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BAUNEN LYSER 0

Torsdas 13. ni ble den norske
kirkes nidlertidigu ledelse,profes-
sor Eellesby og ludvig Hopc, arre-
stort og brakt til den beryktede
konsentrnsjonsleir Grini ved Oslo.
Tenken vnr endog å deportere den til
Tysklnnd 22.nni,nen denne pinn ble
foreldbig oppgitt i ll.tine. Pro-
fessor Hellesby er £4 år og Ludvig
Hope er 72 år.

Moddellelsen on disse nenns nr-
restasjen vnkte innen de kristelig
interreserte kretser nv det norske
folk en forferdelse sen ikke lnr seg
beskrive. Dn voldedåden ble kunn-
gjort i lnndets kirker,bedehus og
forsnellingshus, gikk det son et
sjokk gjennen forsnulingene. Det
inntrådte en intens stillhet, elle
ble synlig grepet av den dystre ny-
het, nnnge gråt.

On tyekurne og vnre hjenlige
nnzister ennå har noe kloksknp i
behold,bbr de vokte seg vel for å
bngatellisere det dunne skritt de
hnr  tntt ved disse to nrrestasjoner.
Hnllesby og Hope var ingen generaler
uten tropper. Bak seg har de alle
lnndets frivillige kristelige orge-
nisnsjoner,hvis snnlado nedlcustn11
löper opp i cn.4-5oo.000(foruten •
nindreårise).Dert11-koeeler den  is•
storo del av det norske folk,son
uten å være nedlenner nv noen kris-
teIL g orgnniseejon,fdlor seg per-
sonlig sterkt bundet til kirke og
kristendon.Endelig hnr vi cn.
Eo.oen  dissentere i Norge,hvilke
gnng  pe  gnng hnr gitt uttrykk for
nt de slutter opp on kirkens knnp.
Disse nenn vnr således åndelige fö-
rere for knnskje tredjupnxten nv .
d3t norske folk. Disse tropper opp-
fetter fengslingen nv deres• ledere
son hverken mere eller nindre enn
despernt kristenforfdlgelse. Myn-
digheter son setter slikt i cene,
vil ikke hn den ringeste sjnngse
til å vinne selv der minste respekt.

Men også lengt utenfor de spe .
sialt intereserte kretser vil dis-
se fengslingene konne til h sknpe
en opinion,son vi skulle tro tysk-
kerne nhtte være lite tjent ned.
Kirkens knnp oppfnttus son det
norske folks knup,Kirken har vist
seg å være en uforferdet tnlsunnn
for Suinhet og rett.Gnng på wng
hrixden overfor voldsnnkten tnit
do undertryktes snkloe; den har
nerkert sitt stnndpunkt ved å nek-
te ethvert snierteld ned den quis-
lingske voldsstnt.Elet norske folk
hnr derfor rulgt kirkens seige knup
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not nazibarbriet ned en interesse
son tere den knn fdle, son yet nt
ens skjebne cr uldselig knyttet
til den pnrt son kjenper ens egen
snk. Kirkens er i dng Norges
enk. Fengslingene nv Hnllesby og
Hope vil derfor konne til å flnnne
epp sou en bnune der lyser frn Lin-
desnes til Nordknpp. Den vil kon-
ne til å vekke indignnsjon, hnrne
og nvsky,og fr enfer nit vil den
konne til å mene til uforferdet
innsnts, til mot og hendicncrnft.

Hva nente tyskerne i. oppnå
ved denne nye forbrytelse? Det er
klart at de i lens tid hnr nett på
kirkens innflytelse på folket ned
ublide öyne.Men de ver jo på kors-
tos not Ruselend. Dette fordret nt
de til en'viss grad hex nåttet leg-
ge bhnd på seg. Nå cr iuidlertid
kerstogspinnone konnet i bnkgrunnen
Nå er det den totnle erbeidanobili-
sering sond er rykket i forgrunnen.
Tysklend nener seg å sth eller fnl-
lo ned det heldige resultat nv de
totnle arbeidsnobiliseringspinner.
Derfor nå kirkens röst bringes til
tnushet på en eller ennen nnte,for
om nlle andre tior,så kan ikke kir-
ken uten å ta skede på  in sjel  tio

nunbus og 1nnn og urettfer-
dighet,slik som alt dette s. grelt
kenner tilsyne under den phnående
nrbeidsnobilisering.I Norge nente
tyskerne nt denne taushet lett  viln
12 kunne oppnår ve d. å uskedeliggjd-
re Hellesby og Hope.Hvn er kirken
uten Hnllesby on Hope?hnr de nezi-
herrer tenkt. Men det er ingen
tvil on nt de her forregnet seg.
En Hellesty i tysk fnngenseenp er u-
tvilsont meget ferligcre for nazis-
tonelenn en Hnllesby i frihet,
selv on han sendte nldri så nnnge
protestskriv til herr quisling.

For kirkan selv vil fengsling-
gane av dens to ledunde nenn konne
til å ha son entuliddelbnr fblge nt
-kkrken ikke ner vil konne til a hn
en offisiell ledelse. Kirkens le-
delse går nå ned i kntnkenbene,
Ingen-ikke engang prestane selv
vil vite hven av den son leder kir-
ken gjennen de vnnskelige fnrvnnn.
Men detnorske prestesknp cr gjen-
non nazistanes forfdlgelse ev kir-
ken i Norge svuiset så ubeytelig
sennenlog hnr fått så klexe,selv
segte linjer å fdlge,nt det i deeg
nær sagt er likegyldig hven eon
står ved roret.Kurscn er legt og
konmer ikke til å bli endrut.Pres-
tene amilur til nlle truslene de så
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rikelig blir overdst ned.De fdler
ned hvernndre når de etter tur nv-
sottes,fervises frn nenighoter og
fylker,d•erteres  til  Nord-Nerge,
knstes i tysk eller norsk fengsel
ctr,,aen de komner aldri til å nv-
vike fra den konproniseldse vei de
her sltt inn på.Nnzistene skulle
ha fått nok nv beviser r;).det.

Overfor det norske folk vil
kirken også i frnetiden finne veier
til å gi sin nening til kjenno.Det
cr klårt nt ettor det son nå er
skjedd,vil kirken ikke nore konne
til å si statsnnktene et eneste ord.
Uforbedorlige forbrytere nytter det
ikke h snikke til fernuft. l.fcbr.
d.a.uttnite quisling;"Jeg hnr
ikke noe i not nt kirken frånholder
sin nening on et riksstyres kriste-
lige plikter".Det her ntter vist
sc,ig nt quisling fnrer ned ldgn.En
slik ldgner endog kirken holdo
opp å si snnnheten.Men kirken fd-
ler det i dng viktigere enn noen
sinne å ln folket få vite sin me-
ning, og det vil bli gjort på en
nore intens aåte enn noen sinne nå
dn -Lyskerno og de hjenlige nnzister
hnr knStat crvertrrgrd-cstztriten---
ninger for Sitt kristendornshatUet
er snnnsynlig nt denne rottledning
vil kon:71e t å skje pi wro henne-
lig vis- do%"huskes at tyskerne
forfdler kirken.-Mon kirkens
tider  Vil  i hvert fali fortsatt bli
heirt-pa det ene eller dut annet
vis.Og utter linalesby og Hopos
fengsling vil de sikkert ikke bli
fulgt nindre enn fdr.Var ddsse
eldre nern villige til å setto
vet til for sin kristne overbevis-
ning,for snnnhot og rettlså vil
det were et ekse-epol son forplikter
hele det norsku folk.Enunen lysur.

Snken son Hnllosby og Hope
feit pa,ver nrboids-±obiliseringen.
Vi gjengir nedenfor dut skriv son
disso to nenn på kirkens vegne send-
te herr quieltng.Ifdlgo dette
skriv,og dst son hendte etterpå
ned underskriverne,knn dut ikko

Nnunun lyser.
Ilven forst'S.r ikke å tyde dons tegn?
Hven ttir svikte dens kåll?

VVV VVy VVV

være noen tvil on hya soniPt være
nordnenns syn på exbeidsnoboldserin-
gon."Det or en ubrytolig senvit-
tighetsplikt å være trofnst og hnnd-
le'rett.not dot land eg C.2t folk son
Gud her entt hni inn i",sier dettc
skriv,Og skrivot hevder nt det er
"klert nt nnng..0  nv våre nenn utskri-
vvss til cn tjeneste se:' i virkelig-
heton er en tysk nilitær innsnts,un-
der tysk konuflndeli tyske unifornor,
til dels undor tysk nilitar jurisdik•
sjon og ned tysk eksersisd.-Så tnl-
te kirkon,Bnnnstrålen frn
slo strnks ned i den,dens to frenste
nent gikk ned.Men båunin lyser opp.

Etter detto burde det ikke fin-
nes en eneste nordnnnn son ikke vil
risikere hvn kirken ntter hnr vågot.
Vi vil helst ikke tro nt det finnes
on eneste nordnnnn oon i lysskjæret
nv den bnune son nå flnnner over lnn-
det tör begi seg nvsted til don tya-
ke slnvetjencste.Nå gjelder det å
gjdre hvn son cr rett.Det er for-
roderi å gå tnn i tyskernes
nilitære rekker,enten det er
son stridende eller bnre son sjåfdr
og nrbedder Peller kirkens nenn,
bj. ue,s4 andru =e2Dst er-
bedre å'dö ned are enn å leve ned skr,
sknn.

Det er beklngelig nt to nv kir-
kens nost aktedo og betydningsfulle
nenn er gått dnn i en uviss skjebne.
M2n deros fnll tetyr nndens seier o-
ver den brutnle nnktVi beundrer
den ånd soa ikknr skjelver for elnkten,
selv når den ledsngos nv vold og ter-
ror.Det sen nå er skjedd,oppluvos
derfor nv kirken og hele dot norske
folk son cn :3ci,;rnbut cr r.tter tendt
en bnune sol senler ee inspdrerer den
norske hjennefront i dens krtnp på liv
og död ned du denoniske nezd-horder.
En bnune so: nnner til onnå nere kon-
sekvent,helhjertot og konpronisslds
knnp not dit nnzistiske bnrbnri oe;
ldgnvelde.Beunen aånor hver nord-
nnnn til ikke å bli slnpp og like-
gyldig,nen til  å  gjdro sim plikt -
kosto kvn det vilj3a nen 1.nnort
oss on nt vi cr i krig!
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riet skjer ting i disso  ed'idr  i vårt fe3k,soy  frie ger oss til
vz.ÆåJe 0.J2 til Lcrr -Jifl1cter21osidontel-2-Vi siktor til don Htto hvorpa

loven nv 2=. februnr 1943 sJ ansjonnl nrboidsinnsnts ble gjon-
nont2rt.Lttnr lovens titel og dens Attryk,iiåtto  nnn sn  At irrn nt srbeidsJ
inasntsen skAlle tå nikte stivkå det a'njonald nrbe*dsliv i Norge og
lvdd  ohet int produksjon A strke v rt nærinssliv  os  folkcts forsyninger
I in vnnskelige tider son nå frreoftår".

Mon nå dv Atskrivnirgen er i gnng synes det klnrt,nt nnnge nv
:åre nonn utokrivos til en tj:_neste,son i virkelisheten er en tysk
tær inasnts, under tysk krninlando,i tyske uniforner,til dels under tysk

jurisdiksjon og ned tysk eksersis.Bl.n.er det offentlig uttalt,
nt en dl blir sntt inn i Org nisnsjonen Todt.

Vi er fullt klnr over nt vi son okkuncrt folk  ifolso  Hagerkon-
vonsjonen er for)liktet til visse yteloer i forn nv vnrer  os  arbeid n.v.
overfor okkupnsjonankten.Derfor ble det heller ikke gjort innsigelser
vcd innaeldelsen eller innk-llelsen til den nnsjonnle nrbeidsinnents,i-
det 0nn sikk utfrn nt utskrivningen ville bli foretntt i overensstennelA
se ned Hhgerkonvensjonen,son tydelig uttAlor nt de nevte ytolscruikke
sknl v2re nv den nntur,at de innebu:rer forpliktelser for befolkninsen
til  a  tn del i krissoppernsjonene not fedrelnndet".

Den forn for tjeneste son lnnge ov våre :Ienn nft blir satt
strider avgjort :_;ot denne bestennelse, o3 går dessuten også utenfor d'Jt
eon lovon -
av 22 -februnr tok sikte på.Dette virker ikke bnre sårende for den nasjo-
nvle fblulse,det bringer vre n::nn inn i do vurste snnvittighetskonflik-
tcr.All den stund det hersker krisstilstand nellon Tysklnnd  os  Norge,

det klnrt at de innknite kån bli tvunget til dolta i niliteroperae
sjoner eller i hnndlinger son hnr nhl,til besto for den nnkt
ned hvilken Norge befinner seg i krig.

Overfor denne snravittighetendd knn Kirken ikke tio.Den ville
dn svikte både sin Herro og de nbni:.h:?tor og de enkcitylennesker den sknl
tjene  os  verge.Son kristne nå vi se på vårt lnnd soa en Herrens gnve
80'a er betrodd vhrt folk nv Gud.For cnhver norsk borger-son for nndre
lnnds borgero-er det derfor en ubrytelis snnvittishets-plikt å være tro-
fnst  os  hondle rett not ixx det lnnd og det folk son GUd hnr sntt hnn
inn i.Denne plikt er hellig,fordi den har sin rot i Gude ordnins og cr
bekreftet i Guds ord.

Gud hnr knit kirken til A være snnvittighetens vokter over -
nit hvor det öves tvnng g.ot sjelene.Ut fra dette vhrt knll ber vi niini-
sterpresidenten on avsta frA å utskrive norske borgere til en tjeneste
sen strider not  imm4  deres snnvittighet og rettsfdielsc.

Gjenpnrt nv donne skrivelse sendes lnndets prestor til per-
sonlis orienterins.

0s1r), den 8. ni 1943. Den nidlertidise Kifkeledelse
0.  erdolleeby. Ludviv Nopc.

(sign) (sisn)


