Bekjennelsen fra
Augsburg 450 år!
25. juni 1530:
Lovende utvikling i religionskrisen de lutherske med nytt forhandlingsopplegg!
Augsburg-NTB’s korrespondent.
— Keiser Karl var personlig til
stede på riksdagsmøtet da de lutherske leste opp sitt nye bekjennelsesskrift. Skriftet foreligger også
på latin slik at keiseren kan forstå
det. Opptrinnet var meget uvanlig
i et politisk forum» og enkelte ledende politikere kjedet seg tydelig
under den halvtimelange opplesning som lutheranerne insisterte
på. Keiseren har satt seg fore å
ordne de religiøse og politiske forhold i det tyske rike før han drar
videre. Hittil har krisen i Tyskland
vært en alvorlig politisk hindring
for keiseren. Med den dominerende makt i alle verdensdeler skulle
han ellers vært i stand til å drive en
fredsbevarende politikk som ingen
annen før eller siden. Nå gjelder
det å samle de mange europeiske
nasjoner han leder til et forsvar av
Europa mot angrepet fra sør. Den
tyrkiske offensiv er meget truende.
Hele Europa respekterer Karl; og
er glad for å ha ham som leder av
forsvaret. Også Luther og lutheranerne har den største respekt for
ham personlig. Man unngikk også
denne gang en direkte konfrontasjon med Martin Luther selv. Karl
har ikke sett sin motpart siden
Worms for 9 år siden; da Luther

ble lyst i rikets akt. Han oppholder
seg for øyeblikket på festningen
Coburg bare få dagsreiser med
hest fra Augsburg. Det påstås at
dokumentet er godkjent av Luther
selv.
På offisielt kirkelig hold er man
overrasket over at dokumentet er
så mildt og forsiktig formet. Dette
skyldes den lutherske sjefsideolog
Philip Melanchton som har ledet
arbeidet med å forme ut dokumentet. Der finnes f. eks. flere artikler
som selv Johan Eck ikke har noen
innvending mot; Eck fungerer som
sakkyndig konsulent for den offisielle kirkelige delegasjon. Likevel forsikrer ledende lutheranere at
dokumentet inneholder alt som etter deres mening er nødvendig for
å oppnå enhet igjen i kirken før
kløvingen blir endelig.
I politiske kretser er det nå en
behersket optimisme. De teologiske forskjeller er fremdeles store.
Men er de større enn at de kan
rommes i en og samme kirke? De
sterke politiske grunner for en forhandlingsløsning gjør at ingen
venter snarlig brudd» man belager
seg på langdryge forhandlinger
utover sommeren.
Personlig er Karl konservativ i
kirkelige saker, men han kjenner
det lutherske fra sin nærmeste
familie, f. eks. er hans søster, den
norske exdronning ivrig lutheraner, mens hennes mann exkong
Christian, som nå er politisk fange
i Danmark, alltid har vaklet frem
og tilbake. I det hele har krisetilstanden nå bredt seg utenfor keiserriket også, bl. a. til Danmark og

Sverige. Men Norge betraktes internasjonalt som en erkekatolsk
bastion, samlet om sin store nasjonale leder, Olav Engelbrektson,
erkebiskop av Nidaros.
Av de tyske stater er de fleste
helt på linje med keiserens ønske
om en løsning. På luthersiden er
det Hessen under ledelse av sin
temperamentsfulle landgreve Philip (25) som er minst innstilt på å gi
etter på noen måte, og forberedt
på væpnet konflikt.
Politiske kommentatorer uttaler
at det politiske press for en forsoning nå er så sterkt at det garanterer for en løsning hvis en slik er
saklig mulig, og hvis partene kan
få med henholdsvis Luther og pave
demens VII. Det pekes på at
vanskeligheten nå blir at den nye
bekjennelsen nå bare har med det
nødvendigste av det lutheranerne
mener absolutt må være der. De
har med andre ord ingen margin å
gå på,-vulgært uttrykt er det ingen
prutningsmon. På den annen side
har ikke de pavetro så meget å innvende mot selve innholdet i dokumentet, som problemet for dem er
alt det som ikke blir sagt og nevnt
der.
Utviklingen er uhyre spennende,
vi opplever i disse dager ikke bare
kirkehistorie, men verdenshistorie
på høyeste nivå.
En annerledes reformator. Martin
Luther, da han lå i dekning på
Wartburg, dekknavn «Junker
Jurg», 38 år. Hans gode venn og
nærmeste nabo fra Wittenberg,
den berømte Lukas Cranach grep

begeistret sjansen til å forevige
Luther med hår og skjegg. Idag
ville han gjerne også sett slik ut??
(SEF)

