa et Prastekonvent i Vejlp, Sjelland,
19. Oktober 1942.
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Det vil altsaa ikke lykkes Dem at forstaa katholsk Tankegang, fordi
De tilegner Dem den katholske Kirkes Dogmer. Det er den letteste Vej

^t gaa, men Resultatet kan De slutte Dem til allerede forinden: De vil
blot faa fastslaaet, at om dette eller hint lerer den katholske Kirke saadan

og saadan, og der staar altsaa den katholske Kirke, men her staar De, og
dermed Basta. Dette pauvre Resultat, der ganske vilde vare identisk med
Deres Udgangspunkt, idet de begge vilde finde deres Udtryk i en ufor-
staaende Flovedrysten, skyldes et forkert Syn paa Dogmerne, idet man
antager disse for den katholske Kirkes teologiske Overvejelser. Men
saadan er det ikke. Dogmerne er bundet til, ofte fremsprunget af en
bestemt historisk Situation, som oftest en opstaaet Tvivl. Tag f..Ex.
Dogmet om Pavens Ufejlbarhed, der, saavidt jeg ved, er et af de Dogmer,
der falder Dem mest for Brystet. Dette blev fastslaaet som Fplge af en

opstaaet Tvivl om Pavens Ufejlbarhed - Kirken fastslog da Dogmets
Oprindelse i Guds Aabenbaring, og at dens Praxis i henved to Aar-
tusinder havde peget derhenimod.

Dogmerne er ikke den katholske Kirkes Teologi som saadan, Teologien
er derimod ,den katholske Kirkes organiske Tankning, der giver Udtryk
for en sjalelig Indstilling> (Citatet hentet fra Skydsgaard). Den kath.
Teologi er ikke en blot og bar Uddragning af Konsekv€nserne af Dog-
merne - en saadan Opgave kunde jo overlades til ethvert tilstrakkeligt
skolet Menneske, f.Ex. som Laboratorielvelse til en teologisk Student ved
Kpbenhavns l)niversitet. Forholdet er omvendt: Teologien kaster Lys
over de aabenbarede Trossandheder. Den katholske Teologi, og det vil
sige Thomas af Aquins Teologi, indebrrer den teologiske Totalforstaaelse,
ud fra hvilken Kirken /nsker at forstaa sig selv i sin Tro og i sine Dogmer.

Det er saa meget desto mere passende ikke fprst at dv*le ved Dog-
merne i et katholsk-protestantisk Opg/r, som Protestantismen har sit
Udspring, ikke i en dogmatisk Vildfarelse, men i et Menneskeliv, i en
enkelt Sjals Historie.

Og det er da denne Sjrl, jeg vil betragte, idet jeg vil skildre Luther i
thomistisk Belysning.2

Et fremtrrdende Trrk, det psykologisk mest fremtradande, hos Luther
er, at Fornuften, Intellektet spiller saa ringe en Rolle for ham - For-
nuftens Rolle er i hvert Fald rent negativ, Luther hader Intellektet og
s/ger frem f.or alt >den fplelige Trflst>. Problemet er for ham, om han

f OIer sig i Naadens Stand. Den katholske Prest Martin Luthers Sjdeliv
er et aandeligt Drama, i hvilket en heftig, mystisk Langsel udvikler sig
i en ophidset og sandselig Sjel til en brutal Attraa efter at, nyde sin egen
Hellighed. Derved fik hans aandelige Liv en forkert Retning, en anden

" I^.ques Maritain: Trois rdformatetrrs, Paris 192I.
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Hans Bang

Akse, end det b4r sig for en katholsk Prest, ja f.or Mennesket i det hele,
idet det menneskelige for ham blev interessantere end Gud. Han kom da

i sin Kamp mod Fristelserne til at st{tte sig til sine egne Krcfter, sine
egne Anstrengelser, sin Ppnitence, dl sin egen Viljes Verk mere end til
Naaden.

Fristelserne kom til Luther i Form af Skrupulose - han betragtede,
stik imod sin Kirkes Lere, alle de ufrivillige fgrsre Indskydelser han fik,
som Synd, Denne Fristelse var en aand.elig Fristelse, ligesom hans fprste,
afggrende Fald blev af aandelig Karakter. I d.en af.g4rende Krises Stund
er han neppe faldet i nogen ydre Synd, men vel i en indre: han har tvivlet
om Naaden, fortvivlet om den. Det har hvisket ham i @ret: >Du er jo
dog en falden Engel. Du f,ver ondt, eftersom selve dit Vasen er ondt.>
Da giver Luther efter, giver Afkald paa at kempe, fordi Kampen synes

ham umulig.
Men Luthers starke Natur bukker ikke under over for denne Kamp

alligevel, thi i dette @jeblik befries han ved Evangeliet om Christus. Lad
v&re, at Arvesynden i Bund og Grund har fordervet os, at Gud i sin Lov
har befalet os det umulige - Christus har betalt for os, han er retf.udig
i vort Sted. Retferdiggprelsen ved Christus i Luthers Opfattelse giver
os ikke nyt Liv, som virkeligt er vort, men, som han selv siger, Christus
drkker os som med en Kappe. Vi har intet at g\re for at blive frelste,
tv€rtimod, at ville arbejde med paa den guddommelige Naade, er at
mangle Tro, at foragte Christi Blods Tilstrckkelighed. Nu er Kampen
ov€rstaaet, Himlen aabner sig, den betrangte Sjel kan sige Farvel til
Samvittighedskvalerne, den er frelst ved Troen alene.

Luther er nu naaet. frem til at kunne udtrykke sine Oplevelser i en

Lrresrtning: >pecca fortiter, et crede firmius>. Men - denne Lare-
satning udtrykker frem for alt en indre Tilstand, er et Udtryk for, at
Luther opgiver at besejre sig selv, men ikke at y&re en Helgen. Samtidig
med at han opgiver at indr/mme Menneskets Medvirken over for Naaden,
lukker han sig inde i sit eget Jeg. Som sagt: Centrum for hans religipse
Liv er ikke at finde i Gud, men i ham selv.

Men hermed er hans reformatoriske Betydning endnu ikke klar. Den
Betydning kommer fgrst, da han omformer sin egen indre Tilstand til
en universel Lov. >Jeg er Norm for alle andre Mennesker>, som sagt:
Reformationen har ikke sit oprindelige Udspring i en dogmatisk Vild-
farelse, men i en normgivende Sjels Udvikling. Det slaaende ved denne
Sjrl er Egocentrismen, man fristes til at sige den metafysiske Egoisme,
i Fplge hvilken Luthers Jeg er Midtpunktet for alt, er repr€sentativt, er
Skabningens Jeg. Luther gjorde sig til det universelle Menneske, i hvilket
alle maatte finde deres Model. Derved satte han sig ubevidst i Christi Sted.
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Man kunde herimod maaske indvende, at Luthers Succes, at det, at
saa mange Mennesker fulgte ham, alligevel kunde tyde paa, at han ikke
havde ganske (Jret i at betragte sig som det universelle Menneske. Saa

dybe er Aarsagerne til Reformationens hastige Vakst dog nrppe. Mon
ikke denne snarere skyldes den uhyre Lettelse, Luther gav Mennesket,
idet han befriede det for Intellektet, for det tyngende Krav altid at tenke
og tanke logisk? For slet ikke da at tale om de mere haandgribelige
Lettelser, der blev den store Hob til Del: Frihed for Skriftemaal, for
Cplibat, for Lydighed. Kirkens evidente Forfald paa Luthers Tid kom
vel heller ikke ligefrem ubelejligt for en Reformator.

Den lutherske Egocentrisme, jeg ovenfor har skildret, finder sin dog-
matiske Oversattelse i Lutherdommen. Lad os betragte f..Ex. Frelses-

uhheden - Luther siger herom, at man er frelst, naar man har Vished
om at vare det. Frelsen afg@res altsaa t Mennesket af dettes F/lelse.
Denne lutherske Id6 har vi vist alle haft Lejlighed til at betragte i sin
sprgelige Karikatur: Mennesket, der smaglpst erklrrer at have mgdt sin
Frelser den og den Dag paa det og det bestemte Klokkeslrt. Man kan le

deraf, og De maa vrre forvisset om, at jeg ikke skyder Dem disse sek-

teriske Abnormiteter i Skoen, men saa maa De paa den anden Side ogsaa

undskylde mig, naar jeg i en saadan Abnormitet ikke kan se andet end

en logisk Konsekvens af Luthers Tanke.
Vi Katholikker har ikke paa samme Maade Brug for Frelsesvisheden,

vi tager den i hvert Fald ikke i saa hgj Grad i vore egne Flander. Den
lratholske Teologi er viet Gud, og den er fglgelig frem for alt en spekulativ
Videnskab, ikke en Fplelsessag. Den protestantiske Teologi forekommer
os i sit Udspring at y&re Skabningens Teologi, hvis jeg maa bruge en
saadan selvmodsigende Betegnelse. Det er derfor, den frem for alt tager
Sigte paa det praktiske Maal, der skal naas.

Ser vi paa en anden luthersk Lue: Luen om Retfardigg/relsen ved
Troen alene, er denne ikke mindre egocentrisk og fp,lelsesbetonet end
Leren om Frelsesvisheden. Luther hrvder, at Gerningerne ikke er af-
g/rende for Frelsen - Mennesket er ved Arvesynden endgöltig urent,
synder strrkt; herved er intet at g4re, selv de hrderligste Anstrengelser
vil kun bevirke en Gradsforskel. Men Mennesket har Tillid til Gud, til
at Christus berer alle dets Synder paa sig. Hvad andet bliver Kristen-
dommen da end en fortsat Qvelse i at. fple, at man ikke har syndet, alt
imens man synder. Mod denne fplelsesbetonede Lere stiller Thomas af
Aquin det Krav, at Intellektet maa befries for enhver subjektiv Tilknyt-
ning for at hellige sig sit Objekt, Gud.

For at De ikke skal bebrejde mig, at jeg nu er ved at henfalde til den

Dogmestrid, j"g i min Indledning advarede imod, vil jeg minde om mit
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Udgangspunkt for denne korte Betragtning: Luther som det v€sentligt
emotionelle Menneske. Det er herudfra, jeghar betragtet visse elementere
lutheranske Leresrtninger - dette er den nye Vej vi maa gaa: bagorn
Dogmerne til disses Udspring, deres Oprindelse.

Nu er det jo imidlertid et psykologisk Grundlag jeg hidtil har arbejdet
paa, og hvor vigtigt det end er for Forstaaelsen af Luther, er den vesent-
ligste Forskel mellem katholsk og protestantisk Livsanskuelse flr.ppe at:

s/ge her. Vi maa da snarere gaa til Luthers og Lutherdorrunens Syn paa

Aabenbaringen, men at dette Syn ogsaa har sit Udspring i Luthers specielle
Psyke retfrrdigggr, at 1eg ikke straks er sprunget ud i en Undersggelse
af kath. og prot. Anskuelse angaaende Aabenbaringen.

Med Fare for at virke irriterende maa jeg atter fastslaa, at det centrale
i Lutherdom er Hjertelivet, Troslivet. Luther f.gler sig bundet i Sam-
vittigheden til >Guds Ord>, idet >Guds Ord> for ham betyder Evangeliets
Kerne, Ordet om Christus. Det er, hvad der har grebet Luther selv.
Hvis han m{der det i Biblen, bgjer han sig - Gyldigheden afhrn ger af ,
om Luthers indre Grebethed bekrefter det. Hvis ikke, betoner han sin
frie Ret til at nagte, han siger selv: >Jeg slaar lps med Christus mod
Biblen.> Dette maa imidlertid f.gre til Vilkaarlighed, en Vilkaarlighed,
hvis fgrste Resultat bliver, at Luther selv forkaster Jakobsbrevet, og hvis
senere Resultat bliver de mange Serfortolkninger af Biblen udformet af'
de utallige Sekter. En anden Konsekvens - den der har Interesse for
vor Underspgelse er, at Jordelivet, dets Indhold og Vidnesbyrd, ikke
hgrer med til Aabenbaringen.

Luther benegter altsaa det, den katholske Kirke kalder den >naturlige
Aabenbaring>. Dette har, foruden i hans Sjrleliv, sin Rod i hans teolo-
giske Oprindelse. Han er i dette Kapitel paavirket af Nominalismen,
specielt af. det 14. Aarhundredes Nynominalisme, der siger, at vi ikke
har aandelige Begreber, der er vasensforskellige fra vore Sanseindtryk.
I Fglge Nominalismen har vore aandelige Begreber paa Grund af deres

almene, abstrakte og uforanderlige Karakter ingen Gyldighed over for"
Virkeligheden, der kan karakteriseres med modsat Fortegn som varende,
individuel, konkret og i stadig Bevrgelse. Vi kan altsaa ikke med Krav
om Gyldighed udsige noget om Virkeligheden omkring os. Begreberne
er kun praktiske Tegn, Symboler - vi kan faktisk ikke gaa ud over
Erfaringens Grcnser, vi maa af.slaa al rnetafysisk Spekulation, da denne.

netop beskeftiger sig med Begrebernes lndhold. Begreber som >Gud>
og >Sjrl> kender vi kun gennem vor Tro.

Herimod siger katholsk Opfattelse, at Gud ikke kan vrre ukendelig
for os Mennesker eller i denne synlige Verden. Aarsagen kan ikke vrre
ukendelig for Virkningen, ud fra Virkningen maa man kunne sige noget
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om Aarsagen. For Luther er Gud hun uendelis stor og ubegribelig, han
er >deus absconditus>. Guds Vilje griber os, Vi kommer derved i et
frygteligt Spandingsforhold mellem det absolut utilnarmelige Ideal og

vor egen Afmagt. Ud f.ra Begrebet >analogia entis>, Udtrykket for Lig-
heden mellem Gud og det jordisk-vrerende, siger katholsk Opfattelse, at
der er en vis Lighed mellem paa den ene Side det, vi udsiger om Gud ud
fra Skabningen, og paa den anden Side den virkelige Gud. Analogien
beror, som Navnet siger, paa Guds og Skabningens >>Varen>>. Analo-
gien i Guds og Skabningens Vrsen kan ikke benrgtes maatte man
ogsaa benegte, at Gud er Skaberen, ja egentlig endda, at han er til -thi hvis Skabningens Vasen ikke er analogt med Guds og fglgelig intet
har modtaget af Gud, saa trraa Skabningen rrere til af sig selv.

Gud kan altsaa ikke - af de Grunde, jeg har n&vnet, vrre absolut
uerkendelig. Den kath. Teologi, Thomismen, erkkrer, at vi ved om
Gud saa meget, som vi kan slutte os til ud fra hans Vrsen som >causa

prima> til den os direkte tilgrngelige Verden. Ud fra os 'selv og vor
Verden som varende, er det muligt at sige noget om Gud som sidste

Ophav til alt, som uerend.e, Udtrykt, saaledes vil De forctaa, at Thomis-
men er vendt mod Agnosticismens >ignoramus et ignorabimus> (du Bois-

Reymond) >vi ved intet og vil ikke faa noget at vide>.
Det staar altsaa fast for Thomismen, at vi har en analog Erkendelse

af Gud. Men denne analoge Erkendelse er beskeden. Vi fatter det gud-
dommelige >per speciem alienam>, >i fjerne Ligheder>. Ingen skabt
Tanke kan udt6mmende udtrykke de guddommelige Realiteter, det kan
kun Guds uskabte Ord. Den analogiske Erkendelse ved, at dens Resultat
i Forhold til sit Objekts, Guds, Vrrensfylde er saare beskedent. Naar
vi f.Ex. siger om Gud, at han er >retferdig>, indeholder det en virkelig,
videnskabeligt sikker Guilserkendelse - men det er og bliver analog,
menneskelig Tale. Udtrykket >retferdig> lader os ikke fatte Gud i en

adakvat Ide. Sagt concist: Guds Egenskaber er vel erkendelige, men
uudsigelige De mrrker maaske, hvor jeg vil hen: Er Thomismen paa den

ene Side vendt mod Agnostikernes uerkendelige Gud, gft den paa den

anden Side ogsaa Front mod den antropomorfistiske Tendens, der skaber

Gud i menneskeligt Billede, skaber sig en >lille Vorherre>. Thomismen
ved nemlig, atYrren i de skabte Ting ikke er formindsket Guds-Vrren,
men noget helt andet, ligesom menneskelig Erkendelse ikke er en udtyndet
Guds-Erkendelse, men ligger paa'et andet Plan, er artsforskellig fra Guds
Erkendelse. Det, vi udsiger om Gud ud fra Skabningen, er i Gud paa

en Maade, der langt overgaar det, vore Begreber udsiger. Direkte over-
I6rte paa Gud er vore Begreber usande.

muligt
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for Begrebet >analogia entis>, fordi Anerkendelsen heraf vil sige Katho-
licisme, Benegtelsen heraf Protestanrisme. Jeg tf,r ikke benrgte Mulig-
heden af, at kommende Tiders Forskning vil naa endnu dybere, om end
det forekommer usandsynligt. Men Antagelsen af >analogia enris> som
det vesentlige Katholicismen og Protestantismen imellem er Udtryk for
baade kath. og prot. Teologers i Dag naaede Resultat - ikke mindst fra
protestantisk Side fremhrves dette. Karl Barth siger herom i Forordet
til sin Dogmatik: >jeg anser 'analogia entis' for en Opfindelse af Anti-
kristen, og jeg mener, at man for dens Skyld ikke kan blive Katholik.
Samtidig tillader jeg mig at anse alle andre Grunde, som man kan have
til ikke at blive Katholik, for kortsynede og uden Alvor.> Professor
Skydsgaard siger i >Metafysik og Tro> p. 10i i Anledning af sin beund-
ringsvrrdigt forstaaende og klare Redeg/relse for >analogia enris>>: >Der
gelder her om at, trxfre Thomismens Grundstilling saa nf,jagtigt som
muligt, idet det er i Besvarelsen af dette Spflrgsmaal, vi m/der det af-
g4rende og karakteristiske for thomistisk naturlig Gudserkendelse.>

Det staar nu tilbage for mig ar vise Dem, hvor afg|rende Synet paa
>analogia entis> griber in i Kath's og Prot's Theologi, i deres ydre Form
og sluttelig i deres hele Livsanskuelse, idet jeg vil begynde med det fprste
af disse Omraader, med Theologien.

Ved sin Benegtelse af den naturlige Aabenbarin g, af >analogia entis>>

kan, Lwtherdommen naa til det Resultat, at hvad der er historisk, hvad
der danner det jordiske Indhold i Evangeliet, heller ikke hprer til Guds
Aabenbaring. Det jordiske er jo ikke gennemsyret af Gud, har ligesom
noget uaande.ligt og uverdigt ved sig, vor Tids kultiverede, forfinede
Menneske vil uvilkaarligt gyse tilbage for at fordybe sig i den rent ydre
Side af Christi Lidelse. Jeg er et Par Gange st1dt pal den Tanke, at det
er us/mmeligt at udmale sig Christi legemlige Dpd. Det giver makabre
Associationer. Saadanne haandgribelige Forestillinger er heller ikke n6d-
vendige, da de ikke er det centrale i >Christusskikkelsen>. Nu tvivler jeg
ikke paa, at mangen javn, troende Protestant ikke for alt i Verden vilde
give Afkald paa sin Tro pa den legemlige, virkelige Christus, og vilde
afvise min Paastand om €n modsat protestantisk Anskuelse med Flarme.
Med Bitterhed vil jeg kunne henvise en saadan Flarme til den danske,
protestantiske Teolog, N. M. Plum, der siger (>Dogmatik>, pag, 164.):
>historiske Oplysninger kan.aldrig blive Genstand for Tro>. Sp/rgs-
maalet om Christi legemlige Opstandelse er altsaa ikke det centrale. Dette
er en Overbetoning af den guddommelige Christus paa Bekostning af den
menneskelige Christus Overbetoning, der bunder i den skarpe
Adskillelse mellem Gud og Guds Ord i Livet: den naturlige Aabenbaring.
Der gives ogsaa en anden Mulighed: Overbetoning af den menneskelige

94



Katbolicismen og protestantismzm

Natur i Christus - Christus bliver da det store, ophpjede Menneske paa

Linie med f.Ex. Sokrates. Mod disse Vildfarelser vil jeg opstille eet Ord,
som jeg vil lade tale for sig selv: Gudrnennesket.

Eller lad os unders/ge Plums Udtalelse om Troen paa Treenigheden.
Denne findes udtrykt i det athanasianske Symbol som Svar paa Nestoria-
nernes Lrre, der nagtede Jesu af Nazareths guddommelige Natur. Om
dette Symbol udtaler Professor Plum: >Det athanasianske Symbol er ikke
i samme Forstand et Symbol som de andre Symboler, det er en Lrrenorm,
der er utilbprlig ved at g/re Troen paa Treenigheden til Frelsesnorm.>>

Katholsk Opfattelse siger herom: Dogmet om Treenigheden er et Exempel
paa den analoge Erkendelse, det er himmelske Ting, givet os i menneskelig
Form.

Var den protestantiske Underkendelse af >analogia entis> bestemmende
for den protest. Christologi, er den det ikke mindre for det protest. Syn
paa Kirken.

Naar Protestantismen hevder, at Kirken er det usynlige Samfund af
dem, som er d4bte og har den rette Tro i Hjertet, ser vi atter denne
Frygt for, at Religionens Ophg,jethed skal lide Afbrek ved at faa en
ydre, rent menneskelig Ikledning, Frygten for at Kirken skulde besmitttes
af det menneskelige. Med Forargelse ser Protestanter den katholske Kirke
som en jordisk Organisation med en formelig verdslig Samfundsbygning,
en Opbygning, der er fjern fra >det rene Evangelium>. Denne Indstilling
over for den katholske Kirke vil iser vrre logisk for dem, der glr sig

skyldig i den f4r omtalte Overbetoning af den guddommelige Christus
paa Bekostning af den menneskelige Christus. Thi Kirken maa n/dvendig-
vis svare til Gudmennesket, til Christus, ,ved ham og i ham og med hamr>

vises der Gud, den almegtige Fader i den Helligaands Enhed al Ere,
sraleäes som den katholske Prrst siger det i sin daglige Messe. Ligesom
det aldrig kan forringe Guds Vrrk, at han blev Menneske, bgjede sig ned

til os, saaledes kan det aldrig forringe Guds Kirke, at den lever i et men-
neskeligt Samfund, hvorfra den modtager visse ydre Karakteristica.
Kirkens Former er ydre Tegn, ikke udtlmmende, men vel analoge Tegn
paa de Livsfunktioner, som udpves af Guds Aand. Den hele Kirke efter
Christus danner det >corpus mysticum Christi>, Guds mystiske Legeme,

hvori Gudmennesket, Christus, lever videre til denne Verdens Ende.

Det protestantiske Begreb om den usynlige Kirke har sin diametrale
Modsatning, ganske som det protestantiske Begreb om Christi rent gud-
dommelige Vrsen havde sin. Den usynlige Kirkes Modsetning er den

kirkelpse Kristendom, som vi trafrer den f.Ex. hos Oxfordbevegelsen, den

udpragede Legmandsbevrgelse. Oxfordgruppens Skriftemaal f.Ex. er

en Gentagelse af den katholske Kirkes, hvad det ydre, det rent menneske-
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Iige angaar. Det katholske Skriftemaals overnaturlige, guddommelige Til-
knytning er fjernet.

Jeg omtalte Oxfordbevrgelsen som den udpregede Legmandsbevagelse.
Denne Betegnelse kan til en vis Grad bruges om al Protestantisme, naar
man betrnker Luthers Ord >Alle er Prester>. Det almindelige Praste-
dpmme er let forklarligt ud fra luthersk Tankegang - intet rent jordisk
Vesen kan udstyres med guddommelig Fuldmagt. De protestantiske
Prrster adskiller sig ikke vrsentligt fua alle andre Kristne. Er det da et
IJnder, at Protestanterne i saahgj Grad kommer til at overbetone Personen

i Presten? Kun hans personlige Kvalifacationer berettiger ham i hpjere
eller ringere Grad til at tage Forsedet i Menigheden. En Gudstjeneste
kan skrmmes i ret hgj Grad, af en tarvelig Predikant. En Predikant-
listes Oplysninger kan blive af af.ggende Betydning for Menighedens
Deltagelse i denne eller hin Gudstjeneste. - Det, Protestanterne her g/r,
er, at de udelukkende b€tragter Presten som Person, medens Prestens
Embede udelukkes. Den kath. Prrst har altid en srrlig gejstlig Magt,
han vrre sig som Person en Helgen eller en Forbryder. Hans Embedes
Magt forringes ikke ved hans Persons Utilstrrkkelighed.

Vi har hidtil begrenset vore Underspgelser oyer Katholicismens og
Protestantismens Modsetningsforhold til det theologiske, eller lad mig
hellere sige: til det sacrale. Vi har talt om Christus, om den treenige
Gud, om Kirken og om dens Praster. Gennem de enkelte Underspgelser
har vi erhvervet os et vist Overblik, saa at vi uden at beskyldes for Frase-
mageri kan tillade os at sige, at medens Protestantismen betyder et
>enten - eller>, er Katholicismen et ,baade - og>. Katholicismen siger
ikke: enten Gud eller Menneske, men Gudmenneske, siger ikke: enten
usynlig, aandelig Kirke eller rent menneskelig Institution, men synlig,
overnaturlig Kirke - og saa fremdeles.

Protestantismens >enten - eller> lader sig forf.glge lrngere ud, i den
protestantiske Kirkes Stilling til Verden udenfor. Flvordan stiller Pro-
testantismen, den protestantiske Teologi sig f.Eks. overfor de andre Viden-
skaber? Ja, ser vi paa hjemlige Forhold, paa Kpbenhavns l-Iniversitet, er
det klart, at atte-r engang staar det guddommelige i Modsrtning til det
menneskelige. Det theologiske Fakultet staar med Npd og Nrppe i godt
Forhold til det filosofiske Fakultet, medens det absolut tager Afstand fra
de naturvidenskabelige Fakulteter, det medicinske og det matematisk-
naturvidenskabelige. Og hvor faa studerende udenfor det teologiske
Fakultet er det ikke, der er overbeviste, protestantiske Kristne! Jeg for-
staar saa godt den overbeviste, protestantiske Student, der staar over for
Valget af Studium. Velger han et andet Studium end det teologiske, vil
han let blive udsat for en pdelaggende, indre Konflikt mellem sin Tro
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og sit Fagstudium, hans Tro er ikke saa fast forankret i denne Verden,
at han kan se den som en Styrkelse. Vrlger han for sin Sjrlefreds Skyld
det teologiske Studium, fornegter han maaske sine faglige, mere verdslige
Interesser. Jeg kender blandt mine Studiekammerater to Exempler paa

denne Konflikt - i det ene Tilfelde paabegyndte Studenten et ikke-
teologisk Studium for efter et Aars Forlgb at vende sig til det teologiske
Fakultet. Han kom hjem efter et Aars Udlandighed. I det andet Til-
frlde drev Studenten i to Aar teologiske Studier for derefter at give sig
Naturvidenskaberne i Vold. Ham vendte sit Udgangspunkt Ryggen.

For den katholske studerende hersker der ikke denne tloverensstem-
melse - ved et rent katholsk Universitet turde dette vrre indlysende.
Men selv ved et ikke-kristent Universitet som K/benhavns vil han kunne
give sig et ikke-teologisk Studium i Vold og endda have Held til at forene
Livsanskuelse med Fagstudium.

Disse Overvejelser har jeg, indr/mmet, stillet meget kategorisk op.
Individuelle Forskelle vil selvfglgelig her som der kunne gpre vesentlige
Udslag i modsat Retning af de Sandsynlighedsberegninger, jeg har
ansdllet. Men at min Fremstilling ikke er det rene Skrivvebordsarbejde,
fik jeg et sardeles beroligende Bevis paa ved min Lrsning i Professor
Skydsgaards tidligere citerede >Metafysik og Tror. Jeg lader min Beroli-
gelse gaa videre til Dem. Skydsgaard siger da (p. 99. Fodnote 4):
>Interessant er det at sammensdlle Thomismen med Ritschl som Repre-
sentant for en stor Del af. det 19. Aarh.'s protestantiske Tankegang.
Ritschl fpler Naturen: den sanselige Verden og dens Behersker: Natur-
videnskaben, som Aandens Fjende. Kun ved at afgrense sig fra Naturen
som vrrdibestemt Aand lykkes det at hevde Aanden som Naturen over-
Iegen. Aanden er i Forsvarsstilling over for Naturen. Gudsbegrebet faar
da hos Ritschl sin Plads som Aandens Forbundsfdle mod Naturen.

Helt anderledes er thomistisk Tankegang. FIer er der Ffarmoni
mellem Natur og Aand, en Harmoni, der er baseret paa Aandens
absolutte Primat. Gud ses ikke som Aandens Hjelp i dens Kamp mod
Naturen, men Naturen ses her tvrrtimod som det, der fgter til Gud,
Gud som alt verendes Naturprincip, den i hvem alle Verensprincipperne,
af hvilke Videnskaben lever, er forankret. Gud naas ikke iruod. Naturen,
saa lidt som imod den rette Videnskab.>

Lad os sluttelig vende Blikket mod den stprste af de i Benrgtelsen af
>analogia-entis>-Princippet begrundede Modsrtninger, den mellem der
protestantiske Kirke og Verden i Dag. Modsrtningen bestaar her mellem
det sacrale og det profane. Paa den ene Side staar i et Land som Dan-
mark den protestantiske Kirke, deoikke er af denne Verden>> - Jesu Ord
er her Genstand for Misforstaaelse. Christi Rige er hrvet over denne
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Verden, staar ikke paa lige Fod med denne Verdens Riger. Christi Rige
er a/ Himmelen, men r denne Verden. Kirken kan, og bpr, gribe ind i
denne Verdens Anliggender, den g0r det da i et overjordisk Samfunds
Navn. - Paa den anden Side staar Verden med dens pkonomiske, sociale,
politiske og kulturelle Foreteelser, der betragtes som profane c: Kirken
ikke vedkommende. Alle disse Omraader har kun rent jordiske Maal.
Beskaftiger Kirken sig med dem, staar den efter protestantisk Opfattelse
i Fare for at tilsl/re sit egentlige Maal, det hinsides. Kirken risikerer at
omformes af Verden. >K.F.U.M.) risikerer at smittes af den brogede
Skare, der adg4r >Dansk Ungdomssamvirke>.

Den javne Protestant lever derfor ofte et Liv, skarpt adskilt mellem
Hverdag og Spndag. FIan mener herved at give Gud, hvad Guds er, og
Verden, hvad den tilkommer. Frem for alt, ikke blande dem sammen.
Ikke blande Gud ind i sociale Sp/rgsmaal, i Politik. Kirken bliver da
blot trukket nedad - se nu f.Ex. dem, der taler om at bruge Reklame
i Kirkens Tjeneste. (I Parentes bemrrket: Hvad vil De kalde den fOr
omtaltt Prrdikantliste?) Lad saa hellere Kirken staa isoleret.

Ja, det 96r den, og det i hpjere Grad, end De maaske som direkte
impliceret kan se. Hvad er i Dag Centrum i den danske Landsby? Jeg
er mest tilb6ielig til at tro, at den ikke har noget. Dertil trrkkes der
for meget i dens Indbyggere fra vidt forskelligt Hold. Det staar i hvert
Fald fast: de gamle middelalderlige Landsbykirker er ikke mere Centrum,
knapt nok om Spndagen. Saa maa snarere Forsamlingshuset udnevnes.
Og skal man tro forskellige protestantiske Prasters Udsagn, staar den
protestantiske Kirke i alvorlig Fare for at miste sin Indflydelse paa dette
Sted ogsaa.

Flvordan stiller den katholske Kirke sig da over for den moderne
Verden, over for Kulturen af i Dag? Hpr den thomistiske Filosof, Jacques
Maritains, Ord herom: >Den sande Religion er overnatudig, den er kom-
met herned med ham, som er Naadens og Sandhedens Ophav. Den stam-
mer hverken fra Mennesket selv eller fra Verden, ikke fra nogen Civilisa-
tion eller Kultur. Den stammer fra Gud. Den er hinsides al Civilisation
og Kultur. Den er Civilisationernes og Kulturernes hpjeste Lovgiver og
Velg/rer, og den er selv uafhengig af dem, fri, universel, i strengeste
Forstand universel - katholsk. Heraf f.glger paa den ene Side Christi
Religions npdvendige fmmanens, Iboen i Kulturen, som Gud bor i Skab-
ningen - og paa den anden Side denne Religions absolutte Transcendens,
Hinsidighed.>3

Htns Bang.

t J""ques Maritai n: >Religion og Kultur.> Pag. 18-19. Dansk Oversettelse.
1942. Arnold Busck.
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Kardinal Hinsley in memoriam.

Ur personliga rninnen om kardinal
Hinsley, som avled den 17 mrrs 1943, 77
år gammal, skriver P. C. C. Martindale i
Katolsk IJgeblad (u/, 1943) följande:

>Kardinal Hinsley var en af de betyde-
ligste Personligheder i den katolske Kirke.
Han var Sgn af en Yorkshire-Tgmrer og
opnaaede et Stipendium paa Skolen. Lige

.fra sine unge Aar pae Seminariet gjorde
han sig bemarket ved sin Karakter og Le-
deregenskaber. I en ung Alder blev han
Rektor for det Engelske Kollegium i Rom,
hvor jeg fgrste Gang traf ham.

Mange Aar efter blev han udnevnt til
Apostolisk Visitator og senere til Apostolisk
Delegat i Afrika (1926-1934). Hvis jeg

husker rigtigt var hele Uganda, Nyasaland,
Tanganyika Territoriet og Nord Rhodesia

betroet ham sammen med alle @erne langs
Kysten, f. Eks. Zanziba,r. Det betgd, at
han maatte kende og staa i Forbindelse med
ikke blot en mangde forskellige indf.Odte

Folkeslag, men ogsre med britiske, holland-
ske, italienske, polske, irske, franske og ind-
fpdte Prester og Nonner saavel som mcd
den lege britiske Befolkning. Jeg mindes
ikke, hvor menge Tusinde Miles Rejser dette
medfprte for ham 

- 
hvor han maatte sove

i Oksekerrer eller paa Jorden og vade gen-
nem Sumpe eller hugge sig Vej gennem

Junglen - for han var besluttet paa per-
sonligt at kende hver Kvadratmeter af sit
enorme Territorium. Han gjorde ogsaa per-
sonligt og intimt Bekendtskab med alle
Vikariaterne langere sydpaa og med Goa-
ner-Kristne og Muhammedanere i hine Egne

- han mente nemlig og med Rette, at en
Prest eller Pralat aldeles ikke kun har en

Sendelse til Katolikkerne paa sin Egn, men
til samtlige Sjale. Det var i hans Hus i
Mombassa, at jeg tilbragte nogen Tid hos
ham i 1932. Enhver, der kender hine
Breddegraders slpvende og enerverende

PERSPEKTIV.

Atmosfere, vil forstaa at vurdere det Fak-
tum, at han ikke et eneste Minut g.iorde

Ophold i sit Arbejde.
Dette Arbejde omfattede en Slags koor-

dinerende Sendelse til alle britiske Kolonier
i Afrika for bl. a. at sdtte de katolska
Missioner i Stand til at samarbejde med
Regeringen. Han rejste alene i @stafrika
over 32,000 km., ofte til Fods. Han be-
spgte ogsaa Swaziland, Basutoland, Bechu-
analand, Rhodesia og lige op til Sudan.
Hans Klarhed, Fasthed og Takt fprte til
en vidtgaande Enighed mellem Missionerer,
Embedsmand, Handelsselskaber og de ind-
f6dtes Represenranter.

Da han vendte tilbage herfra, haabede
han at tilbringe sin Alderdom i Rom, som
han elskede. Men Pius XI sagde til ham,
at han selv var lige saa tret og endnu
aldre, men ikke forelpbig agtede at holde
inde med sit Arbejde 

- 
og hen udnevnte

ham til .lErkebiskop af Vestminster.
Denne Forandring var ligefrem forfer-

dende. Han segde mere end een Gang til
mig, at hans ,iErkedioces gav ham flere
Bekymringer end det halve Afrika . . . Det
var, fordi vi, der lever i snevre Omgivelser
og aldrig staar overfor at skulle prcstere
det heroiske, vi, der ikke er ude for hyppigt
at skulle sove paa Jorden blandt Svarme
av Tsetse-Fluer (for ikke at navne sorte
Flekse, som er dygtige til at forgive Folk,
de ikke ynder) 

- 
vi smaa Mennesker uden

store Eventyr, det er os, der skaber Stridig-
heder af ingenting, os, der har Tid til
Misundelse, Fornermelse, Selvfplelse og
Sladder. Kardinalen, som var en srorsindet
Mand og desuden i Besiddelse af den egte
Yorkshire Stedighed og Ligefremhed, be-
handlede alle disse Ting med en Taalmodig-
hed, der stod Maal med hans Fasthed.

I Lpbet af ganske kort Tid kendte han
npje hver eneste Prest i Vestminster Arke-
dioces og var respekteret, ja ligefrem elsket
af dem alle, og han forstod et omgaas B6rn
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lig saa godt som Statsmrnd. En lille Til-
dragelse i Begyndelsen af hans erkebiskop-
pelige Gerning finder jeg karakteristisk'

Jeg havde allerede skrevet til ham og sagt'

at det for mig ikke blot vilde vzre den

stprste /iEre, men en virkelig Glede et fae
Lov til at arbejde for ham saa strrkt jeg

kunde 
- 

om blot jeg maatte bede om, at
det maatte vrre Arbejde paa substantielle

Ting og ikke blot paa dekorative. FIan

skrev tilbage, at han ikke havde Tid til det

dekorative 
- 

der var saa meget at skabe.

Netop samtidig fik jeg et Brev fra en meget

velkendt Kunstner, som vedlagde en Skri-
velse med Underskrifter fra nesten samt-

Jige store Kunstnernavne i England, hvori
men beklagede den slette Mosaik-Udsmyk-
ning ef. Vestminsters Katedral, dette
Mesterstykke af Bentley's Arkitektur. Me-
get af det, der var blevet udfprt, var fak-
tisk overordentlig daarlig. Jeg skrev Brevet
om (da jeg fandt det taktlgst paa flere
Punkter), og det blev sendt. Ärkebiskop
Hinsley (han var endnu ikke Kardinal) var
overordentlig glad for det, standsede Ar-
bejdet og gav Ordre, til at fjerne en hel
Del af det, der ver blevet udfprt. Han
gjorde ikke selv Krav pee et v.rre Ekspert
pee noSet kunstnerisk Omraade; men han
gnskede ikke, ^t enorme Pengesummer
skulde pdsles bort paa det uvesentlige, naar

der over hele Landet var nye Kirker, Sko-
ler og Menighedssale at bygge og enorme
Gddsposter at afbetale. Han gik altid lige
til det pr:ktiske, det solide, det skabende.

FIan var ogsaa det mest ydmyge Men-
neske. Naar han fplte, at han ikke kendte
tilstrekkeligt til et eller andet Punkt, saa

spurgte han altid. Han blev f. Eks. invite-
ret som den fornemste ,iEresgest til en Mid-
dag, der blev afholdt i Londons Dokdisrikt
til Minde om J0 Aarsdagen for den store

Dokstrejke, som Kardinal Manning fik
bragt til en lykkelig Afslutning. LIan
vidste, at jeg sad inde med en hel Del Op-
lysningar paa Grund af mine Forbindelse
med 'Flavets Apostolat' 

- 
og jeg var i

Stand til at sende ham en Mengde ngjagtige
Detaljer om de meget slette Forhold i disse
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Distrikter - 
Boligforhold, sanitere For-

hold, Biografer og tilmed Antallet af aabne

Pladser og Treer (eller Manglen paa dem).
Han forbavsede sine Tilhlrer ved at for-
telle dem meget mere om deres Distrikt,
end de selv vidste, og ved at angive npd-
vendige Reformer og Metoder til at virke-
ligg/re dem. Han gjorde det med en saa-

dan Klarhed og Bestemthed, at jeg tror
Bifaldet kunde hpres over hele Dokdistrik-
tet. Denne hans Tales Objektivitet, denne
Ligefremhed og absolutte Mangel pae de

Antydninger, halve Forborgenheder og til-
slgrede YtrinSer, som Diplomater elsker
na hgjt, forfaerdede nesten Politikerne, naer
han havde med dem ^t g4rc, Naar de
langsomt og ad Omveje havde nrrmet sig
deres Emne, sagde han: 'Hvad De mener
er dette, ikke sandt?' Og saa fremlagde
han hele Sagen i een kler Setning. Det
var hpjst ubehageligt for Folk, der gnskede

at lokke ham til at indvillige i eller at love
noget, fgr han var belt kW over, hvad
det var,

Jeg kan ttllgje 
- 

forhaabentlig uden at
krenke den god Smag - 

at han siden sit
Ophold i Afrika bestandig led af en meget
ubeheglig Form for Ekcem, der var en

daglig och natlig Plage for ham. Men han
lod aldig dette gribe hindrende ind overfor
en eneste Pligt, og ingen gettede sig nogen-
sinde til denne Lidelses Eksistens.

Ffans berPmte Hyrdebrev 'Aandens

Sverd' (i udvidet Form senere trykt som

Bog) udtrykte klart hans alvorligc @nske

om at samarbejde med alle Mennesker med
god Vilje (fra enhver Trosbekendelse eller
ingen) i alle Sager, hvor det angik den sociela

Retfrrdigheds og Kerligheds Natudov.
Han definerede nlirgtigt, hvor (og hvor-
for) dogmatisk eller religipst Samarbejde

var umuligt, og kastede sig saa af hele sit
Hjerte ind i Arbejdet for sociale Reformer.

Anerkendelser er strlmmet ind siden

hans Dld. Vatikanet lagde saerligt Efter-
tryk paa hans lidenskabelige Kamp for de

undertrykte af enhver Nationalitet, Af-
stamning eller Trosbekendelse og n€vnte
specielt hans Arbejde for Polen. Han ud-

I
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talte sig meget aabent om den abessinske

Krig. Overrabbineren i England erklcrede,
at ingen havde givet et edlere Udtryk for
den falles Gru over Jpdeforfplgelserne, og

at Kardinalen indtager en hpj Plads blandt
dem, der har fortient Udpdelighed. Den
Overste for FrikirLerne har kaldt ham
'egte katolsk' i hans alt-favnende Nrste-
karlighed, og nevnte blandt andre Eks-
empler hans dybe Sympati med italienske
Fanger. Han kaldte ham 'en Profet for
Retferdighed og Guds Miskundhed'og tak-
kede Gud for et saadant Menneske, der
'handlede saa retsindigt og sae kerligt, og

som vandrede saa ydmygt for Flerren'.
,tErkebiskoppen af Canterbury har kaldt

hrns Dpd et nationelt Tab, og han sagde,
at man ikke kunde vare en Time sammen

med ham uden at forstaa, at han kun havde
eet @nske, nemlig Opfyldelsen af den Guds
Lov, der styrer Menneskenaturen, og hanr
brandende Lrngsel efter at opleve et'kris-
tet England'; hans Menneskeligheds Varme
og hans moralske og kristne Ligefremhed.
I ham, sagde -Arkebiskoppen, havde denne
mistet ikke blot en, der paa enhver for
ham mulig Maade samarbejdede med alle
Mennesker med god Vilje, men ogsaa en
Yen. Og jeg tror da ogsaa, at alle, som

kendte ham, fglte, * han var den ganske

serligt vrrdifulle Ven, der altid vil vise
Fasthed overfor En, retlede En og aldrig
under nogen Omstendigheder svigter En.

Det vil blive mig tilgivet, hvis jeg ogsaa

mindes min Fglelse af at heve lidt et per-
sonligt Tab og min Erindring om saa megen
Venlighed imod mig, saasom at han altid
fandt Tid til at bes/ge mig paa Hospitalet

- denne Mand, som ved den Eukaristiske
Kongress i Budapest var den eneste Kardi-
nal, der fuldendte den store Procession gen-
nem Gaderne under den skybrudsagtige
Regn, han havde den mesr finrf/lende Om-
sorg for andre Menneskers Helbred. . . Der
er derfor en dyb Sorg ikke ar heve kunnet
bes6ge ham eller sette sig i Forbindelse med
ham under hans korte, sidste Sygdom. Men
sammen med saa mange foruden mine egne
Landsmand maa jeg tahke Gud for et saa-
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dant Menneskelivs Eksempel og for vor
tillidsfulde Overbevisning om, at i ham har
den hele Kirke nu en ny Forbeder i vort
evige Fedreland>.

Den Helige Fadern tar till orda.

Den 2 juni höll den Helige Fadern ett
betydelsefullt tal som svar på de lyckönsk-
ningar kardinalerna framfört med anled-
ning av hans namnsdag. Efter att ha talat
om sin förhoppning på en bättre framtid
och sin fasta tillförsikt att också Kyrkan
skall ta lärdom av våra dagars stora hän-
delser uttryckte den Helige Fadern i;in sorg
över att kriget blir allt långvarigare och
allt grymmare. Han påminde om' sina

strävanden att i den elvte timmen ännu
förhindra katastrofens utbrott och fram-
höll att han ifrån b0rjan tills nu gjorr
allt, som stod i hans makt, för am förmå
de krigförande parterna till att reslektera
humanitetens bud.

Sorg och olyckr f.öljt i krigets spår, och
den Helige Fadern känner med alla, som
lida, men i synnerhet med alla dein som

utan skuld måste utstå outsägliga lidanden
på grund av sin nationalitet och iirr här-
stemning. Folkens ledare må icke glömma
att de icke äro härskere över liv och död.
Kyrkan vill göra allt för att avhjälpa de
lidandes nöd, men den ställes ofta inför
stängda dörrar, som ingen nyckel kan
öppna.

Den Helige Fadern berörde videre de

små nationernas läge och påminde om sina
strävanden till förmån för alla dem som
på grund av sin geografiska och g€opoli-
tiska ställning indragits i stormakternas
konflikt. I ett särskilt avsnitt av talet
hyllade den Helige Fadern det polska
folket. >Vi tänka på ella som lida, men
i detta ögonblick gå våra tankar särskilt
till det polska folket och dess iiden.> Detta
folks heroiska lidande har överbevisat hela
världen om att Polen är och måste növän-
digt vara en del av det Europa som efter
kriget skall uppstå på kristendomens grund.

+
/
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Den som känner till Europes historia kan
icke vara ovetande om vad Polens hjältar
och helgon betytt. Må Guds heliga moder,
Polens stora beskyddarinna, styrka det
polska folket och föra det luttrat genom

stormen mot en lycklig framtid. Till slut
vädjade den Helige Fadern ånyo till de

krigsförande att de måtte acceptera de

kristna grundsatserna för en human krigs-
föring, och han grv uttryck för sin för-
hoppning att snart av krigets nöd och
olycka en ny och bättre värld måtte upp-
stå, där alla nationer kunde leva i fred och
sämje.

På pingstdagen den 13 juni höll den He-
lige fadern ett tal inför 30,000 arbetare
från hela ltalien, vari han offentligt tog
ställning mot kommunismen. Talet refere-
ras och kommenteras i Stockholns-Tid-
fiinger (t$/q 43) av dess romredaktör Gun-
nar D. Kumlien, som skriver bl. a.:

>Arbetarfrågan är i dag den känsliga
punkten i hela samhällskroppen. Kyrkan
önskar som grundläggande sociala rättig-
heter för arbetaren en lön, som garanterar
familfens existens, vidare en människovär-
dig bostad, dessutom möjlighet att skaffa
barnen bildning och uppfostren och slut-
ligen vittgående åtgärder för tider av nöd,
för sjukdom och för ålderdomen. Dessa

förutsättningar för social omvårdnad måste

ovillkorligen förverkligas, om man icke vill,
att samhället ständigt skall skakas genom
fluktuationer av olika slag.

En sann nationell folkgemenskap måste

innebära social rättvisa och kräver en rätt-
vis fördelning av landets alla tillgångar.
Uppgiften är icke att förstöra utan att
bygga och stärka, icke att avskaffa privat-
egendomen, som bildar grundvalen f& fa,-

miljens bestånd, utan att arbeta på att vidga
privategendomen i dess egenskap av fruk-
ten av varje arbetares samvetsgranna ska-
pande. Mellan industri, hantverk och jord-
bruk måste råda harmoni.

Inte genom en våldsam revolution, ty
våldet förstör bara och föder i sin tur en-
dast våld och hat, utan genom en evolution
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skall villkoren för arbetarne förbättras,
sade påven, Arbetarmassorna skall inte låta
förleda sig av den skickliga kommunistiska
propagandan, som de väl känner till genom
flygbled och andra medel, ty folken, som

känner till dessa principer i praktiken, vet
att det inte existerar någon rimlig propor-
tion mellan det som utlovas och verklig-
heten.

Dessa propagandister är falska profeter,
sade påven vidare, ty de läror, som de

predikar, gör av de enskilda atomerna €n

enda .jättelik statsmaskin, som dominerar
allt precis som vissa andra ideologier, som

de påstår sig bekämpa.
Slutligen försvarade sig påven 

- 
liksom

i sitt föregående tal 
- mot de anklagelser,

som riktats mot honom, att vara med-
skyldig till kriget. När senare omständig-
heter kommer att tillåta att dokumenten
över Vatikanens verksamhet mot kriget
offentliggöras, sade påven vidare, kommer
dessa anklagelser att framstå i hela sin
orimlighet, utan atr man behöver befara
att de skall stötas tillbaka eller möta mot-
stånd, Kyrkan har oavbrutet endast arbetet
för freden under dessa år.

Påven uttalade i sitt tal tre gånger ordet
'fr.ed', och arbetarna applåderade och ro-
pade 'Leve påven!'>.

Schanizerische Kircbenzeitung (1943 nr
22) rcfetar den Helige Faderns svar på

de lyckönskningar som de katolska bi-
skoparna i Tyskland framfört med anled-
ning av hans biskopsjubileum i fjol. Sva-
ret är deterat den o/ro 1942. Den Helige
Fadern beklagar djupt ett >många i Tysk-
land göra ihärdiga ansträngningar ett för-
störa det som den kristna religionen givit
det tyska folket under århundradenas lopp>.
Han lovordar biskoparnas oförskräckthet
och berömmer de troende för att de varken
genom hotelser eller lockelser låta rubba
sig i sin katolska tro och sitt kristna liv
och att de tillsammans med sina själasörjare
äro beredda, fulla av trohet och styrka,
att hellre lida det värsta än *.t avfÅlz
från Kristi lära. Med en helt övernaturlig

)
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Bo Giertzt Tron allena. !69
s. Stockholms 1943. Sv. Kyrkans
Diakonisryr. Bokfarl. Kr. 6: 7 t ,
8:7f.

Handlingen i Giertz bok är förlagd till
Östergötland under Dackefejdens blodiga
år. Den försätter oss i en miljö, som tycks
underligt aktuell. Kampen mellan natio-
naltanken å ena sidan och bygdefrihet och
personlig frihet å den andra, rned alla de
djupa konflikter som därav uppkommer i
den enskildes samvete, är t& nutidens
människor en bekant företeelse, och mer
eller mindre har var och en tvingats att
ta ställning till de problem som hör dit.

Gustaf Vases Sverige var säkerligen
ingen idyll, och Bo Giertz utmålar det
heller inte som en sådan. Många och
blodiga var de offer som gjordes på riks-
enhetens altare 

- 
och i vilken mån de var

nödvändiga och stod i proportion till ända-
målet, därom råder delade meningar.
Säkert är emellertid, att offer Lrävdes även
för lägre och mindre väsentliga ändamåI,
och att många våldsamheter och grym-
heter begicks med sken av nödvändighet

- >för rikets bästa>. Gustaf Vasas rätt-
mätiga krav på lojalitet och tacksamhet
för det utförda befrielseverket urartade
nog mången gång till ocker. På det kapiral
han vid stlrten insett levde han sedan
mycket högt.

Detta är emellertid endast en sida av

Sveriges problem under denna tid. Giertz
återger visserligen denna sida realistiskt och

omsorgsfullt, men det centrala ämnet för
hans bok är givetvis den religiösa kon-
flikten. Spänningen mellan gammal. tro
och nya strömningar kommer här till ut-
tryck i den katolske prästen Andreas, den
protestantiske kyrkoherden Peder och svär-
meanden och bildstormaren Martin. Me-
ningsskiljaktigheterna är alltjämt aktuella;
de tre ståndpunkterna representeras i våra
dagers Sverige av katoliken, den statskyrk-
lige (av högkyrklig typ) och friLyrko-
mannen.

Först måste sägas, atr Bo Giertz i denna
bok intar en helt föredömlig ställning gent-
emot oliktänkande. Det är sällsynt att
från något läger lä möta en sådan av
kristen kärlek alltigenom präglad respekt
för andras ärliga övertygelse. Här finns
vare sig fasa, indignation eller den vänlige
nedlåtenhet som är en vrångbild av kristen
fördragsamhet. I stället märker man 

-vid sidan av den fasta personliga överty-
gelse, som alltid är sympatisk 

- 
en ärlig

strävan att förstå motpartens synpunkter.
Att sedan denna förståelse, vad beträfiar
åtminstone de katolska tänkesätten, inte
lyckats tränga på djupet, hindrar inre itr
man är tacksam för själva inställningen.

Redan bokens titel >Tron allena> ger oss
problemställningen i koncentrat. Det är
de gamla frågorna om synd och återlös-
ning, om tro och gärningar, som debatteras.
Här är inte platsen att ingå på teologiska
resonemeng, men några ord må ändå sägas

i ämnet.
Även när alle missuppfattningar undan-

inställning skriver den Helige Fadern om
det nya, underbara smycke, som utmärker
den forfoljda Kyrkan i Tyskland. På dem
som ståndaktigt kämpa väntar en seger-
krona, >evangeliets hädighet, för vilket att
dö betyder liv, utan vilket att leva är så

mycket som atr dö>, Påven hänvisar på
fornkristendomens föredöme, där de tro-

ende, närda och styrkta av himlabrödet,
mitt i de mest fruktansvärda förföljelser
givit sitt liv för Kristus. Alla slole.sk-riva
djupt i sitt hjärta atr ingen osrrafiad kan
förgripa sig på Kristus och hans Kyrka,
När den av den gudomliga Försynen be-
stämda tiden är inne, skall Kristus uppstå
som sin Kyrkas rättvise försvarare.
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röjts, kvarstår här en reell klyfta mellan
katolsk och luthersk tro. För katoliken
gäller den sanningen, att våra gätningat
genom nådens livsgemenskap med Kristus
blir helgade och kan bidraga till vår fräls-
ning. Protestanten åter hyser den över-
tygelsen, a;tt vita goda gärningar' om de

överhuvud taget kan vara goda, snarare är
till hinder än till förmån för vår fräls-
ning. Denna skiljaktighet i uppfattning
är djup och allvarlig och räcker i och för
sig till att söndra de kristna i två grupper.

Det vore då så mycket mera önskvärt, att
man inte gjorde klyftan djupare än den

behöver vam. ömsesidiga missuppfatt-
ningar är emellertid svåra att övervinna,
och även om Bo Giertz lyckats undvika
många, kvarstår dock en del betydliga fel-
aktigheter. Bl. a. och i synnerhet den, att
katoliken skulle tro sig frälst genom sina

gärningar, så gott som oberoende av

Kristus. Ingenting kan dock vera mera
främmande för katolsk religiositet. Att vi
blir rättfärdiggjorda i Kristus, och endast
i honom, är en av de sanningar, vilkas
upptäckt med föga rätt tillskrives Luther.
Den var känd långt före hans tid, och i
århundraden hade kristna människor levat
av denna senning och dött för den.

- 
Även om en hel serie sådana reserva-

tioner måste göras, kvarstår dock intrycket,
att Giertz' bok utgör ett mycket välkom-
met bidrag till den allmänna förståelsen
av reformationskrisen i vårt land.

Gunnel Yallquist.

Puck Beer: lag tjänar en

Iysande herre. 8", 262 s. Stock-
holm 1942, Med6ns. Kr. 8: I0.

Puck Beers debutbok 
- 

man tvekar att
använda beteckningen roman - är en an-
genäm bekantskap. Den unga författarin-
nan är i besittning av ett stilistikens och
fantasins trollspö, som för några timmar
förvandlar läsarens värld till en dröm- och
symboltillvaro, där man inte längre häpnar
över något som inträffar. Än förs man till
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en sydafrikansk by, der den lille Hrrlequin
leker med snäckorna vid stranden, än seglrr
man med honom på smugglarskutan La
Bise, än vandrar man vid hans sida på

Italiens vägar, och än befinner man sig
tillsammans med honom i condottierernas
Florens. Tid och rum växlar som skyarna
på den blå himmel, som välver sig över
det hela.

Denna bok representerar en i svensk lit-
teratur nästan okänd genre, en genre som
väl tyvärr har ganska små utsikter att
här företrädas i någon nämnvärd utsträck-
ning. Svenskt kynne presterar endast i
undantagsfall en prosa av den skira, lätta
och skimrande kvalitet som Puck Beers.
Men därför är också en bok som hennes
desto mera välkommen,

Gannel Yallqaist.

Jos. Schrijvers, C. SS. R.:
lösus ltarmi norts. 8o, lll s.

Bruxelles 1940, Desclie, de Brouwer.

Författaren till ett flertrl utmärkte och
uppskattade arbeten har här givit ut en
bok, som i form och mentalitet måste an-
ses främmande för oss. Vi håller oss hellre
till de böcker av honom, som tidigare med
tacksamhet mottagits, särskilt Le Don de
Soi och Le Diuin Ami.

Gunnel Yallquist.

Jos. Schrijvers, C. SS. R.:
Message de Jåsas å son Prötre (Pet-
söes de retreit). l. 8o, 2ol s.

Bruxelles 1933, L'Edition uni-
verselle.

Under en reträtt på tio dagar ställer
P. Schrijvers prästen inför hans prästerliga
ideal, hans framsteg, hans fel, men framför
allt inför Guds oändlige barmhärtighet.
Det är Jesus, som talzr frän den första
sidan till den sista. Uttrycken är ofta de

samma som i evangeliet eller de uttrycka
i en omskrivning elltid Mästarens lära.

l. Guillet.
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