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S EDÄN SI ST

Bullan Humanae Salutis

utfärdad på juldagen 196r, betecknar ett avgörande kyrkohistoriskt datum:

det andra Vatikankonciliet är därmed utlyst till innevarande är, 196z. Ett
motu propri.o av den z februari fastställer kyrkomötets öppnande till den

r r oktober, årsdagen av konciliet i Efesos. Förberedelsen av de ärenden som

skall behandlas säges nu vara framskriden så långt att de utarbetade ,sche-

mata> troligwis vid slutet av juli eller början av augusti kan tillställas alla
röstberättigade fOr närmare studium.

För något år sedan kunde man ännu höra farhågor att kyrkomötet skulle
kunna inhiberas vid en eventuell påvevakans. I och med att den högtidliga
kallelsen till mötet har utgått, är denna fruktan undanröjd. Det är ett all-
mänt känt faktum att påvens koncilieplaner rönt ett ganska starkt mostånd

inom kurian; en del prelater av >den gamla skolann har funnit denna ttny-

hqsv - 
som i själva verket är ett anknytande till den ärevördigaste tradi-

fien 
- 

en smula äventyrlig. Kurian hade visat sig fungera tillförlitligt när

det gällt att styra kyrkan: var det rådligt att släppa tyglarna ur så fasta

händer?

Ty var och en vet att det * f.rägan om centralisering och decentralisering

det i första hand gäller. Vaticanum I hann inte utarbeta alla riktlinjerna för
hur kyrkan skall styras: vad man hann med var fastställandet av påvens läro-
myndighet. Sedan utbröt tysk-franska kriget och Garibaldi, och konciliets fä-

der skingrades var och en till sitt. De lokala biskoparnas myndighet hade

inte hunnit fastställas. Man vågar vdI säga som kardinal Bea vid ett samtal

nyligen, att det nog var en Försynens nåd att detta inte skedde d'å 
- 

sedan

dess har både den teologiska spekulationen och den praktiska erfarenheten

Iagt nägra tum till kyrkans samlade visdom.
I Vatikanen kan man nu konstatera att påvens önskan om viss fördelning

av den administrativa myndigheten - 
en önskan som självklart delas av den

stora majoriteten biskopar runt om i världen 
- 

lvsn vinner allt fler an-

hängare i själva Rom. Klimatet har uppenbarligen förändrats högst betyd-

ligt under det gångna året. Johannes XXIII är inte en man som hötter med

sin auktoritet eller pä annat sätt söker påwinga sin vilja. Han föredrar att

r-62a64oa2 Credo.43:eårg. Nr i. 1962



Sed.an sist

övertyga så småningom, med finkänslighet, mildhet och ödmjukhet. För att
fortsätta klimatmetaforen: hans regering går inte fram som ett snöskred utan
som ett vänligt töväder, sakta men säkert. Den som återvänder till Rom med

något års mellanrum kan utan svårighet konstatera ett allmänt och förtroende-

fullt upptinande.

>> S ekretariatet f ör enheten>

Roms uekumeniska> kontaktorgan, hör till de gladaste vårtecknen. Här
härskar Johannes XXIII:s anda av godhet, fördragsamhet och respekt för
varje människas samvete i förening med en perfekt information om olik-
tänkandets verkliga tänkande. Ingenting kan vara mera f.jdrran från ett
schablonmässigt fördömande av villoläror sedda genom flä'rgade glasögon, än

detta sekretariats arbete, där en direkt kontakt både på det vetenskapliga och

det personliga planet upprätthålles med teologer och ledande kyrkomän i de

icke-katolska samfunden. Kardinal Bea betygar sin glädje över att få leda

detta arbete i ett hundraprocentigt samförstånd med påven. Hans medarbe-
tare dr folk som i fuatal arbetat med ekumenikens problem, inte i hemlighet
men i stillhet, på olika håll, framför allt på den europeiska kontinenten, men
under inbördes kontakt. Under dessa år har de både tränat upp ett fruktbart
samarbete och skaffat sig direkt erfarenhet av icke-katolska tänkesätt och
icke-katolskt trosliv. När de nu av påven fått det officiella uppdraget att ar-
beta som kyrkligt organ, bildar de ett tean, av ovanlig samstämmighet och
effektivitet, och fyllt av entusiasm inför uppgiften.

Själva den traditionella vokabulären har reformerats. Man ialar inte längre
om >>de kristnas återförenande> utan om ,rde kristnas enhet>> som målet
för sin strävan. I medvetande om aft ingen part kan skylla ifrån sig på de
andra när det gäller skulden för splittringen, och eftersom i vår tid rniljoner
människor förds in i denna splittring som de själva är oskyldiga till, har or-
det rrkättare, blivit bannlyst såsom varande en helt irrelevant beteckning för
våra bröder som bär Kristi tecken på sin pannz- och i sina hjårtan, som Jo-
hannes XXIII uttrycker det. (På tal om dsfta 

- 
man måste finna ett accep-

tabelt svenskt epitet för dessa bröder. >Våra frånskilda bröder" är en språk-
lig gräslighet som måste portforbjudas och glömmas så fort som möjligt;
>>vära i tron skilda briiderr, - låter bättre men är logiskt diskutabelt: vi är
visserligen delvis skilda i tron, men framför allt ir vi dock förenade i tron.
Varför inte stanna för >våra icke-katolska bröder> helt enkelt?)

Toleransen i:a ett beUymmer

for de flesta i dagens ekumeniska läge. Vi katoliker har mer ån nägra
andra anledning att beklaga de övergrepp mot samvetsfriheten som i den
katolska trons namn men mot den Heliga Stolens önskan och direktiv sker
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mot icke-katoliker exempelvis i Spanien och Sydamerika. I Rom försäkras att
detta hör till de ärenden som står på kyrkomötets program. En klar teologi

om respekt för oliktänkandes samveten och klara bestämmelser om att tole-
ransen skall tillämpas är något man känner och erkänner nödvändigheten

av - det är en lättnad och en trygghet för oss katoliker att veta detta och

att kunna försäkra det. Något av en lättnad är det också för skamsna tros-

fränder till dem som åtminstone härifrån ter sig som svåra f.anatker, att f.ä

höra att de reformerta broderna i Taizö, dessa ekumenikens apostlar, upp-
lever som en påle i sitt kött den protestantiska tramf.arten i Syd-

amerika! Det är inte bara katolikerna som har lärt att såga mea culpa i detta

sammanhang; även våra icke-katolska bröder erkänner sina trosfränders fel-
steg. Där syndabekännelsen får träda i beskyllningarnas ställe, där bereds plats

för den Helige Ande och väg för enhetens pingstunder.

SKRIFTLIG OCH MUNTLIG
TRÄDITION

APROPOS EN DOKTORSAVHANDLING

I

T.7 ,rkomötet i Trient kan räknas till de stora händelserna i den katolska

-N.lyrlurs historia. Trots ogynnsarnma förutsättningar lyckades man där

kristallisera fram formuleringar som skapade klarhet i det dogmatiska virr-
varr, som inte bara berodde på de olika reformatoriska ställningstagandena,
utan även hade sina rötter i nominalismen och konsiliarismen.

Det är därfor fcirklarligt att man gärna tillmäter Trient en avgörande be-

tydelse. Men man får inte glömma att just den särställning, som kyrkomötet
kom att få, blev anledning till ensidighet. Genom Tridentinums stora bety-
delse i trosfrågor har det nästan blivit sed för katolska teologer att anvdnda
mer energi på kontroversteologi än pä att visa upp rikedomen i kyrkans hela
lära. Man låste sig så fast vid vissa formuleringar och attityder och bibehöll
i vissa fall yttre, ej väsentliga traditioner, huvudsakligen därför atr dessa
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ifrågasatts av motpaften (t. ex. latinska språket i alla liturgiska handlingar).
Det är först i vära dagar som dessa negativa fciljder håller på att övervinnas.

Det gäller ej bara den liturgiska förnyelsen, utan även dogmatiken. Vi vill
inte därmed antyda att Trients ställningstagande skall helt omvärderas eller
rent av bortförklaras. Men vi måste vara beredda att ta upp de dogmatiska
problemen på nytt, se dem i en ny dager, mer objektivt än det var möjligt
på r5oo-talet; ge mer rätwisa åt motparten där det är möjligt, och framför
allt försöka sätta frågeställningen in i ett större sammanhang, varigenom den

katolska lärans fullhet kan lysa fram. Det är något av detta som påven Jo-
hannes XXIII har i sinnet när han talar om det kommande kyrkomötet. Dess

uppgift skall i första hand vara 
^tt 

låta Kyrkan tr'ada fuam i högtidsskrud, för
att vara rren stad på berget>. Något av förklaringens ljus skall skina genom

henne; världen skall se henne som hon verkligen är, verkligen borde vara.
Detta är ett ideal som vi både som enskilda medlemmar och som en enhet

i Kristi mystiska lekamen alltid måste sträva fram emot - men som vi aldrig
kan uppnå till fullo här på jorden. Men som ett led i denna strävan står dock

vår önskan att övervinna det som är negativt, ett lösgörande från positioner
som kanske var nodvändiga eller oundvikliga i stridens hetta, men som nu
utgör ett hinder för den ömsesidiga förståelse, som väl de flesta av oss är
måna om.

2

Få problem torde vara viktigare att ta upp i detta sammanhang an frägan
om Skriften och traditionen. Det är glädjande att just detta ämne blivit före-
mål för en så livlig diskussion på senare år, både på katolskt och protestan-

tiskt håll.
På evangelisk sida kom problemet först upp helt apropos. Den bibelkritiska

skolan brirjade ställa frågor om Skriften och dess trovärdighet som doku-

ment. Man såg med skepsis på det historiska innehållet, undrade vad som
var faktiskt och vad som var tillagt från andra håll och ur andra syn-

punkter. Orsaken till detta var ett framhävande av det mänskliga - både i
Skriften och i Jesu person. Man ville nu få fram fakta ur det traditionella,
ville ha en Jesu-livberättelse, som kunde vara historiskt tillförlitlig. Vi måste

gladja oss över att man ville ta Frälsaren pä allvar även rent historiskt-konkret
seft - det var en nirdvändig reaktion mot det idealistiska tänkandet med sina

spiritualiserande tendenser. Men genom att f.öra de metoder man använde
ända till absurdum - särskilt den kritiska historiemetodiken - kom man
lått att tömma ut barnet med badvattnet Så kan Bornkamm säga om
Schweitzers bok Geschichte der Leben lesu-Forschung att den blev ,rett min-
nesmärke, men samtidigt ett gravtaln.
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Något i den stilen hände även när formkritiken - lånad från litteratur-
forskningen - borjade användas också på Nya Testamentet (tidigare hade

den utnyttjats blott för Gamla Testamentet).
Viktigast fu här Bultmanns speciella version av formkritiken, den s. k. av-

mytologiseringen. Religiösa tankegångar och föreställningar hos evangelis-
terna influerade ncidvändigwis deras sätt att skriva, menar han, så att de måfie
mytologisera, måste skriva religiös dikt om och vid sidan av f.akta. Bultmann
ville lära sig dessa kategorieq byta ut dem mot nyare former, för att så pre-

sentera den egentliga kärnan i modernare former, lättillgängligare för mo-

derna människor; ett i och för sig mycket lowärt företag.
Den lutherska bakgrunden slår dock igenom hos Bultmann. Han iden-

tifierar det mänskliga elementet, myten, med I a g - som måste mönstras
ut - så att det gudomliga, identifierat med ev ange lium eller Guds rena
ord, kan predikas. För honom finns alltså ett motsatsförhållande mellan dessa

två. Gud dr der ganz Andere, som ej kan uttryckas i mänskliga ord. Men ser

man på saken på detta sätt uppstår oövervinnerliga svårigheter. Även en
uppenbarelse måste kunna uttryckas i termer som är tillgängliga, förståeliga
för människor. Det måste finnas analoga begrepp, som verkligen förmedlar
sanning till oss. Annars kan vi inte ha någon kunskap om Gud, inte ens ge-

nom uppenbarelsen.

Nu förnekar Bultmann med många andra protestanter all analogi, och han
försöker i stället appellera till en ren existentialism - ett begreppslöst upp-
levande av uppenbarelsens verklighet. Detta är i sista hand >>omänskligt> och
därför omöjligt. Bultmann är sjålv medveten om deta dilemma, även om
han inte ser aft hans tankegångar mynnar ut i ett förnekande av inkarna-
tionen. Karl Barth (som själv vägrar att godta analogi!) wekar dock inte att
tala om Bultmanns doketism.

3

Man skulle tro atr dessa försök, som tyvärr lett till så negativa resultat,
inte skulle kunnat varatill någon hjälp i den vidare diskussionen, eller utöva
något positivt inflytande på katolskt tänkande. Trots allt har detta varit fallet.
Hur kan det komma sig?1

Den protestantiska principen angående bibeln som enda rättesnöre - sola
scriptura - hade under ortodoxiens tidevarv utforma$ så att man kunde tro
ac det skrivna ordet fallit ner från himmelen likt en meteorit. Den natudigt
nog intensivare bibelforskningen på protestantiskt håll resulterade i att en

t Oo f.-t aock ej förnekas att på senaste tiden vissa katolska exegeter, som sysselsätter sig
med dessa nya problem, inte alltid lyckats finna de rätta nyansernä i sina arbeten. Särckili
inspilationsfrågan har blivit svårare. Till detta se Karl Rahners principiella artikel i Stimmen
der Zeit juli 196r s. z4tf..
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del av dess slutsatser upptogs av katolska teologer; så ser vi lutherska inspira-
tionsteser finna vägen in i vissa katolska textböcker under r8oo-talets lopp.
(Detta märks även tydligt i det ensidiga sätt som man stöder sig på lösryckta

bibelcitat för att bygga upp argument ur Skriften för sina teser, även på ka-
tolskt håll.)

Men framhävandet av gudomligt och mänskligt i Skriften, av levande för-
kunnelse och skriftlig kodifiering, som ju skett i protestantisk bibelkritik, fick
katolska teologer att gä tillbaka till de principer som fanns i traditionsbe-
greppet, och försöka lösa frågan från detta håll.

Här stötte man emellertid på en svårighet. På grund av den reformatoriska
kampanjen mot traditionen hade man i Trient förkunnat att kyrkan åger wä
skilda källor för uppenbarelsen, Skriften och den muntliga traditionen. Det
ursprungliga utkastet till definitionen i Trient talar om att uppenbarelsen
hämtas dels ur Skriften, dels ur traditionen, och man har över lag tolkat
och använt kyrkomötets beslut i denna riktning. En dylik syn på problemet
gjorde inte bara tradition och Skrift till kommensurabla storheter (vilket ju
i och för sig kunde vara riktigt), utan man skapade i viss mån en klyfta mel-
lan dem (som om de vore wå kranar i ett badrum, märkta varmt och kallt,
som Chr. Moeller rätt träffande utryckt det).

Skriften, lösgjord från traditionen, och utsatt för kritiska undersökningar,
tenderade att bli mer och mer beroende av traditionen. Skulle alltså motsatsen
mellan Skrift och tradition förnyas och skärpas, och det teologiska läget bli
mer kontroversiellt än vid Trient?

Nyare undersökningar om Tridentinums utlåtande har nu skapat ett gynn-
sammare läge pä detta område. Det ar fuamf.ör allt tiibingenprofessorn J. R.
Geiselmann, som utfört ett viktigt arbete här. Han påpekar först helt
allmänt att antireformatoriska formuleringar inte nödvändigwis är lika med
katolsk lära i dess helhet. Så visar han klart att den formulering angående
Skrift-tradition som slutgiltigt stadfästs i Trient inte använder orden dels-
dels, utan både--och.

Det låter kanske som eft hårklyveri, men innebär i själva verket att Skrift
och tradition i stället för att stå bredvid vanndra blivit intimt förknippade,
ja utgör wå kompletterande element, som är nödvändiga för varandra. För-
kunnelsen om Jesus, den muntliga traditionen, ar pdmar i tiden. Den får så

småningom ett kodifierat urtryck i skrifter som samlas av kyrkan i en kanon,
det Nya Testamentet, som i sin tur av den levande traditionen förklaras inne-
hålla Guds uppenbarelse,yara inspirerad. Bägge elementen hör ihop. Men lik-
som Skriften tillkommit med traditionens hjälp, så måste den också förstås i
traditionens sammanhang, tolkas i sin miljö, som är kyrkan.z

\ttt" L"alska teoioger anser dock nog Geiselmann och Karl Rahner något ensidiga i
sina umalanden när de tycks nästan helt identifiera traditionen med Skriften, men det är
möjligt att deras jämförelser varit något onyanserade i en polemisk siruation.

6
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Vi ser här hur uwecklingen inom både protestantisk och katolsk teologi
kommit att utmynna i liknande problemställningar. Det betyder inte att bägge

partet dr överens - långt därifrån - men man har åtminstone övervunnit
det motsatsförhållande som existerade på r5oo-talet, och har nu bätue förut-
sättningar för en gemensam dialog.

4

Dialoger har också blivit ett motto av idag för de diskussioner mellan
protestanter och katoliker som förs i en rad länder 

- 
framför allt i Tysk-

land (Una Sancta-rörelsen) och Frankrike samt på senaste tiden i USA. Även
i Danmark lämnar teologer som Prenter och Skydsgaard viktiga bidrag från
protestantiskt håll. Några större ansatser till en dylik dialog i vårt land saknas

tyvärr ännu, även om vissa antydningar ät det hållet finns - vi tänker fram-
för allt på den gladjande tendensen att svenska forskare börjat ta upp primär-
studier av förreformatoriskt eller senare katolskt material.

Men man får i detta sammanhang inte förbise det utbyte av tankar och

forskningstesultat som sker inom exegetiken. Framför allt Uppsala har vunnit
ett allt större anseende internationellt, och det händer ej sällan att utländska
forskare lär sig svenska för att ldttare kunna tillgodogöra sig vad som arbetas

fram av bibelforskningen i vårt land.
Vissa varnande rop höjs ibland för de ,'katoliserande>> tendenserna i denna

forskning. Det är nog en ensidig och felaktig syn på saken. Givewis måste en

hel del te sig wivelaktigt för de teologer, vilkas tradition börjar med Luther,
där termer som lag och evangelium eller eros och agape år huvudkategorier,
i vilka allt kan och skall pressas in. Då blir alla som vågar bryta sig ut ur
dessa bojor stämplade som katolicerande, även om de inte alltid skulle räknas

ens som högkyrkliga i andra avseenden.
Docent Gärtner sätter det i ett bättre sammanhang när han nyligen (SPI

zo16r) förklarade att den exegetiska forskningen skall vara konfessionellt
obunden. Det är en riktigare beskrivning av situationen 

- 
även om det nu

inte får förstås så, att exegeter skall vara dogmatiskt ointresserade eller rent
av okunniga. I varje fall har vi hä:r en god utg.ångspunkt för gemensamma
strävanden att verkligen skapa fram en bild av fornkyrkan, som kan göra helt
andra anspråk på objektivitet och sanningsenlighet än den bild av tidig
kristenhet som bygger helt apriori på Lutherforskning. (Exegetiken bör gi-
vewis här kompletteras med patristik, ett rätt styvmoderligt behandlat ämne
här i landet.)
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,

Ett förnämligt inlägg i den exegetiska debatten utgör Birger Ger-
hardssons doktorsavhandling om muntlig och skrifdig tradition.s Detta är
inte platsen att gå in i detalj på Gerhardssons framställningar - det kom-
mer säkert att ske i de internationella facktidskrifterna av män som il bättre
kvalificerade än vi att uppskatta dess fulla värde, för att sedan kunna arbeta
vidare på de stimulerande resultat och uppslag den framlägger.

Boken har wå huvuddelar. Den första är en ingående analys av traditions-
metoden hos rabbinerna, den andra tradering i tidig kristen omgivning, var-
vid en jämförelse görs mellan de två. De rabbinska srudierna är ovanligt väl
presenterade. En fackman, professor i Jerusalem, har sagt att det är sällan
man finner en icke-israelit, som så väl lyckats leva sig in i den rabbinska at-
mosfären.

Detaljerna i denna första del är givewis något svårtillgängliga för en lek-
man på områdeq men det lönar sig att ta itu med översiktskapitlen åtmin-
stone för att få en inblick i den rabbinska världen.

Den andra delen är låttarc att penetrera, förutsatt an man har vissa kun-
skaper i bibelforskning. Gerhardsson tar huvudsakligen itu med wå nytesta-
mentliga källor, Lukas (särskilt Apostlagärningarna) och Paulus, för att visa
traderingsmetoden hos dem och de stora likheter de uppvisar med rabbinerna.
Det är fascinerande att följa dessa utläggningar, och de verkar övertygande -som det ju alltid gör när man sätter in kristendomen i det judiska samman-
hanget.

Vi överlåter åt specialisterna att ta upp den vetenskapliga kritiken men vill
dock här komma med några tä nndanmarkningar av mer generell karaktär.
Först måste fastslås - som förtattarcn själv gör i de avslutande orden - att
den nytestamentliga delen måste kompletteras med en analys av synoptikerna
och Johannes. Men det finns knappt någon orsak att rro att detta skall ändra
bokens resultat på väsentliga punkter.

En invändning som inställer sig helt spontant - och den framf<jrdes också

vid doktorsdisputationen - är f.rägan om det rättmätiga i att koncentrera sig
så uteslutande till det rabbinska materialet som bakgrund till kristendomens
muntliga och skriftliga traderingsmetoder. Som bekant härrör sig ju de rab-
binska kailor, som man har att tillgå, från en senare tidpunkt än den då det
Nya Testamentet kom till. Vore det då inte lämpligare att ta upp t.ex. Qum-
ranmanuskripten med deras tradition?

Det är en invändning som tycks vara räa slagkraftig, för att inte säga gra-

8 Birger Gerhardsson: Ment'ory and, Manascript. Oral Trad.ition and lVrittenTransnziuion
in Rabbinic Iudaisn and. Early Christianity. Uppsala 196r.
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verande. Och ändå håller den nog inte streck. Skrifter som Talmud och
Mischna rnä vata av något senare datum, men de är utan tvivel utslag av en
värld som ägt bestånd en längre tid, ja, presenterar traderat material som går
tillbaka även till tiden före Kristus, och så ger de oss i stort sett en riktig bild
av det judiska läroämbetet även på Kristi och evangelisternas tid.

Vidare är det ingen som helst wekan om an det finns medverna och väl-
dokumenrcrade länkar mellan rabbinismen och kristendomen. Trots allahäråa
ord om farisder och >judarna> är Kristus den som kom till det uwalda folket,
som i sin egen förkunnelse själv vände sig uteslutande till dem, även om
han öppnar dörren mot de oomskurna. Utan den rabbinska bakgrunden blir
så mycket av Kristi budskap helt obegripligt, medan just rabbinska kommen-
tatorer visar nya aspekter på evangelierna. Det märks t. ex. hos Zolli, den förre
överrabbinen i Rom, som efter sin konversion vaf verksam som professor vid
det påvliga bibelinstitutet i Rom.

Johannes var bekant med översteprästen (Joh. 18: 16) och Paulus hade

suttit vid Gamaliels fötter och kunde berömma sig över att vara mer jude än
de flesta. Trots att han var hedningarnas apostel vänder han sig alltid först
till synagogan i de städer han kommer till, och det vore orimligt att tro atr
hans metod vore helt annorlunda än den vanliga rabbinska.

Vi har därför ett klart samband mellan den rabbinska världen och både
Kristus och apostlarna. Men var finns bevis för samband mellan dessa och

Qumranförsamlingen? De dokument man hittat i grottorna är både sä gamla,
och så nya, att man lätt överskattar deras betydelse. Visst kan de vara intres-
santa, men det är ett rent postulat art påstå beroendeförhållande, ens i der
yttre, mellan Qumran och kristendomen. Det fanns troligwis flera judiska
sekter vid denna tid, så Qumran kan inte göra anspråk pä att vara unik. Vi-
dare rycks den ha isolerat sig rätt mycket från folker, och det är en ren slump
att vi vet något om den. Och även om Johannes Döparen haft något att. göra
med Qumran - vilket inte alls är bevisat! - så är det rent godtyckligt att
påstå att sekten haft inflytande på Kristus och apostlarna.

Man bör nog snarare vara Gerhardsson tacksam för att han inte riktade
alltför mycken uppmärksamhet på vad som väl inte är mer än ett sidospår.
Så slipper man den ständiga diskussionen mellan ett antal alternativa hypo-
teser utan får i stället en helhetsbild. Särskilt värdefullt dr att fä den forn-
kristna metoden belyst på detta historiska säa. Visst innebär Kristus något nytt,
men det är som det uwalda folkets Messias han kommer, som fulländningen
av den föruwarande uppenbarelsen, och det är därför naturligt att en hel del
övertages, även yttre former som förkunnelsesätt och lärometoder.

Hänvisningen till den höga uppskattning som judarna likt andra antika
folk visade för den muntliga traditionen, vilken hade förrang före det skrivna
ordec, ger oss en bild av en levande fornkyrka på ett särt som är helt
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övertygande 
- 

även om man kan diskutera vissa detaljer. Ätt detta säkert är
riktigt i stora drag bekräftai studier av tidig kristen litteratur (Gerhardsson

har också ett kort avsnitt om de apostoliska fäderna). Man blir här utan vi-
dare påmind om Hieronymus' ord: ,rhabet enim nescio quid energeias viva
vox - det talade ordet har någon alldeles speciell kraftu. Det kunde ha stått
som motto för avhandlingen.

Det är uppfriskande att få liksom vara med vid evangeliernas tillkomst
och leva med i den apostoliska förkunnelsens miljö, som Gerhardsson teck-
nar den. Här har vi en helt annan utgångspunkt för diskussionen än de sola

scripturateorier, som vi blivit så vana vid art få ta ställning till. Egentligen är
också föreliggande arbete mer sant evangeliskt: 

- det tar hela Kristus, hans

och apostlarnas förkunnelse och gärning berydligt mer på allvar dn de som

teoretiserar om vad fornkyrkan borde ha varit.
Gerhardssons metod f.är f.ram en rad intressanta aspekter, som är väl värda

att följas upp. Andra forskare har redan påpekat hur Lukas koncentrerar sin

framställning kring Jerusalem. Detta arbetas nu ut mer i detalj, och vi får
här en bild av en centralt organiserad kyrka med ett levande läroämbete, byggd

på rabbinsk bakgrund, där tradition och direkt kontakt med apostlarna -
vittnen och befullm'aiktigade - 

är ett väsentligt element, som inte dör ut ens

när förkunnelsen skrivs ner. Apostlamötet i Jerusalem (Apg. r>) blir ett typ-
exempel på denna levande organism. Sett mot bakgrunden av Sanhedrins råd-

slag får författaren fram aspekter på den fornkristna inställningen som är

både nya och givande (s. 245-6r). Dylika framställningar gör det möjligt att
diskutera och jämföra katolsk och evangelisk uppfattning för att se om vi inte
ialla tall kan ha bättre utgångspunkter för dialogen än som hittills synts vara

fallet, och detta på en sann nytestamentlig basis.

Så får vi genom Gerhardssons arbete möjlighet att ta upp inte bara f.rägan

om Skrift och tradition, utan även de för oss katoliker centrala frågorna som

kyrka, auktoritet och läroämbete, som hittills varit så svåråtkomliga i diskus-

sionen. Men man skall inte tro att det här ban ar frågan om ett ensidigt posi-

tionsbyte: - avhandlingen innehåller så mänga nya aspekter att den utan wi-
vel kommer att berika den katolska exegetiken och ecklesiologien på väsent-

liga punkter. Tendensen hos oss katoliker har ofta varit att lägga huvudvikten
vid Petri primat och hans ställning som biskop i Rom.

Gerhardsson förnekar inte Petri särställning (som ju är ett exegetiskt fak-
tum), men behandlar kyrkans situation före P':om 

- 
en punkt som blivit rela-

tivt förbisedd av katolska forskare.
Här finns emellertid ingen fundamental motsats. Det är snarare frågan om

att bearbeta den period som infaller mellan tiden för ett apostlacentrum i
Jerusalem och den senare organisationen, där Rom står i brännpunkten. Det
är weksamt i vilken mån detta kan göras enbart ur exegetisk synvinkel -
IO
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här måste nog patristiken ta vid. Men vi har fått en god basis för en diskus-

sion, som inte kan undgå att bli givande.

Vårt land har i viss mån varit en föregångare i den ekumeniska rörelsen

under detta århundrade - men huvudsakligen organisatoriskr sett. Det är

därför verkligen glädjande att se att vi nu får även vetenskapliga bidrag till
ekumeniken. Dr Gerhardssons bidrag bör internationellt sett utgöra ett viktigt
inlagg i den dialog om väsentliga f.rägor, som är den absolut nödvändiga förut-
sättningen för all sann diskussion om kristen enhet, som vi väl alla är ange-

lägna om.a

Lars Rooth SJ

' Den översikt som vi gav i artikelns första del var nödvänditgvis mycket schematisk. För
den som önskar fördjupa sig i dessa frågor hänvisas tiil Peter Lengsfeld: Uber-
li.eferang, Tradition und Schri.ft in d.er eaangeliscben und. katbolischen Theologie d'er Gegen-
tuafi, som ingår i Möhlerinstitutets serie Konfessionskandlicbe and honrrouerstheologische
Studien som band III (Paderborn 196o, Bonifatiusdruckerei). Det är en doktorsavhandling
från Gregorianska universiteter i Rom. Även om den givetvis inte får anses som en oflicieli
katolsk kommentar till ämnet, så ger den en god översikt av problemställningarna både på
katolskt och protestantiskt håll, samt hänvisar till den senaste litteraturen på området. Det
torde vara svårt att fä tag i någon annan bok som på samma sätt fyller denna funktion.

Att också vår tid skall kunna lämna bidrag just till en djupare och riktigare för-
ståelse av den Heliga skrift, ha vi all anledning att hoppas. Många spörsmåI, särskilt
på historiens område, ha av de gängta århundradenas exegerer knappast eller endast
ofullständigt blivit berörda. Det är intet annat att vänta, då de saknade nästan alla
de kunskaper, som är nödvändiga för en mera ingående utredning av dessa frågor.

- 
Ingen må emellertid förundra sig över att ännu icke alla svårigheter fått en

nöjaktig lösning, och att det alltjämt finns frågor, som vålla de katolska exegererna
mycket besvär. Vi få icke glömma, att det är med vetenskapen sorn i naturen: allt
växer långsamt, och frukten kan icke skördas förrän efter mycket arbete. Många
frågor, som i gängrn tider icke ha kunnat lösas, ha rcåan fätt en tillfredsställande
lösning genom de vetenskapliga ftamstegen i vära dagar. Vi ha således all anledning
att hoppas, att även sådana frågor, som för närvarande te sig mycket invecklade eller
alldeles ogenomträngliga, under tidernas lopp skall bli klarlagda, tack vare oavlåtligt
forskningsarbete.

Pius XII i rundskrivelsen Diuino afflante Spiritw 1943



GERTRUD VON LE FORT

PÅSK

Och jag hörde en stämma ur natten, väldig som världens egen andedräkt.
Den ropade: >Vem vill bära Frälsarens lrona?>,

Och min karlek svarade: >Herre, jag 'rill bära den.r,
Och jag bar så kronan i mina händer. Vid det svarta törner rann mitt blod

ned över mina fingrar.
Men stämman ropade för andra gången: >Du måste bära kronan på ditt

huvud.r,
Och min karlek svarade: >>Ja ,Herre, jag vill bära den."
Och jag lyfte kronan upp till pannan; då bröt ett ljussken fram ur den, vitt

såsom vattnet i bergen.

Och stämman ropade: ,rSe, svarta törnet blommar! >>

Och ljuset flöt ifrån min hjässa såsom en bred ström ned till mina fötter.
Och jag ropade med stor f&ftuan: >Herre, vart vill du, att jag skall bära

kronan?>>

Och stämman svarade: >Du skall bära den in i det eviga livet.r,
Då sade jag: >Herre, det är en krona av lidande, låt mig få dö av den!>
Men stdmman sade: "Vet du icke, att lidande aldrig dör? Jag har forharlgat

dess ändlöshet:
Kristus är uppstånden!>

Då ryckte mig ljuset bort -
Hymnen an die Kircbe (öuers. Folke G.jerulf)



LEKMÄNNEN I KYRKÄN

Ur ett föredrag hållet under Nordiska katolska studieveckan
i Nastola (Finland) den z-9 augusti 196r.

J] n av de mest karakteristiska dragen i den nutida katolicismen är lek-

l)mannavärldens uppvaknande, och kyrkans vaknande medvetande om det
outnyttjade kapital hon äger i lekmännen. Den nya situationen är ett faktum
efter det första världskriget, men den har självfallet förberetts långt dessför-

innan. Leo XIII var här som i så mycket annat en föregångsman. Pius XI fick
den inspiradon som blev avgörande: inspirationen till den katolska aktionen.
Genom den togs lekmännen världen över in i kyrkans aktiva liv. Det var inte
längre bara enstaka, framstående personligheter som undantagsvis spelade en
roll som ledare och inspiratörer på det intellektuella eller sociala området -
det var en gigantisk folkrörelse som sattes i gäng, inte minst bland ungdomen.

Narurligtvis är detta inte utan sammanhang med folkens demokratiska
uweckling till större politisk mognad och större samhälleligt ansvar. De psy-

kologiska förutsättningarna för att lekmannen skulle kunna spela en större
roll i det kyrklig livet hade ökats. Men när kyrkan ger sitt erkännande åt
lekmannen i hans egenskap av fullvuxen kristen, beror det inte bara på att
hon har insett vad de demokratiska idealen kräver, eller något ditåt. Den
kyrkliga ordningen är fundamentalt oberoende av den världsliga; den är av
annan art. När kyrkan insätter 

- 
eller återinsätter 

- 
lekmannen på den plats

som tillkommer honom, handlar hon i enlighet med sin egen inneboende na-

rur och sina egna lagar: hon utnyttjar ett värde som hon äger i sig, liksom
hon utnyttjade ett annat värde när hon gav ökad sryrka åt den hierarkiska
organisationen. Den profana politiska uwecklingen kan verka som tankestäl-
lare, ge inspiration eller anledning till samvetsrannsakan 

- 
den kan aldrig

tillföra kyrkan någonting som hon inte redan har som i ett frö. Därför kan den
moderna människans emancipation aldrig begagnas som argument för ett
krav på rehabilitering av lekmännen. Deras plats i kyrkan bestäms av kyrkans
egen struktur, den som har givits av kyrkans Herre själv.

Det allmänna prästadömet

Lekmannens ställning är en gränsställning. Han lever och verkar samtidigt
på wå områden. Båda områdena dr autonoma; der gäller an inte förblanda
dem.
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Det världsliga området är lekmannens eget område, och det är viktigt att
det förblir det. Hans uppgift är, som Pius XII så vackert uttryckt det, c o n-
s e c r a t i o m u n d i, och den ligger i linje med det a I I m ä n n a p r ä s t a-

d ö m e t, som varje kristen har del i genom sitt dop och sin konfirmation. I
första hand gäller detta allmänna prästadöme de kristnes uppgift att >fram-
bära sina kroppar till ett levande och heligt och Gud behagligt offer>>, som
Paulus säger i Romarbrevet (rz: r). I denna lilla sats finns grundvalarna f.ör

helgelsemystiken och en av de starkaste motiveringarna för den personliga
moralen, för askesen och respekten för det djupaste människovärdet hos sig
själv och andra. Det är detta: ett heligt tackof.f.er ät Gud, som ar mån-
niskans bestämmelse, vars och ens bestämmelse 

- 
med den sanningen för

ögonen borde vi leva hela vårt liv. Först då tfu vära religiösa handlingar: bön
och sakramentalt liv, sina rätta dimensioner. Det ligger ett stort avstånd mel-
lan detta sätt att se och uttrycket >att praktisera>> med dess biton av slentrian
och formalism.

Här rör vi oss på den personliga helgelsens plan, och här finns ingen åt-
skillnad mellan olika kategorier av döpta. De ofta citerade orden ur Petri
första brev: >>I ären ett uwalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt
folk. ett egendomsfolk, för att I skolen förkunna hans härliga gärningar som
har kallat eder från mörkret till sitt underbara ljus" (z: 9), gäller alla kristna,
präster och lekman utan åtskillnad. Allt som syftar till den personliga hel-
gelsen, den inre gemenskapen med Gud, är gemensamt och grundar sig på
dopets heliggörande nåd.

Skiljaktigheterna bestäms av olikheterna i uppgifter, i uppdrag. Präster-
skapet har till uppdrag att helga och leda sina kristna bröder på deras väg
till Gud. Präswigningen ger den nåd och den kompetens som behövs för att
prästen skall kunna fylla sin speciella uppgift: i första hand gör den honom
skickad att hambåra mässoffret och att meddela sakramenten. Medan präs-
tens verksamhetsområde alltså är kyrkan, är lekmannens världen.

Consecratio mundi.

Redan i skapelsen fick människan ett herradöme över världen; i Kristus
fick hon uppgiften att ätefiöra skapelsen till Gud, att helga den till Guds ära.
Hennes herradöme är först och främst en frihet i förhållande till skapelsen,
en frihet som börjar med att man blir herre över sig själv, över det egna jagets

krav och begär. Den kristne är skapelsens konung därför att han står fri
gentemot skapelsen. Men hans kungadöme är, i Kristus-Konungens efter-
följd, ett tjänareämbete. Det var i tjånareskepnad som Skaparen själv tog sin
boning ibland oss, och vann seger över synden och döden. Därmed är den
kristnes väg och uppgift i världen klart utstakad.

Det är i samma mån han inte söker sitt, som han skall vinna världen för
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Gud. Detsamma gåller för kristna kollektiv, kristna politiska grupper eller vad
det vara må. Det gäller för kyrkan också. När hon är ute för att försvara
egna jordiska intressen, vinner hon kanske yttre makt 

- 
fast det är mycket

osäkert 
- 

men vad som är säkert är att hon ingenting vinner fOr Gud;
tväftom riskerar hon att avlägsna många från honom. När hon däremot går
i bräschen för människans väI, för de mänskliga rättigheterna där de står på
spel, oberoende av om det rör sig om hennes anhångarc eller andras 

- då
vinner hon seger för Gud, inte bara osynligt, utan genom det synliga kristna,
oegennyttiga exemplets förkunnelse, den enda som med säkerhet är effektiv.

Den kristna insatsen i världen förutsätter oegennytta, ärligt erkännande av
andras rättighetei, mod att göra sig impopulär i sin egen miljö, omutlighet
när det gäller evangeliets logik. Den förutsätter beredvillighet att alhid Läta

Gud och evangeliets bud tala högre än partiprogram och gruppinrressen. Det
finns däremot inget schema, inga bestämda konkreta riktlinjer för den kristna
gärningen i världen. Den är till sin natur anpassbar efter tid och omständig-
heter, efter länder, grupper och individer. f samma mån som den skulle fast-
läggas, skulle den förlamas. Den bygger väsentligen pä wä ting: hederlig,
profan fackkunskap, och ett väl fungerande kristet samvete. Fackkunskapen
kan till ingen del ersättas av fromma avsikter; ingen ägnar sig bättre till
kristet lekmannavärv av den blotta anledningen att han är from. Men ingen
fackkunskap kan heller dispensera från fromheten. Med fromheten menas då,
utom ett liv med bön och sakrament, också ett samvete som ger korrekta ut-
slag, och, något som deivis är en förutsättning för det: goda kunskaper om
tron. om Gud och vårt förhållande till honom, och om kyrkan.

Hålla gränserna klara

Att lekmännen börjar inta sin råttmatiga plats i kyrkan innebär inte att
skillnaden mellan dem och prästerskapet skulle upphävas eller suddas ut.
Tvärtom är det av alha största vikt att gränserna dras tydligare än någon-
sin. Både gränserna mellan prästerskapet och det världsliga samhället, och
mellan lekmännen och kyrkans ämbete. Hela kyrkans historia visar ett mödo-
samt kämpande om klarhet i ftäga om den andliga auktoriretens förhållande
till den väddsliga. De felsteg man begått på det området har det tagit är-
hundraden att reparc:ir'. Än har den väddsliga makten hotat att ta väldet i
kyrkan, än har den andliga makten hotat samhällets integritet. Satsen att
kyrka och stat är suveräna var och en på sitt område formulerades uttryck-
ligen först av Leo XIII. Denna klarhet är en skatt som är sent förvärvad och
till ett högt pris. Och faran att förlora den eller svika den tu längt ifrån illu-
sorisk. Liksom det är av högsta vikt för kyrkan som institution att försvara sig
mot lekmännens intrång, är det av vikt för lekmännen att vara pä sin vakt
mot prästerskapets intrång på deras område. Detta framför allt i kyrkans och
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kristendomens eget intresse. Kort och koncist kan man säga att man bör hålla
sig till det man har Iätt nåd till, och inte falla vanndra i ämbetet, fuska i
varandras yrke.

Det är klart att det finns tillfällen och situationer då de båda domänerna
måste skötas av delvis sarnma personal. Det gäller, vad det kyrkliga bettåff.ar,
de lägen då kyrkan är missionerande; då måste hon lita till lekmännens in-
sats, i den mån de är i stånd att göra någon sådan - 

men lekmannen in-
griper endast på kyrkans uppdrag och på det sätt och inom de gränser som

har utstakats av hierarkin. Motsvarande situation, dar kyrkans män måste in-
gripa pä det världsliga området, har ofta förelegat och föreligger i detta nu på
många håll: det år når man saknar kompetenta lekmän pä vitala poster i
samhället. Det bästa exemplet på en sådan situation är den begynnande me-
deltiden, då hela bildningsväsendet låg i händerna på kyrkan och måste göra
det. I sådana lägen är det självklart 

- eller borde vara det 
- 

att kyrkans
uppgift år an sä snabbt och så effektivt som möjligt utbilda kompetenta lek-
män som kan ersätta kyrkans egna män. Fallet är analogt med kolonialpro-
blemet: kriteriet på att en kolonialmakt inte överskrider sina rättigheter utan
uppfyller sina skyldigheter, är att den sörjer för att snarast möjligt överlämna
ansvaret i deras händer som av naruren bör ha det.

När en kyrkoman arbetar på lekmannens område, står han i en speciell
situation. Det arbete han utför, utför han inte under samma betingelser som

en lekman som arbetar med samma uppgifter. Och det är viktigt att inte för-
lora olikheterna ur sikte. En lekman har normalt full autonomi på sitt eget
område; det är en del av hans ämbetsnåd. En kyrkans man däremot kan inte
företa sig någonting på det världsliga området utan de kyrkliga myndig-
heternas godkännande. Redan här finns åtminstone teoretiskt en risk för otill-
bcirlig inblandning från kyrklig sida. Man skulle, från världsligt håll, kunna
ställa upp ett krav som förefaller sunt och betryggande för bägge parter: att
om en kyrkoman besitter en lekmannakompetens som tas i anspråk i det tim-
ligas tjänst, så måste han helt inlemmas i den världsliga organismen i allt som
angår hans arbete för den. Med andra ord: världen borde ta upp bara så

mycket av kyrkliga arbetare som den organiskt kan smälta in. Att låta kyrko-
mannen, individen, växa ut till en kyrklig institution i världen och i det
världsliga samhällets tjänst, är alltid fadigt, ofta katastrofalt. Dels för att det
leder till forblandning mellan wå självständiga områden, och alltså till gräns-

tvister, dels för att man, all praxis till trots, aldrig kan komma ifrån att
ingenting är livsfarligare för en andlig auktoritet än att råka i Mammons
tjänst.

Klerikalismen är en fara som kristenheten alltid rnåste van pä sin vakt
emot, och som det är lekmannavärldens skyldighet att försvara sig emot. Med
klerikalism menas då 

- 
är det kanske bäst att tillägga 

- 
kyrkomännens
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intrång på områden som hör lekmännen till. Och det finns inte bata en
klerikalism som bottnar i maktlystnad; i vår tid är den kanske inte ens den
farligaste. Mycket mer förrädisk, för alla parter, är den klerikalism som har
sina rötter i den renaste tjanaranda. En så oegennyttigl inspirerad rörelse som
arbetarprästernas bär i sig - fastän den förmodligen på sina häll ä,r en helt
nödvändig form av mission - en risk för klerikalism som sällan brukar på-

talas som sådan. Men det var ändå bland annat den som Rom vände sig emot
när det sades ifrån att vad arbetarprästerna tog på sig, egentligen var en lek-
mannauppgift. Att den franska arbetarvärldens tragiskt abnorma situation
med direkt kyrkohat kan göra det nödvändigt med en prästerlig arbetarin-
sats, det är troligt. Men kvar står att en sådan insats knappast kan bli annat än
provisorisk, en nridfallsåtgärd.

Det händer att präster, av pur generositet, tar pä sig uppgifter som fak-
tiskt hör lekmännen till. I missionssituationer blir en del sådana undantag
nodvändiga, liksom lekmännens insats på det kyrkliga området kan bli ncjd-

vändig - missionsläget suddar i viss mån ut gränserna mellan lekmännens
område och prästernas. Eller rdttarc sagt: den borde aldrig få sudda ut dem;
de borde få finnas klart kvar i medvetandet hos alla - men missionssitua-
tionen måste bli en >gränsöverskridandets> situation (om ordet tillåtes i
denna speciella bemärkelse). Det förefaller som om både kyrkans män, de

kristna lekmännen och den icke-kristna vrirlden som vi alla har ansvar för,
skulle vinna på om en del av prästernas nuvarande apostolat togs om hand
av lekmännen, som det tillkommer både enligt naturens och nådens ordning.
Naturligwis skulle något gä f.örlorat om prästerna konsekvent avstd från
allt apostolat som egentligen ligger på lekmännens område.

Men frågan är om inte ändå mer skulle vinnas: lekmännen borde få ett
akutare medvetande om sin aposroliska uppgift och sitt apostoliska ansvar,

och prästen skulle ge ett ännu starkare intryck av att lara bönens man, an-
dans man, den av Gud och fOr Gud avskilde. Prästen och lekmannen är båda
satta att vittna inför världen om Kristus och hans kyrka. Men deras vittnes-
börd ar olika: prästen skall vittna om och ge uttryck för det transcendenta i
kristendomen, lekmannen om det immanenta.

Kyrkans rätta uppgdt i aärld.en

Betyder nu detta att kyrkan inte skulle ha något med världen att göru?

Självfallet inte: kyrkan är dock satt i världen för att förvandla den. Men kyr-
kan som institution fyller sin uppgift mot världen genom att helga och lära
sina medlemmar, lekmännen, som i sin tur direkt skall utfoma världen.
Fader Congar uttrycker kyrkans uppgift på deta sätt: >Kyrkan har ingen
makt eller auktoritet över världen, men en förpliktelse att tjäna den och
förkunna Guds vilja för den, samt an påverka den med andliga medel. -
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Ansvar för världen, inte auktoritet över den.> Det finns inga andra områden
av människolivet som kyrkan inte skulle ha rättighet eller, bättre, skyldighet
att vaka över. Hon gör det genom att ständigt på nytt påminna om Kristi
lag och evangeliets krav, genom att varna och döma när heliga lagar över-
träds. Men det är inte hennes sak att positiw avgöra hur de principer hon
vårnar om konkret skall tillämpas, exempelvis i politik och samhäIlsliv.

Det finns i allt religiöst liv en fara som evangelierna ofta påminner oss om.
Det är risken att degradera religionen till ett slags moralisk exercis, där man
har inövat beteendemönster och reflexer som utlöses av bestämda kommando-
ord och där em personligt ställningstagande, ett personligt ansvar, är uteslutet
På sätt och vis vore ett sådant system bekvämare för alla parter: de styrda -dvs. här lekmännen - behövde aldrig tänka, de styrande - läs prästerna -behövde heller inte tänka så mycket när de en gång hade pluggat in sin ka-
suistik. Men det vore en karikatyr på religion, och hela Kristi moraliska för-
kunnelse är en dementi av den. Den ftristna moralen förkunnar å ena sidan
vissa bestämda, uppenbarade etiska normer, >rav vilka inte en prick skall
förgås>, ä andra sidan den enskilda människans personliga ansvar när det
gäller att handla i praktiken. Prästerskapets roll blir dä att hjälpa de kristna
att ta ansyar som de vuxna människor de måste vara i denna värld. Vad det
gäller är att f<;rdjupa de stora, ledande principerna: tro, kärlek, rätwisa, klok-
het, måttfullhet, så att yar och en lär sig vad de kräver av honom i varje
situation, där inte något klart och allrnängiltigt bud eller forbud avgör sa-

ken. Det gäller att fosua lekmän som självständigt och på egen hand kan
välja och utfoma de medel som står i överensstämmelse med de kristna prin-
ciper som kyrkan förkunnat för dem.

Hålla gränserna klara, än en gång

Går man över till ftägan om lekmannens ställning i de rent kyrkliga sam-

manhangen, möter man återigen principen att rollerna måste hållas isär.

Om det är viktigt att hindra kyrkan att usurpera väddslig makt, så är det
ännu viktigare att hindra världen aft usurp€ra andlig makt Den läxan före-
faller kyrkan också ha lärt sig ganska grundligt, genom investiturstriderna
bland annat, men också genom övergrepp från senare statschefers sida. Men det
är inte bara som statsmakt som lekmännen kan vara failiga för kyrkans själv-
ständighet, det är också och inte minst som >välgörare>> 

- när kyrkan kom-
mer i ekonomisk tacksamhetsskuld till dem. Bränt barn skyr elden - man
kan i stort sett säga att kyrkan i och med Tridentinum definitiw har gatderat
sig mot v2irldsliga inrång på kyrkans område, att hon sedan dess är så att
säga herre - eller fru - i eget hus. Medaljens baksida har varit om inte en
schism så dock ett slags skilsmässa mellan kyrkans vädd och lekmannens.

Men denna skilsmässa är nu på god väg att övervinnas; lekmannens roll i
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kyrkan och i världen börjar bli fastställd i anda och sanning. I kyrkans nu-
varande situation, som kanske därvidlag är definitiv, är hon i högsta grad en
missionerande kyrka. Det innebär att lekmännens tjänster normalt måste tas

i anspråk även för det direkt kyrklig arbetet, på ett sätt som inte var ncjd-

vändigt under medeltiden, då den världsliga regimen var en kristnad regim.
I ett kristet samhälle, med en kyrka utan prästbrist, har lekmannen normalt
ingen annan apostolisk roll än sin världsliga: consetatio mund,i. Men vi lever
i ett avkristnat eller hedniskt samhälle, och i en kyrka med f.& fä präster.
Därför behövs vår medverkan även på kyrkans eget verksamhetsområde, som
är att fostra kristna.

Lekmannen kallas därvid att göra en insats på ett område som inte
år hans. Det betyder att han, i kyrkans tjänst, fungerar annorlunda än
han gör i det världsliga. I det kyrkliga arbetet ar han inte själv slutgiltigt
ansvarig för sin verksamhet; han företräder och engagerar i viss mån den
kyrkliga auktoriteten och måste därför underkasta sig en övervakning som
kan vara ganska strikt. Hans rätt och plikt till initiativ är också mycket be-
gränsad: han arbetar under de kyrkliga myndigheternas direkta ledning och
efter deras direktiv.

En sak till: hos lekmännen finns ofta kvar ett visst mindervärdeskomplex
från förr, ett kompensationsbehov. Det är lått att föra ett sådant komplex
med sig i det kyrkliga arbetet. Hos en del lekmän i kyrklig verksamhet finns
det ett överdrivet, litet komiskt och litet patetiskt intresse för den status, den
betydelse de äger i kyrkan: de har svårt att helhjärtat gå in för att vara lek-
män och bara lekmän. Man dr of.ta litet för angelägen att fä en etikett att
klistra på sig och sitt arbete, kanske också sin livs{orm. Man vill 

- om än
altlrig så litet 

- 
hävda sig i konkurrensen med prästerskapet. Därmed riskerar

lekmannens liv att uratta till en billighetsupplaga av prästens eller munkens.
Det är så onödigt. Var och en är oersättlig på s i n post, barz- han inte sneglar
åt de andra. Och över all kyrklig verksamhet står e n princip: Det finns
ingen annan värdighet i kyrkan än tjänsten, tjänandet. Att vara högt placerad
på den kyrkliga rangskalan betyder att ha fler att tjåna. I Kristi efterfc;ljd
finns ingen plats för någon ärelystnad: Människosonen kom f.ör att tjena,
och påvens titel >Guds tjänares tjanare>> får inte uppfattas som tom fariseisk
retorik.

Lekmannen och kyrkans .jurisdiktion

Man kan skilja mellan tre kyrkliga verksamhetsområden: jurisdiktionen,
förkunnelsen och kulten. På jurisdiktionens område kan lekmannen inte ha
någonting att säga till om. Att släppa honom dit är livsfarligt, det har er-
farenheten visat, inte minst på medeltiden. De kyrkliga ämbetena måste hand-
has av kyrkan själv, suveränt, utan minsta bestämmanderått frän världsligt
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håll. Det hindrar naturligwis inte att kyrkan kan - och i viss mån bör -
avlyssna folkopinionen när det gäller utnämningar. I fornkyrkan hörde fol-
kets acklamation till när ett kyrkligt ämbete skulle tillsättas.1 Celestinus I
formulerade principen att man inte borde påtvinga folket en biskop mot dess

vilja. Och Leo I uttryckte saken så: >Qui praefuturus est omnibus ab omnibus

eligatur - den som skall styra över alla, bör väljas av alla.> Erfarenheten

visar nog att utnämningar stick i stäv mot kyrkfolkets vilja sällan har lycka

med sig.

Lekmannen kan ibland få i uppdrag att administrera kyrklig egendom. Det
är wivelaktigt om det är lyckligt. Lika wivelaktigt är förstås om det är lyck-
ligt för prästerskapet att göra det. Att handskas med Mammon är alltid far-
ligt i andliga sammanhang. Mitt i den värsta maktkampen mellan påve och

kejsare fick påven Lucius II inspirationen att endast en egendomslös kyrka
vore skickad att tala till denna världens store med verklig auktoritet. Hans

ideer avvärjdes snabbt såsom helt orealistiska. Kanske kommer de en gång

att visa sig mer realistiska än man trodde.

Till frågan om lekmannen och kyrkans jurisdiktion hör också frågan om

lekfolkets nårvaro vid allmänna kyrkomöten. Den f.rägan har aktualiserats

nu, och ganska mänga har efterlyst lekmännens medverkan till det andra

Vatikankonciliet, bland annat tyska och österrikiska biskopar. Från Rom har
svarats att detta inte kan komma i f.täga, eftersom det endast tillkommer
episkopatet att delta i ett kyrkomöte. Det svaret är väl en sanning med modi-
fikation. Biskoparna är naturligrvis de enda röstberättigade och bestämmande

i ett kyrkomöte, men vid deras sida sitter också en del andra prelater och teo-

loger, tillkallade som specialister på olika områden. De har rdtt att yttra sig,

men inte rösträtt. Och kyrkohistorien visar, att lekmännen efter samma prin-
ciper har deltagit i de flesta kyrkomöten - även om man bortser från den

östromerske kejsarens egendomliga och dominerande roll i nägra av de tidi-
gaste. I synnerhet kan man konstatefa att lekmännens närvaro ansågs högst

betydelsefull vid kyrkomöten som - i likhet med det kommande andra Vati-
kankonciliet - i första hand var inriktade på reformer. Särskilt värt att be-

akta är att lekmännen gärna konsulterades i äktenskapsfrågor.

Lekmannen och kyräans förkunnelse

På förkunnelsens område kan lekmannens tjänster tas i anspråk på sär-

skilt uppdrag av biskopen. Det ligger i linje med fornkyrkans tradition -där var ju åtskilliga framstående teologer lekmän. I vår tid skaffar sig allt
fler lekmän teologisk u6ildning och blir alltså användbara som förkunnare.
Deras förkunnelse har sin plats utanför kulten - predikan i egentlig be-

märkelse är en klerkernas uppgift.

' D.""" p.axis fungerar fortfarande i de orientaliska kyrkorna.
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Ä andra sidan finns det en icke-kyrklig form för förkunnelse, den som

tillkommer varje kristen på den plats i samhället där han är ställd och hör
in under rubriken consenati.o mundi: >>För att fylla sin apostoliska uppgift
som individ behöver lekmannen inte några speciella befogenheter; han har
bala au vara trogen sina förpliktelser som döpt och konfirmerad>, skriver de

franska kardinalerna och ärkebiskoparna. Och det är klart att när den enskilde

kristne fyller denna uppgift, inskränker han sig inte till att upprepa vad läro-
ämbetet har sagt, som en högtalare ger ljud åt en bandinspelning. Varje
kristen som ger uttryck för sin tro ger sitt bidrag till kyrkans samlade andliga
skatt. Det gäller inte bara helgelsens, tillbedjans och den kristna karleks-

verksamhetens områden, utan också förkunnelsens.
Men vid sidan av denna allmänna förkunnaruppgift kan kyrkan alltså till-

dela lekmännen andra, mera speciella. Och här förefaller det som om vi
katoliker i Norden skulle kunna göra en långt större aktiv insats än vad vi
hittills har gjort. Det som frapperar mest, när man ser på situationen här
uppe, är prästernas förkrossande arbetsuppgifter. Äntalet präster i förhållande
till antalet katoliker är förhållandevis stort i våra länder - problemet är i
stället att församlingarna är så stora och katolikerna bor så spridda. Är det
då rimligt att prästerna nästan ensamma skall stå för katekesundervisningen?
Vid mässan och sakramenten kan de inte ersättas, men i undervisningen kan
de ersättas, utom när det gäller själva predikan.Pä sina håll finns det ordens-

systrar som sköter katekesundervisningen, och på sina håll finns väl också

lekmän som gör det. Men borde inte lekmännens insats här sättas i system

och bli det normala? Man skulle gärna tänka sig ett institut för kateketer,
som gav undervisning dels per kortespondens, dels under sommarferierna, och
som utfärdade diplom. Lekmän med sådant diplom skulle sedan kunna sättas

in i kyrkans tjänst för att ge religionsundervisning på olika stadier alltefter
läggning och kompetens. Man skulle också önska att ett sådant institut kunde
bli gemensamt I& alla de nordiska länderna. Våra problem är till största de-
len gemensamma, och våra resurser är små så länge vi är hänvisade var och
en till sig. Men tillsammans skulle vi kunna prestera rätt mycket.

I ett par länder finns det korrespondenskurser, katolska brevskolor. Där de
inte finns, borde man ta eftil dem. Man skulle väl kunna utnyttia de kurser
som redan har utarbetats, översätta dem och eventuellt göra anpassningar efter
lokala förhållanden och problemställningar. Efterf.rägan på objektiv upp-
lysning om katolicismen är för närvarande större än den någonsin varit. Men
vi vet inte hur länge intresset håller sig kvar, om vi inte lyckas möta det.

En annan form för undervisning är studiecirklar. De kan läggas upp på
mänga sätt: från filosofiska arbetsgrupper (som redan existerar på sina håll)
till samtalsgrupper i etiskt-moraliska frågor, litterära diskussionscirklar och
>religiösa frågelådor>. Sådana studiecirklar borde kunna växa upp överallt
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där det finns någon eller några kompetenta katoliker, och då ta form efter
deras kompetens och efter de intresserades speciella önskemåI. Självfallet vore
det önskvärt att en präst åtminstone då och då kunde delta i arbetet och leda
det. Men om det inte är möjligt 

- 
är det verkligen ett oeftergivligt villkor?

Funnes det lekmän med kyrkliga diplom, skulle ett sådant arbete mycket väl
kunna skötas till stor del av dem, på biskopens uppdrag eller med hans till-
stånd.

Lekmannen ocb kyrkans kult

För katoliken kan det allmänna prästadömet aldrig identifieras eller för-
blandas med det sakramentala, det kultiska. Därmed inte sagt att inte det
allmänna prästadömet skulle äga en kultisk innebörd. Den som undfått präst-
vigningens sakrament innehar i kulten en dubbel roll: som Guds repre-
sentant och som församlingens. Som Guds representant illustrerar han den
nådens ordning enligt vilken >alla goda gåvor komma ned ovanikän, frän
himlaljusens Fader', (Jak. r: r7). Från denna synpunkt är församlingen
längtif.tän uppdragsgivare, men fastmer mottagande, och endast mottagande.
Prästens andra roll, att representera församlingen, äger däremot - och helt
naturligt 

- 
lekmannen delaktighet i, just genom det allmänna prästadömet.

Varje lekman som deltar i mässan borde vara medveten om detta; när han
framb^r sitt offer av tacksägelse, tillbedjan, lovsång och jasägande till Guds
vilja, fullgör han verkligen en autentisk prästtjänst. Samtidigt som det ar vär
religions stora styrka att den är koncentrerad kring mässa och sakrament, så

finns här en viss fara. Den nämligen att katolikerna överskattar prästens roll
och underskaftar sin egen: de blir passiva under gudstjänsterna, svarar inte på
prästens liturgiska tilltal, de sitter, står och ligger på knä utan ordning och
samfaildhet. De upplever inte sig själva som nödvändiga för gudstjänsten,
bara gudstjänstens nödvändighet för dem; de upplever sig heller inte som en
enhet, som en kropp 

- 
Kristi kropp 

- 
som syarar, sjunger, rör sig samfälIt.

Vi vänjer oss också vid att underskatta de kollektiva fromhetsövningar som
inte är sakramentala men som faktiskt år möjliga utan präst. Paradoxalt kan
katoliken riskera att bli en religiös individualist, därför att han bar:- raknar
med mässan, sakramenten och den privata bönen. Men där det finns katoliker
men ingen präst 

- ett tyvån alltfOr vanligt förhållande i vära länder 
-finns det faktiskt rum för andra former av kollektiv gudstjänst, än mässan

och andra kulthandlingar som måste ledas av präst. Det förefaller djupt onor-
malt att, som nu oftast dr fiallet 

- 
katolikerna på en ort avstår från varje

form av gemensamt gudstjänstliv så snart de saknar präst. Ätminstone på
söndagarna borde man kunna samlas till läsning av dagens texter och en
stunds bön, eventuellt förbön av den typ vi har i mässans kanon. Andra möj-
ligheter är rosenkransandakter och korsvägsandakter 

- och, vafiör inte, re-
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citation av någon del av tidegärden. Skall lutheraneffia verkligen få ensam-

rätt till denna katolska fromhetsform, vad lekmännen betråffar? Därvidlag
finns ännu en sak att såga: varför använder vi inte oftare de tidegärdsböcker

som redan finns på folkspråk, om vi nu inte vill eller kan läsa tidebönerna på

latin? Ätminstone i Sverige har ett utomordentligt arbete gjorts för att sprida

en visserligen förkortad men mycket god version av den katolska tidegärden.

Det är en billig, lättillgänglig och estetiskt tilltalande bok - varför inte
använda den så länge vi inte har möjlighet att utarbeta en egen, eventuellt
fullständigare? (Och när vi en gång får möjligheter att göra det: må vi då

för allt i världen göra det i anslutning till vad som redan gjorts av våra

lutherska brtjder - det finns ingen rimlig anledning att inte tacksamt ta emot
vad de har utarbetat och vad som redan är i ffud med att bli mångas av-

hållna personliga böneskatt.) Hår har vi ett tillfälle att förena oss med andra

kristna på ett område där vi både kan och bör förenas. Kort sagt: vi har ännu

inte på länga vdgar tagit vara på de möjligheter till aktiv bönegemenskap
som faktiskt erbjuds oss. >Där wå eller tre är församlade i mitt namn> . . .

det löftet kunde vi ta fasta på mer än vi gör.

An ainna om k;irleken

Till slut några korta ord om kyrkans calitativa uppgift och lekmannens

roll där. Ä ena sidan är denna caritativa uppgift från början alldeles speciellt

biskopens sak: han bär personligen ansvar för församlingens kärleksverk-
samhet. I fornkyrkan delegerar han den praktiska omsorgen för den till dia-

konerna. Det är viktigt att komma ihåg att kyrkan alltid har uppfattat barm-
härtighetstjänsten som en k y r k I i g t j ä n s t. Självklart är detta den kyrkliga
tjänst som lättast och natudigast kan förrättas även av lekman - msn ds1

ä r en kyrklig tjänst och förblir det, även där det profana samhället å sin sida

arbetar utefter liknande linjer.
Man föreställer sig antagligen, i Rom och i den katolska världen i all-

mänhet, att om några problem inte existerar ivära nordiska länder, så är
det de sociala. Vi vet bättre. Vi vet hur många tragiska fall som glider mellan
maskorna i välfärdsstatens nät. Eller rättare sagt: vi vet en del om dem. Ingen
vet hur mänga människor i vära länder i detta nu, som har svårare att få
hjälp än de skulle haft tidigare - därför att statens hjäLp ä ena sidan aldrig
kan räcka till, å andra sidan är så allenarådande att de privata hjälporganisa-
tionerna i stor utsträckning har försvunnit. Kvar står ett skriande och otill-
fredsställt behov. Ibland tror jag att ingenting kunde vara nyttigare än att
övertyga de katolska myndigheterna och kongregationerna om att en arm6

av barmhärtighetssystrar vore det vi i Norden allra bäst skulle behöva. Dels
därför att det rent mänskliga behovet föreligger - dels för att ingen pre-

dikan vore mera övertygande. I länder där man är van vid att allt är stat-
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ligt ordnat och att varje hjälpande människa är anställd för att hjälpa och
har bn betalt för det, talar inget vittnesbörd starkare än en gärning som är
inspirerad enbart av viljan att hjäLpa för Kristi skull. Barmhärtighetssystrar
har kanske spelat större roll än någon annan kategori apostlar, inte minst i
missionsländerna. Deras organisationer hör till kyrkans viktigaste. Men frå-
gan år om inte tiden vore mogen även för lekmännen att organisera sig för
liknande uppgifter. Det betyder inte ntrdvändigt heltidsanställning eller ens

alltför krävande offer av fritid. Om mänga lekman vill ge ett par timmar i
veckan, skulle en god organisation av den norska Franciscushjälpens typ kunna
använda deras arbetskraft och goda vilja f.ör atthjäIpa där det bäst behövs -självklart utan att ,'spekulera i omvändelser>. Medmänsklig hjälpsamhet för
Kristi skull är - för bela \<ytkan, präster och lekman - en oawislig ndd-
vändighet om man vill lyda Herrens bud att >>gå ut och göra alla folk till
latjungao. Det kan bara ske på ett sätt: genom att vittna om Kärleken.

Gunnel Vallqaist

DEN KATOLSKE LEKMANNEN I
DEN MODERNÄ VÄRLDEN

Alf ons Auer: lYehoffener Christ. Grundsätzliches
und Geschichtliches zur Laienfrömmigkeit. Diisseldofi r 96o,
Patmos.

Inom den katolska kyrkan har ftägan om lekmannen och hans uppgifter som
lristen och medborgare i ett modernt samhälle fått helt nya accenter efter det andra
världskriget. Såirskilt en fräga träder i dag i förgrunden: man är angelågen att finna
former och utcyck för en lekmannafromhet, som är både tidsnära och genuint
katolsk.

Under senare år har åtskilliga bidng lämnats till lösningen av denna väsentliga
käga, I Frantrike och Belgien är det särskilt Mouttentent d.'actiom catboliqae samt äk-
tenskaps- och familjeorganisationerna, som diskuterat den. Teologiskt har den ingå-
ende behandlats framför allt av dominikanen Yves Congar i hans magisrala
arbete Jalons poar une tbeologie d.u laicat (rgS) och av Gerard Phillip i hans
studie Le ftle d.a laicat d.ans I'Eglite (rSSd. I Holland ägnas hithörande problem
stor uppmärksamhet i den av dominikanerna redigerade Tidskrift för andligt liv.
I Amerika söker lekmannatidskriften Integri4t under ledning av Dorothy Dohen att
finna en syntes mellan det katolska troslivet och människans uppgifter i det moderna
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samhället. Från ryskt språkområde kan tre nyare arbeten antecknas. Richard
Egenter har skrivit Die Aszese d.es Cbristen in d.er \Y/eh, uebeilegungen zu einent
ecbten Antarz ttueter Aszese (1956). Bernhard Häring analyserar problemet
främst ur moralteologiska synpunkter i sin bok Cbrist in einer ne*en lVeh (t958).
Slutligen innehåller Der Cbrist and. d.ie ttr/elru;rklicbheit (Wien 196o) rcf.etat frän
en själavårdskonferens i \flien 1959 med väsentliga artiklar om lekmannens andliga
liv i dagens situation. För övrigt diskuteras det här aktuella temat allt oftare i tid-
skriftsartiklar. Man kan exempelvis hänvisa till de senaste ärgängarna av Geist und.
Leben samt Der grosse Enhchluss,

Viktigare än att ge en sammanfattning av det publicerade materialet är dock att
hänvisa till Ändra världskongressen för lekmannaapostolat, som hölls i Rom 1957.
Där underströks nödvändigheten av att utvidga lekmannaapostolatet så att det kom-
mer att fungera över hela världen. Men framförallt sade man sig vilja arbeta på att
rent religiöst fördjupa apostolatet och på så sätt skapa ett mönster för en kristen lek-
mannafromhet i dagens värld.

Ett närmare studium av det material, som ovan redovisats, ger dock vid handen,
att diskussionen om vårt ämne egentligen bara har börjat. En rad fundamentala frågor
fu alltjämt olösta och det finns knappast mer än ansatser till en systematisk fram-
ställning av lek-annafromheten, dess form och innehåll. En teolog i \(iirzburg har
emellertid kommit med ett viktigt bidrag, som är värt vär uppmärksamhet, nämligen
Alfons Aue t: V/eltoffener Cbrist. Där försöker författaren underkasta frågan en
mera djupgående teologisk analys. Dessutom vill han visa, hur andligt liv konkret kan
och böt gestaltas hos den moderna katolska lekmannen. Hans bok är med andra ord
ett brett upplagt arbete med stora visioner. 

- 
Vi skall i det följande ge en kort sam-

manfattning av dess huvudpunkter.

I

I f örsta delen av sin bok ger Åuer en fängslande framställning av

den ktistna lekmannafromhetens historia, byggd på ett noggrant penetrerat

material, som omsorgsfullt redovisas i notapparaten. Han kommer till slut-
satsen, att man i fornkyrkan huvudsakligen ansåg munklivet med dess strä-

van efter fullkomlighet vara idealet. Det var därför relativt ovanligt att man
sökte skapa en geuin lekmannafromhet, vilken inspirerade den enskilde kristne
att se på sina världsliga plikter och uppgifter som en av Gud given kallelse.
Även under medeltiden dominerade det monastiska idealet. Men när det so-

ciala livet mer och mer differentierades, utbildades vid sidan därav en för då-

tida förhållanden aktningsvärd yrkesetik, som accenflrerade människans upp-
gift i skapelsen. Teologiskt underbyggdes denna etik - särskilt hos Thomas
av Aquino - med hjälp av den kristna skapelsetron. I stort sett blev dock
inte det synsätt, som dzir kommer till utryck, mera allmänt accepterat. Först
mot slutet av medeltiden bröt en annan, mera positiv syn på livet i denna
världen fram genom humanismen. Men det skulle dröja länge innan kyrkan
accepterade denna syn och gjorde den religiöst fruktbärande.

Under de ftiljande århundradena sökte visserligen enskilda teologer full-
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följa de ansatser, som gjorts i medeltida teologi och etik för att på så sätt
arbeta fram ett mera konsekvent genomfört ideal för det kristna livet i värl-
den. Auer nämner bl. a. Luther, Erasmus, Frans av Sales samt religions-
filosofen Friedrich v. Hiigel på rgoo-talet. Men först våra egna erfarenheter
av att. leva i en radikalt förändrad värld och våra försök att bemästra de
problem, som detta innebar för den kristne, har skapat en helt ny situation.

Efter denna historiska inledning gär f.örfattaren i bokens andra del på
djupet med frågan om lekmannens kristna liv. Auer inskränker sig därvid
till att undersöka den sida av detta liv, som vetter mot världen. För att skapa

en mowikt mot ett äldre, ensidigt spiritualiserande >världsfrånvänt> synsätt
bygger Auer upp sin undersökning i tre etapper och tecknar i anslutning
dartill grundvalarna för den kristnes hållning som människa i det moderna
samhället på följande sätt:

r. Skapelsehemligheten visar att människan är skapad av Gud. Från ho-
nom har hon fått sin ursprungliga godhet och såsom Guds skapelse är män-
niskan dels skapad till gemenskap, dels infogad i ett kosmiskt sammanhang.
Denna skapelse står i sin tur i relation till Kristus. Att bejaka den sålunda
skisserade synen på människan och skapelsen hör, menar Auer, till det fun-
damentala i varje form av kristen fromhet.

z. Vidare framhåller Auer, att skapelsen blivit försämrad genom synden,

men han betonar samtidigt att det fu fuäga om en försämring >auf Hoffnung
hin> - med hopp om frälsning (Rom. 8).

3. Därmed är f.örfattaren framme vid kärnpunkten i sin framställning.
Genom Kristi mandomsanammelse börjar skapelsen att intrdda i sin fulländ-
ning, och genom Kristus blir det uppenbart för den troende människan, mot
vilket mål som denna värld egentligen varit inriktad alltifrån första början. I
Kristus Iär sävål mänskligheten som hela världsalltet sitt egefltliga över-

huvud. I honom sammanfattas de till en slutgiltig enhet som Kristi under

låter oss se en första avglans av >den nya jordens> harlighet, dens som en
gång skall komma. På korset rycks världen slutgiltigt loss från mörkrets
och dtidens makter. Genom uppståndelsen och himmelsfärden har Kristus som

mänsklighetens och världsalltets överhuvud ingått i Faderns härlighet. Han
har blivit en underpant på den fulländning och den uförklaringu, som hela
skapelsen en gång skall bli delaktig av. I Kyrkan, som är >den nya skapel-

sens ark>, och i sakramenten är hela detta Kristus-mysterium redan närva-

rande mitt ibland oss. I konfirmationen får den kristne fullmakt och upp-

drag att träda in i världen för att medverka till en consenati.o mundi. - ett
helgande av vädden. I eukaristin är Kristus redan närvarande mitt i världen
såsom den där fulländar och >förklarartt den. Det som ännu fattas är Her-
rens återkomst. Den skall uppenbara världens innersta mening - att full-
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ändas i Kristus. Den kristne är inriktad mot denna fulländning - särskilt
den kristne, som är engagerad med alla sina krafter i denna världen. Av denna

väntan på världens fullandning i Kristus lever hans fromhet. Den ger honom

kraft och mod att inte underlåta något när det gåller att förverkliga ska-

pelsens innersta mening och hjälper honom att i sin egen livsinsats se ett bi-
drag till den slutliga fulländningen.

I bokens tredje del försöker Auer slutligen dra konsekvenserna av den

helhetssyn på skapelse- och frälsningsplanen, som han tecknat för att där-
igenom visa, hur dagens lekmannafromhet konkret skall realiseras. Därvid
riktar han uppmärksamheten mot tre områden av livet för att med dessa som
utg,ångspunkt demonstrera, hur äkta lekmannafromhet just använder sig av
det material, som livet i det moderna samhället erbjuder: tekniken, familje-
livet och politiken. I allt sitt arbete måste den kristne vara medveten om de

värden, som finns i detta samhälle och om den ordning, som råder där,
respektera och söka förverkliga dem.

Så måste t. ex. den kristne läkaren för att vetkligen rara from, intensivt bemöda sig
att förstå meningen med läkaryrket. Han måste hålla sig ä jour med de vetenskapliga
framstegen inom sitt område och i möjiigaste mån bidraga tiil deras vidareutveckling.
När han står inför sin patient måste han göta sig en så noggrann och allsidig bild
som möjligt av dennes tillstånd, ty det är hans uppgift att göra hela människan frisk
och att ta den uppgiften på allvar är ett ofrånkomligt krav, om han vill vara en from
kristen. Endast så övervinner han dessutom sin jagbundenhet, så att han inte förleds att
sätta sin egen vilja i centrum och låta den prägla sina handlingar i stället för Guds
vilja.

Utöver detta måste den kristne se alla sina handlingar i ljuset av den
kristna tron, försöka ge dem prägel av denna tro och sätta in dem i det stora

sammanhang, som är livets djupaste mening och mål 
- 

lsladelsn till Kristus,
i vilken allt skall mynna ut. Att konkret förverkliga detta är endast möjligt
för den, som lever i bön och meditation, tukt, askes och inre samling. Sist

men inte minst förutsätter det att den kristne lever i väntan på fulländningen,
som kommer med Kristus på den Yttersta dagen.

När man överblickar innehållet i denna bok, finner man att det kan sam-

manfattas i två grundtankar.
För det första gäller det för den kristne av idag att ta vårlden på allvar

genom att på ett nytt sätt se dess mening och mål i ett teologiskt frälsnings-

sammanhang. Praktiska, kanske rent av smärtsamma erfarenheter har lärt
oss, att en världsfrånvänd kristen fromhet i sista hand inte kan svära sig fri
från ansvaret för att världen blivit gudlös. Det går inte att omskapa världen
genom att lyfta den kristne ut ur den.
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För det andra vill Auer säga, att en specifik lekmannafromhet kan för-
verkligas endast på ett sätt. Man måste kunna ge svar pä ftägan, hur den
ftristne, som lever i världen, skall gestalta sitt liv. Ått få detta svar konkret
och nyanserat dr av allra största betydelse f.ör vära dagars kristna.

II

Utan tvivel har Auer sett någonting väsentligt. I dagens situation håller
människan pä att. mer och mer dras in i det materiella och tekniska f.ramät-
skridandets ström och det innebär samtidigl, att hon som aldrig förr i histo-
rien utsätts för påverkan i sekulariserande riktning. Just därför kan den
kristne mindre än någonsin inslränka sig till att praktisera en fromhet, som
begränsas av bön, gudstjänst och viljan att lösa livets vardagsuppgifter med
>den rätta avsiktenrr. Han kan det inte för sin egen skull, ty resultatet blir
en klyvning av hans eget liv, ett slags andlig schizofreni, som i längden rnåste
skada även hans kristna tro. Är det inte så, att många kristna i vära dagar
lider just av en sådan kluvenhet i sitt inre genom att de aldrig upplevt den
dynamiska enheten mellan sin tro och sina uppgifter i samhället? Följden
av denna kluvenhet blir, att den kristna människan lever i olika våningar.
Han eller hon praktiserar ett slags söndags- resp. vardagskristendom, som

sins emellan är skilda åt. Det betyder strängt taget, att man resignerat och
kapitulerat både inför livets vardagsrealiteter och inför situationens krav.

Men även för världens skull kan dagens kristne inte inskränka sig till en

enbart >andlig> religiositet. Han kan inte övedämna världen åt hedningarna,
ty också de står under Guds kallelse och Kristi frälsningsnåd (hela skapelsen

suckar och våndas efter återlösning, Rom B) och allt har skapats hän mot
Kristus (Kol. r). Världen är inte enbart en ,profan verklighet". Den är
underlagd Kristi konungsliga välde och innesluten i hans frälsningshemlig-
het. Därför måste den kristne arbeta pä att viga hela världen åt Gud, f.& att
därigenom helga den i en consecrdtio mundi, som Pius XII har uttryckt det,
även om deona conseratio eodast delvis kan förverkligas under jordelivet.

Slutligen må understrykas, att all levande kristendom i sig rymmer inten-
tionen att införliva hela världen med Kristus. Det betyder, att kristendomen
förlorar något av sin äkthet och mening, om den låter sig innestängas i en
ensidig spiritualism eller i världsfrånvänd eskatologi. Den danske kultur-
lritikern Bjlrn Poulsen har owivelaktigt satt fingret på en öm punkt i sin
starkt diskuterade bok ld.eernes hilse i åntlslia og poli.tik, som väl närmast
tar hänsyn till situationen i Norden. Kristendomen, säger han, har upphört
att existera som kultur och som inspirationskälla f& samhället. Det finns inte
längre någon kristen världsåskådning eller kristen etik. Kristendomen har
dragit sig ur debatten om hur samhället bör gestaltas och hur det skall ledas
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och den har ör'erlåtit dessa problem åt rent profana krafter. Avståndet mel-
lan det gudomliga och det världsliga är så stort, att det inte längre finns
några kommunikationsmöjligheter. Det är detta som man kallar sekulari
sering.

Förtjänsten hos Auers bok ligger däri, att den inträngande visar, hur den
moderna lekmannens fromhet måste präglas just av den uppgift, som han
har i samhället. Men Auer nöjer sig inte med detta utan försöker dessutom
ge en teologisk motivering för sin uppfattning, som både beträffande omfång
och skärpa saknar någon föregångare.

Därmed är vi framme vid en annan synpunkt. Teologin har under de senare
årtiondena lagt ned etr srorr arbete både på att markera skillnaden mellan
begreppen natur och nåd, mänsklig fulländning och övernaturlig frälsning,
skapelseordning och frälsningshistoria och att accentuera den enhet och det
samband, som råder mellan dem i enlighet med Guds egen tanke. Det bety-
der, aft teologin försöker visa, dels hur hela skapelsen i alla dess delar och i
hela sin historia står i relation till Krisrus och det kommande Gudsriket på
jorden, dels hur allt jordiskt är inneslutet i den sista fulländningen.

I sina försök att skapa en lekmannateologi har Åuer på ett mycket frukt-
bärande sätt arbetat med dessa nyansatser inom teologin. För världens kristna
tecknar han en mäktig kristen världsbild, i vilken allt arbete, all strävan
och all kamp får sin mening utifrån frälsningshistorien. Detta ar av alha
största betydelse för dagens lekmän, som lever i en så kaotisk och stormig
tid som vår. Endast genom en sådan synrerisk och allt omfanande kristen
världssyn kan lekmannen göra en äkta kristen insats och finna kraft att f.ör-
söka övervinnaalla klyftor i tillvaron utan att resignera. om vi inte tar miste
anar även de katolska lekmännen att något sådant behövs. Inte utan orsak
röner Teilhard du Chardins böcker det allra största intresse bland andligt
vakna lekmän.

Det finns ännu en punkt hos Auer, som är värd att understrykas. Med
hjälp av sin teologiska helhetsbild försöker han i stora drag skissera en livs-
nära och realistisk askes för lekmannen där denne står mitt i världen och i
sitt arbete. Därvid anknyter Auer även till modern sociologi, psykologi,
existensialfilosofi och antropologi (i kontinental mening) och visar, vad som
är meningen med arbetet i industrin, med tekniken eller med äktenskapet
för aa på så sätt göra den inneboende frälsningshemligheten i dessa jordiska
uppgifter transparent för oss. På detta sätt söker Auer finna en inre relation
mellan det naturligt givna och den andliga-kristna målsättningen, för att ge
lekmännen möjlighet att bygga ihop de wå till en enhet.
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Detta är ett glädjande framsteg när man tänker på hur abstrakt och isolerad från
det vardagliga livet, som den asketiska litteraturen intill vfua d,agar ofta varir eller
hur litet läran om fromhetslivet har tagit hänsyn till konkreta profana realiteter i
det kristna livet. Slår man t. ex. upp registret till C. F e c k e s kända Die Lehre uom
Cltristlichen Vollkomnaenbeirsstreben (rs4g),letar man förgäves efter orden ,lekman,
yrke, äktenskapu. Till ordet rvädd" står bara följande hänvisning: >Böse Welt als
Feindin des Vollkommenheitsstrebens." Liknande erfarenheter gör man med den så

uppskattade handboken av Tanquerey och andra av samma aft.

Gent emot detta verkar det som om katolsk askes av idag hade funnit
något nytt och det är hos Auer, som deta nya fått sin bästa utformning.

III
Det är dock att gä f& långt om man menar, att Auer helt skulle ha lyckats

i alla enskildheter. Just när det gäller utformningen av en aktuell, livsnära
lekmannafromhet, där tro och världsbild, teologi och kristen livsgestaltning
möts, synes många punkter ännu vara oklara eller behöva en noggrannare
kommentar. Vi skulle därför trots allt erkännande av Auers värdefulla insats
vilja ta upp några ftägor till närmare granskning.

Iåt oss börja med en principiell f.räga. Auer har med hjälp av en för-
djupad teologisk helhetsbild mycket fint visat, vilken betydelse livet i världen
har för frälsningen. Det är av stor vikt. Men därav följer inte utan vidare,
att dessa jordiska ting skulle ha en annan betydelse religiöst och kristet sett
för lekmannen och den kristne i världen än för t. ex. prästen och ordens-
mannen, endast emedan de tillhör wå olika kyrkliga srånd. För att verkligen
kunna fixera lekmannafromhetens egenart måste man darf<;r gå djupare än
Åuer har gjort.

Trots att det kanske till en borjan ser egendomligt ut tror vi, att man helst
inte skall börja sina försök till precisering av lekmannafromheten underifrån,
dvs. från de jordiska tingen och deras betydelse för frälsningen, utan ovan-
ifuän, fuän den övernarurliga ordning, i vilken vi står. Eller ännu bättre -från den inre strukturen i Kristi frälsningsverk.

Kristi frälsningsnåd är till sitt väsen en korsets nåd. Att mottaga den inne-
bär att >dö med Kristus>> från >denna värld> och få del i ,rett nytt väsende,

i liv> (Rom. 6). Korsets nåd berövar alltså människan alla blott inomvärlds-
liga målsättningar och all enbart naturlig mänsklig fulländning. Den har
fört henne in i ett övernaturligt rike. Alla inomvärldsliga värden il dä,rföt
inte längre något sista och absolut för människan utan något relativt och
villkorligt. Så innebär kristet liv nödvändigwis att växa ut över det rent na-
turligt-jordiska. Detta växande blir på grund av synden en smärtsam process,

som består i att ge upp, försaka, dö för Gudsrikets skull, ett ni denna världen
men ej av denna världen>. På denna korsets väg skall alltså kyrkan och
hennes lemmar, liksom det jordiska överhuvudtaget, mogna till den yttersta
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dagens fuliändning. För varje slags askes och fromhetsldra ät det nördvändigt
att utgå från dessa tankar, om man inte, rrots alla försäkringar, skall Åka in L

en förstucken naturalism.
Men på sarnma gäng är Kristi nåd också inkarnationens och uppståndel-

sens nåd. Detta innebär att vddden har löfte om och är innesluten i den
fulländning, som en gång skall ske i och genom Kristus. "Ty allt i him-
melen och på jorden har skapats genom honom och till honomr, (Kol. r: i6),
och >hela världen suckar efter frälsning> (Rom. 8: 4). Denna Kristi nåd är
dynamisk. Den syftar till att omskapa världen. Den vill inte bli innestängd i
>det andliga> utan genomtränga människolivets alla skikt, ja, hela kosmos.
Därför skall redan nu hela världen med allt vad som finns i den av kultur
och samhällsorganisation 

- 
inls minst familjeliv och äktenskap 

- 
präglas

och genomsyras av Kristus i en consecratio mund.i, till dess inkarnationens och
påskens mysterium >förklaras> i den sista, slutgiltiga {ulländningen. Så måste
därför Krisrus genom sitt människoblivande förlossa världen från dess intig-
het och helga den till oförgänglighet.

Var man lägger accenten, vid Kristi lidande och död eller vid hans män-
niskoblivande och uppståndelse, är natudigtvis av betydelse för vårt sätt att
gestalta det kristna livet, för vår existens som kristna. I f.öra fallet blir in-
riktningen främst eskatologisk, i senare fallet kommer tonvikten att laggas
vid att helga denna värld åt Gud.

Ordenslivet kan sägas ge uttryck åt korsets nåd. Det beskriver en kristen
existensform, som visar hän ut över världen och mot det som skall komma i
den yttersta dagens fullandning. Den kristne lekmannen kan på morsvarande
sätt sägas rikta vår uppmärksamhet mot inkarnationens och uppståndelsens
nåd. Hans uppgift är att genom en consecratio mundi förbereda den slutliga
fulländningen. Lekmannen skall darfor på ett helt annat sätt än ordensman-
nen, som är bunden av de evangeliska råden, ta jorden i besittning med alla
dess av Gud givna möjligheter. Dem skall han vårda och genomsyra med
Kristi ande.

Denna lekmannens uppgift rymmer dock väsentliga problem. Världen är
vissedigen skapad >>i Kristus> och förlossad från synden genom honom. Men
den är ännu inte ,rdöptu, ännu inte >'kristnad". En gång, före ursynden i
paradiset levde hela skapelsen i nådens övernaturliga ordning och den var
därför sakramental. Genom syndafallet blev detta paradisiska tillstånd för-
stört. Människan och världen fOll ur nåden, en katastrof ur vilken de endast

kunde räddas genom Kristi frälsningsverk. Men därvid är att märka, aft även

sedan detta frälsningsverk fullbordats måste människan aktivt öppna sig for
nåden, dvs. ta emot den i tro och leva i kärlek. Och genom den kristna män-
niskan måste också de skapade varelserna, ja, hela skapelsen åter inneslutas
i nåden genom en consecrati.o mund.i.
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I denna sin uppgift står emellertid lekmannen just som kristen lekman
mitt uppe i en spänning mellan å ena sidan den profana världen och å andra
sidan det sakramentala, det varigenom världen skall bli helgd. Lekmannen
skalt ja måste känna spänningen, och får inte lösa den genom att förenkla
problematiken, så att säga systematisera den ur kristen synpunkt.

En ung man t. ex., som vill gifta sig, gör det därför att har. älskar en flicka
och i äktenskapet med henne ser den väg, som Gud har bestämt för honom. Natur-
ligtvis vill han 

- 
eller skulle han åtminstone vilja 

- 
att hans äktenskap blir ett

kristet äktenskap. Han ingår därför äktenskapet på det sätt som kyrkan bjuder. Han
ser på det som ett sakrament och försöker så långt det är honom möjligt låta sin
>jordiska kärlek> genomsyras av kristen anda, ja, av Kristus själv. Det innebär, att
han under hela sitt liv måste kämpa för att skapa en enhet mellan denna väddens
profant-jordiska och det kristna. Denna kamp blir oavslutad. Idealet kan aldrig upp-
nås här på jorden. Resultatet blir med nödvändighet fragmentariskt. Men just kampen
för att konkret förverkliga idealet är det sätt, varpå den unge mannen praktiserar sin
lekmannafromhet. Naturligtvis kommer han att ta den jordiska kärleken på allvar och
skall också göra det. Han älskar ju flickan och har en legitim rätt att bli lycklig med
henne. Och det skulle minst sagt finnas skäl till misstänksamhet, om han förklarade
syftet rned sitt äktenskap 'vara att förverkliga något annat än ett kristet äktenskap, t. ex.
ett apostoliskt liv.

Här synes vi med andra ord ha funnit orsaken till, varför lekmannen måste

ta de jordiska värdena pä allvar. De är visserligen andrahandsvärden, men
väsentliga sådana, som man inte får hoppa över, nonchalera eller se förbi. En
genial fransk forskare har för inte så länge sedan givit dylika tankegångar en
pregnant formulering: >Den största fara, i vilken mänskligheten skulle kunna
räka, år inte en yttre katastrof, inte hungersnod, pest eller något annat lik-
nande. Det är den inre sjukdom, som berör människans hjärtnerv, nämligen
förlusten av livsglädjen. Där det inte finns livsglädje, själens eld, översval-
lande vilja till liv, kan det ej heller finnas ett dynamiskt religiöst liv, utan
endast slapphet och medelmåtta> (Teilhard de Chardin).l

Så får de värden, som det jordiska och det skapade äger, en alldeles sär-

skild accent för lekmannen. För honom har de, principiellt och praktiskt, en

betydelse, som de inte utan vidare har för den som är bunden av de evange-

liska råden, och det gäller även om han eller hon är medlem av eft s. k. lek-
mannainstitut, som står kvar i världen och i sitt yrke. Även för sekular-
prästen synes de jordiska värdena ha en annan accentuering än för lekman-
nen. Prästens tillgångar och egendom t. ex. är strängt taget inte hans egna.

De >>ägs> av hans kallelse, som ju mer än andra kallelser lägger beslag på

' Därvid Iär man emellertid inte glömma bort att genom synden de jordiska tingen kan
innebära en frestelse för människan, som är så sårbar, att även den kristne inte ensidigt kan
hänge sig ät att bejaka och leva i världen. Att förverkliga sin uppgift som kristen lekman
måste alltid förbindas med korset, med ett visst mått av offer. Detta hör nödvändigt med som
ett oundvikligt element i all kristen humanism.
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hela människan. Han är i högre grad och mera totalt än lekmannen >yrkes-

bunden>.
Till slut ytterligare en synpunkt. Den positiva betydelse, som det jordiska

och det skapade har för lekmannen, kommer också att prägla hela hans
existens som kristen, bestämma och forma den. Askes och bön, Gudsbild och
Kristusbild, hans arbete och dygder, hans samvete och hans inställning till
kyrkan, allt f.är sin prägel därav, sin speciella stil och sina särskilda behov,
som varken får över- eller underskattas. Det torde vara hdt som den egent-
liga grunden är att söka för en sådan äkta och legitim lekmannafromhet som
Auer pläderar för.

Man har mot Auer invänt, att all sann fromhet måste vara teocentrisk och
kristocentrisk. Auer tycks förskjuta tyngdpunkten mot världen och arbetet,
menaf man.

En dylik invändning förefaller dock mindre vägande. Kristi kors och offer
genomsyrar ju även den syn på lekmannafromheten som här ovan skisserats.
Vi är alltjämt på vandring genom öknen, som de gamla israeliterna. Vi är
pilgrimer och främlin gar i en pluralistisk värld, som trots all kristen insats
blott fragmentariskt låter oss ana den nådens fulländning, som skall komma.
Hår pä jorden kan vi aldrig helt fr;rverkliga vår kristna humanism utan för-
sakelse och dagligt offer, dvs. utan att leva i korsets tecken.

Det stora värdet i Auers bok ligger i den djärva syntes, med vars hjälp
förf.attarcn vill skapa en teologi för kristen lekmannainsats i världen. Med
de reservationer och de tillägg som här antytts vill vi helt understödja Auers
målsättning.

Hur lekmannafromhet konkret skall gestaltas är dock en annan sak. Och
det är väl framför allt det, som en kristen lekman vill veta. 

- 
Till dessa

frägor skall vi återkomma i en senare artikel.
Hernta.nn Seiler Sl

Kyrkan kan icke avstå från att uppfylla sin mission, som har till mål att här på
jorden förverkliga Guds plan: ,att fötnya alk i Kristus, både det som är i himmelen
och det som är på jorden".

Mänskligheten måste fostras på nytt, och för att ha någon verkan måste denna
fostran framför allt vara av andlig och religiös natur: den måste följaktligen ha
Kristus som nödvändig grund, förverkligas genom rättvisa och nå sin fulländning i
kdrlek. Att genomföra denna förnyelse är kyrkans väsentliga och moderliga uppgift;
medlen till att uppnå detta syfte anpassas efter tidens och mänsklighetens aktuella
behov.

Pius XII zo oht. r9j9
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BIRGITTINORDEN I BELGIEN
xÅcna ANTECKNTNGAR

p irgittinorden kom till Nederländerna redan 1434. >Nederländernar, (fu.les
L-l Pay-Ba.r) var vid den tiden inte namnet på någon statsbildning utan en

kollektiv beniimning på de kring Rhens, Maas' och Scheldes nedre lopp be-

lägna områden inom Tyska Riket, som motsvaras av vära dagars konungarike
Nederländerna, Belgien och nordligaste Frankrike.

Nyssnämnda år grundades dubbelklostret Maria-nf ater (Aqua Mariae)
i 's-Hertogenbosch i provinsen Nord-Brabant. Systrar och patres kom från
andra birgittinkloster, systrar från Marienkron (Corona Mariae) i Stralsund,
patres dels från Paradiso (Porta Parad.isi) i Florens, dels från Maribo (Habita-
culum Mariae) i Danmark. Maria-\Vater ursatres på r6oo-talet för svår för-
f<iljelse från kalvinisternas sida. Alla ordenspräster landsförvisades r629. Klost-
ret måste till slut läggas ner. Byggnaderna såldes tTtr pä offentlig auktion.
I en flygelbyggnad inrättades en vaftenkuranstalt, som alltjämt existerar under
namnet Coudewaterklooster (>Kallvattenklostret>). Systrarna sökte sig i början
av rToo-taIet en ny tillflyktsort i Uden i provinsen Nord-Brabant, där de grun-
dade klostret Maria-Refugie, som fortfarande existerar. En sekularpräst vid
namn pater Anton van der Burgt, som 1843-1872 tjånstgjorde som biktfader
och andlig ledare åt systrarna i Maria-Refugie, uppges ha samlat en del
material till belysning av birgittinordens historia; var detta material finns nu
är inte bekant. Från Maria-Refugie utgick fi43 det alltjämt existerande dotter-
klostret Maria-Hart i rVeert i provinsen Limburg.

Medan Matia-\fater ännu stod i sitt flor, blev det moderkloster till mänga
andra birgittinkloster. Sålunda grundades därifrån Maria-Ster (Stella Mariae)
i Gouda i provinsen Syd-Holland, Maria-rVijngaard (Vi.nea Mariae) i staden

IJtrecht, Maria-Kamp (Campus Mariae) i Kampen i provinsen Over-Ijssel och
Maria-Burg (Burgum Mariae) i Soest i provinsen Utrecht. Dessa fyra dotter-
kloster, som i likhet med moderklostret var dubbelkloster och som alla sände
representanter till birgitttinordens generalkapitel i klostret Gnadenberg i
Bayern 1487, f.örsvann då protestantismen bröt fram. Det lär dven ha funnits
ett birgittinkloster i Oosworne på ön Vorne i Maas'mynning; det skall 1533
ha förstörts genom en översvämning, varefter klosterfolket flyttat över till
Maria-Water.
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Från Maria-Ifater utgick också 146o sysuar och paues till det nygrundade

klosuet Marienba um (Arbor Mari.ae) mellanXanten ochKalkar i hertig-
dömet Kleve i västligaste Tyskland. Marienbaum hade i sin tut dotterklostret
Marienblum i Kalkar och hospitset Marienfrucht i Kaldenkirchen. Dessa tre
birgittinska hus sekulariserades r8oz.

Det mest berydande dotterklostret till Maria-$7'ater var M aria-Troon
(Thronus Mariae) i Dendermonde (fr. Termonde) i provinsen Ost-Flandern.
Det grundada 464 som dubbelkloster, men i bonjan av r6oo-talet blev de

manliga ordensmedlemmarna älagda att lämna klostret, varefter det fortlevde
som enbart nunnekloster. Från Maria-Troon utgick 16o4 nunneklostret Notre-
Dame de Misdricorde i Lille, som i sin tur blev moderkloster till nunneklostren
i Douai och Notre-Dame de Sainte-Espdrance i Arras; från Arras utgick 1613

nunneklostret Notre-Dame de Charit6 i Valenciennes. Maria-Troon blev vidare
moderkloster till nunneklostret Maria-Compassie i Bryssel, som grundades

r623.
De birgittinpatres, som 16z9 f.ordrivits från Maria-STater,begav sig till de

stidra nededändska provinserna och grundade ett kloster i Hoboken, strax
sydväst om Antwerpen. Även birgittinpatres från Maria-Troon måste söka sig
annan tillflyktsort Efterhand uppstd munkkloster i Bois-Saint-Sixte i 'V'est-

Vleteren i provinsen Väst-Flandern och i Armentiöres. Det är inte utrett, var-

ifrån birgittinpatres kom till dessa båda kloster. Klostret i Armentiöres hette

Notre-Dame de Confortation; det grundades 16z6 xh därifrån utgick redan

163o klostret Notre-Dame des Fontaines i Pdruwelz i provinsen Hainaut.
Genom frihetskriget i slutet av r5oo-talet och lfestfaliska freden 1648 blev

de norra nederländska provinserna en självständig stat (motsvarande nuvarande
konungariket Nederländerna). De södra nederländska provinserna - ungefåir

motsvarande nuvarande Belgien - slznnads under habsburgarnas välde, först
under de spanska habsburgarna och sedermera efter 1714 under de österrikiska

habsburgarna. Genom frederna i Aachen lf,68 och i Nijmegen 1678 kom
Lille, Douai, Arras, Valenciennes och Armentiöres under Frankrike. Gränsen

mellan Frankrike och Spanska Nededändetna drogs strax sö'der om Pdruwelz.

Sålunda blev "Nederländerna> 
uppdelade på tre skilda politiska enheter,

och de nederländska birgittinklostren fick olika ciden, beroende på till vilken
enher de kom.

I norra Nederländerna förde moderklostret för dem alla, Matia-Ifater,
en prekär tillvaro, rrdiese fruchtbare Mutter, welche viele andere Klöster in
den Niederlanden gleich heiligen Töchtern geboren und ihnen seit vielen

Jahren in regularischer Disciplin vorgeleuchtet hat>>, som pater Simon Hör-
mann i birgittinklostret Altromiinster i Bayern, birgittinordens generalkonfes-

sor, skrev vid underrättelsen om klostrets undergång. I stället för Maria-

\Vater kom efterhand Maria-Refugie och senare även Maria-Hart.
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I den del av scidra Nederländerna, som lagts under Frankrike, fanns det
som vi sett fyra birgittinnunnekloster 

- 
i Lille, Douai, Arras och Valen-

ciennes 
- 

och et munkkloster i Armentiöres. I varje fall nunneklostren la-
des ner först i slutet av rToo-talet i samband med franska revolutionen.

Även birgittinklostren i Spanska, ,.i.r-.." österrikiska Nederländerna -eller Belgien, som vi väl för korthetens skull kan skriva 
- 

existerade till
senare delen av rToo-talet. De upphävdes alla på en gång tillsammans med de
flesta andra kloster i landet genom ett dekret av kejsar Josef IL Denne
förordnade niimligen den 17 marc 1783, att alla kioster och andliga ordnar
i de habsburgska länderna 

- 
med undantag av sådana, som uteslutande

ägnade sig åt sjukvård och undervisning 
- 

skulle upplösas och att deras

egendom skulle indragas till staten. (Detta dekret drabbade även tre birgittin-
kloster i en annan del av det habsburgska väldet, nämligen klostren i Lwow

flemberg], Sokal och Sambor i Polen. Dessa birgittinkloster låg nämligen i
den del av Polen, som vid detta lands första delning kommit till Österrike.)

Det kejsediga dekretet om nerläggandet av klostren verkställdes den zz
maj' q84.I det belgiska riksarkivets olika avdelningar finns nu en anselig
mängd dokument, som hopsamlats i birgittinklostren vid dessas stängning.
I Bryssel finns sålunda mateÅal ftån Maria-Compassie och i Gent handlingar
från Maria-Troon. Arkivalier från birgittinmunkklostren finns i Antwerpen
från Hoboken, i Mons från Pdruwelz och i Brugge från Bois-Saint-Sixte.

Nunnor och munkar från de nerlagda klostren skulle komma i åtnjutande
av underhåll, som skulle utbetalas från ränteavkastningen på de indragna
klosteregendomarna. För att sköta detta och för att över huvud taget för-
vaka if.rägavarande tillgångar tillsattes en Cornitö d.e la Caisse de Religion.
Denna kommittds första och grundläggande uppgift blev givewis att fast-

ställa klostrens ekonomiska status och att göra upp listor över det underhålls-
berättigade klosterfolket. Kommittdn har efterlämnat eft omfattande arkiv,
som förvaras i belgiska riksarkivet i Bryssel. Det innehåller uppgifter om de

fem birgittinkloster, som nyss nämnts. 
- 

I den i och för sig synnerligen
sparsamma litteraturen om birgittinkloster finner man ett par notiser, utan
kallbelägg om några ytterligare birgittinkloster i Belgien. Man bör kanske
inte utan vidarc avfdrda dessa uppgifter. Det kan y'u t. ex. tänkas, att hemlösa

birgittinpatres under sina peregrinationer slog sig ner på olika platser för
längre eller kortare tid och inrättade en kommunitet. Men den omständig-

heten, att det av Comitö de la Caisse d.e Religion bildade arkivet inte inne-

håller några uppgifter om några sådana birgittinska hus, tyder på att de i
varje fall var försvunna ry84
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Förf. gjorde i fjol ett kort besök i belgiska riksarkivet (Algemeen Rijks-
archief, Archioes Nationales d.a Royaume) i Galerie Ravenstein i Bryssel, och
fick då tillfälle till en hastig orientering i det synnerligen rika arkivmaterial,
som härrör från Maria-Compassie. Det omfattar inte mindre än rz9 num-
mer; ett mrmmer kan utgöras av en eller flera handlingar. Även den tyvärr
mycket summariska genomgång, som förf. hann med, visade, att materialet
medger en ganska god rekonstruktion av Brysselklostrets inre historia. Bir-
gittinklostren utanför Norden är så litet behandlade av den vetenskapliga
forskningen, att det ar en angelägen appgift 

- 
snkannsrligen för svensk

forskning 
- 

att utnyttia detta arkivmaterial. Det torde f.ö. van en lätt
uppgift: man får närmast ett intryck av att den fotskare, som vill ta itu med

detta lättillgångliga material, går till dukat bord.
Inte minst rikt är arkivmaterialet på personuppgifter om abbedissor och

systrar. Där finns ett dokument om sättet att inviga en abbedissa, Modus
seraandus circa consetationern, abbatissae. Där 0inns lettres patentes, genom

vilka ärkebiskopen i Mechelen (Malines) bekräftat val av abbedissor. Abbe-
dissan Catharina de Meester har 1656 skriftligen lovat att fullgöra sitt höga

ämbetes alla plikter >>sic me Deus adiuuet; et hec sancta dei Euangelia>. När
en abbedissa eller syster avled, skickade klostret ut tryckta meddelanden om
dödsfallet: den eller den systern hade dött >'in ons Convent van MARIA
Compassie, van de Ordre van Sinte Salvator, gheseyt Sinte Birgitta>. Av arkiv-
materialet att döma var det dagliga samtalsspråket i birgittinklostret i Bryssel

övervägande flamländska. Där finns ett dokument om intagning av systrar

för köksgöromålen, >rstekarhussystrar>, som de kallades i Vadstena, Mod'us

reci.pi.end,i Sorores Focari.as in Ord,ine S.ti Saluatoris; alla frägor som ställdes

till och alla löften som avgavs av dessa systrar fu pä flamländska.

Man kan i arkivmaterialet följa, hur birgittinklostret i Bryssel vann i an-

seende, hur många förmögna män och kvinnor gjorde testamenten till för-
mån för klostret. En handling berör en donation f.& fyn birgittinsystrar i
Douai; av denna handling tycks framgå, att det var jesuiter, som var syst-

rarnas andliga ledare.

Vad detta från själva klostret Maria-Compassie härrörande arkivmaterial
har att berätta om klostrets ekonomiska ställning och om systrarna komplet-

teras av uppgifterna i det arkiv, som Comitö d'e la Caisse d'e Reli.gi.on efter-

liimnat. Även det är mycket lättillgängli5 och välordnat. Av särskilt in-
uesse är att kommitt6ns arkiv även innehåller uppgifter om de tavlor och

andra prydnadsföremål (ornements et tableaux), uppenbarligen för kultända-

måI, som fanns i birgittinklostren, då dessa stängdes.
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Förf. gjorde även ett mycket kort orienterande besök i ärkebiskopliga ar-
kivet i Mechelen. Där finns också ett omfattande, synnerligen värdefullt
material till belysning av birgininordens historia i Belgien, i första hand
Brysselklostrets öden. Enbart om sistnämnda kloster finns 15 voluminösa
fasciklar. Handlingarna i detta arkiv utgörs i första hand av akter, som in-
sänts till ärkebiskopens kansli. Det är därför inte fråga om något slags

duplettarkiv till deq som finns i riksarkivet i Bryssel, utan de båda arkiven
kompletterar varandra.

I ärkebiskopliga arkivet finns skrivelser från de fyra tiggarordnarnas hus

i Bryssel, där dessa protesterar mot att birgittinorden fick etablera sig i sta-

den. Flera originalskrivelser från den första abbedissan i birgittinklostret i
Bryssel, Barbara Tasse, belyser svårigheterna i början. Moder Barban inleder
sina skrivelser med en invokation överst på första sidan: Jesus Ma.ri.a S. Bi.r-

gi.tta. I arkivet finns klostrets Statuts-ordonnance och protokoll över visita-
tioner. Vi kan följa valen av abbedissor och upptagandet av nya systrar: vi
ser de nyvalda abbedissornas egenhandigt undertecknade förbindelser även-

som de nya systrarnas skriftliga löften, de flesta på flamlänCska. En hand-
ling av intresse i detta sammanhang har titeln Maniere onz de Noui.tien te
cleeden.

En av systrarna i birgittinklostret i Bryssel var vida kand for sin fromhet.
Denna syster har fått en egen fascikel med biographica och brev i ärkebiskop-

liga arkivet i Mechelen. Hon var fcjdd 16z6 och avled, z8-ärig, fi54. Yan-
ligtvis kallas hon Juliana van Thulden, men i arkivet heter hon Julienne
de Thulden. Den franska namnformen är kanske den man b'<ir begagna; i ett
postskriptum i ett egenhändigt brev skriver hon: >>ie uous prie de me pardofrer

que ie uous en repon francois cest a cause quil m'et plus facile". Dessa rader

antyder måhända existensen av ett litet språkproblem även innanför kloster-
murarna. 

- 
Syster luliana iir f. ö. inte den enda, som förekommer med

dubbla namnformer: den första abbedissan t. ex. kallas omväxlande Barbara

Taess, Barbara Tasse, Barbe Tasse.

Andra dokument i arkivet behandlar Brysselklostrets gudstjänstordning
(liturgie),dess biktfädet (confesseurs) och dess ekonomiska förhållanden (biens,

aliönatiou, fondations), Här ligger också en redogörelse för Exercis iourna-
lier des roeurs birgittaines d.e Lille.

Av största intresse för den allmänna ordenshistorien är den fascikel, nr 6,

som har titeLn Relationr duec let Brigittint Här tycks nämligen finnas mycket
material till belysning av vissa sidor i den genom sekler pågående striden

om birgittinordens dubbelklosterförfattning. De birgittinska dubbelklostren
hade som bekant starka vedersakare, såväl bland de kyrkliga som bland de

världsliga myndigheterna. Det torde helt enkelt ha varit en conditio sine qua

non för birgittinordens fortsatta existens i Belgien, att klostren blev enkel-
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kloster. Som ovan antyfts, fick birgittinmunkarna order att lämna de dubbel-
kloster, som de tidigare tillhört, och söka sig annan tillflykt. Kände de sig
darmed utstötta ur birgittinorden? Förmodligen inte. Det har på r6oo-talet
uppenbarligen bildats en sammanslutning, en kongregation bör man kanske
såga, av birgittinmunkar i Spanska Nederländerna; den kallades fratres
nouissimi birgittani. Men det är ännu outreft först och främst om denna sam-

manslutning innebar någon avsiktlig frondering mot birgittinorden - 
den

kan ju lika väl ha varit ett sätt att skydda sig mot fullständig undergång -och vidare om sammanslutningen omfattade a I I a birgittinmunkar i Belgien
och norra Frankrike. Vid birgittinordens generalkapitel i Köln 1675 sattes

fratres noui.ssimi birgittani. på de anklagades bänk. Detta generalkapitel, som

blev det sista i birgittinordens historia, synes ha haft pater Hörmann till pri-
mus motor. Där ansågs frarrer noaistimi birgittani ha gjort sig skyldiga till
sådana avsteg från ordensregeln, att generalkapitlet ansåg sig nödsakat att
utesluta dem ur orden. Om generalkapitlet i Köln finns ingen vetenskaplig
undersökning publicerad, och räckvidden av uteslutningsbeslutet är därför
inte känd. Det är till lösningen av denna fråga, som ärkebiskopliga arkivet
i Mechelen torde kunna lämna bidrag.

Det är f. ö. svårt att förstå, varför fascikeln fått titeln Relations a,uec les

Briginint; akterna handlar nämligen inte alls om någon korrespondens mel-
lan birgittinsystrarna i Bryssel och birgittinmunkarna. Över huvud taget
tycks det inte finnas något i arkivmaterialet, som direkt tyder på att Bryssel-

klostret stått i kontakt med de många andra birgittinkloster, sorn fanns på

16oo- och rToo-talen, förutom de härovan nämnda, i Rhenlandet, i Bayern,

i Polen, i Portugal och i Italien.
I ärkebiskopliga arkivet i Mechelen finns också en handling, som avser

birgittinmunkklostret i Hoboken. Det är ett kontrakt med en man, som mot
erläggande av en engångslikvid tillförsäkrade sig mat och hustum till död-

dagar. Det är nog svårt att fastställa, om detta var ett enstaka fall eller om
birgittinmunkarna drev glisthem som en ordinarie verksamhetsgren.

Bir gittinerna o c h N otre-D arn e d.e Bon-S e c ours

Som ovan sags, grundades 16z6 ett birgittinmunkkloster i Armentiöres,

Notre-Dame d.e Confortati.on. Dårif.rän utgick 163o ett birgittinmunkkloster i
P6ruwelz, Nolre-Dante d,es FontaineJ, som mäste laggas ner 1784 till följd
av kejsar Josef II:s härovan omtalade dekret. Birgittinpatres i klostret i P6ru-
welz anförtroddes på sin tid ett uppdrag, som förtjänar aft omtalas.

På en höjd omkring z kilometer från Pdruwelz ligger vallfärdsorten Bon-
Secours, där det nu finns en basilika med en mycket känd och vördad liten
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staty av Guds Moder. På r5oo-talet var denna höjd bevuxen med täta skogar.
Där sökte sig en ung kvinna en lugn plats för sin andakt. I en stor ek, som

växte mellan wå skogspartier, placerade hon en madonnastaryeft, framför
vilken hon brukade bedja. Man måste ha i minnet, att de kalvinistiska bild-
stormarna härjade i Belgien vid denna tid. (Den kanda madonnastatyn i
Hanswijk vid Mechelen t. ex. måste gömmas för dem.) Den unga kvinnans
fromma exempel följdes först av några skophuggare och sedan av mänga
bland traktens befolkning, som fortsatte att vallfärda till denna plats, dven

sedan madonnastatyeften förstörts av tidens tand. Även eken, där den lilla
madonnastatyn stått, led efterhand skada, ty pilgrimerna tog med sig kvistar
och grenar till minne av sin vallfärd. Sedan kyrkoherden i P6ruwelz, pater
Martin Lebrun, 16o3 fätt kännedom om denna vallfärdsort, lät han resa

upp eft stenkummel på ekens plats. Av ett srycke av eken lät han göra wä
små madonnastatyer, av vilka den ena först ställdes upp i kyrkan i Pöruwelz

men 16o6 placerades i en nisch i stenkumlet. Med största sannolikhet är det
samma statyett, som än i dag vördas i Bon-Secours. Antalet pilgrimer växte
oupphörligt, x.h 1636 beslöt man att bygga ett kapell på platsen i stället
för det blygsamma stenkumlet. Detta kapell invigdes 1637. Madonnasta-

tyetten, som hittills helt enkelt på grund av sin placering kallats Notre-
Dame d.u chöne-d,'entre-d.eux-bois, började nu av de fromma pilgrimerna
kallas Notre-Dame d,e Bon-Secoars. Men detta kapell visade sig snart vara
för litet, och man beslöt att uwidga det, vilket skedde fi43-fi41. Det
gamla kapellet tjänade som kor i det nya kapellet, och därigenom kunde den
lilla statyn av Guds Moder fä behälla den plats, som den alltid haft.
Ägaren av slottet i Pdruwelz, en medlem av den kända släkten de Croy, hade
jus patronatu.r över kapellet. Han anförtrodde åt birgittinpatres i P6ruwelz

uppdraget att läsa den heliga mässan i kapellet och ge pilgrimerna sakra-

meflten. Omkring 165o fick en av dem titeln kaplan. Birgittinpates hade

detta uppdragtill r7o5, då det övergick på sekularpräster. Men birgittinpatres
fortsatte även därefter att ldsa mässan och att biträda med att ta emot bikt
ända till ry84, dä deras kloster måste läggas ner.

En av dessa birgittinpatres, vars namn är okänt, utgav 1666 ett litet arbete

med titeln Recueil des gråces d.e Notre-Dame d.e Bon-Secours, bonoröe d.ans

sa cbapelle båtie sur le ntoni de Pöruttelz-Hainaut. Han redogjorde där för upp-
komsten av vallfärdsorten och för många fall av underbar bönhörelse.

Under senare hälften av r6oo-talet var ttakten kring Pdruwelz ofta krigs-
skådeplats. Många gånger plundrade franska soldater kapellet i Bon-Secours.

Vid fyra tillfällen ansåg birgittinpatres det rådligast att föra madonnasta-
tyetten till en säkrare förvaringsplats. De förde den då till Tournai. Detta
måste ske med en viss försiktighet. En gång låtsades birgittinpames sålunda

föra bilden till sia moderkloster i Ärmentiöres.
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Då gränsen mellan spanska Nederländerna och Frankrike definitivt drogs,
kom den att gå mycket. nara kapellet i Bon-secours. vid ett besök på platsen
i fjol hade förf. tillfälle att konstatera, att i vära dagar tullbommen går in-
till kyrkväggen. Den omedelbara närheten till gränsen kom att förorsaka
någta smärre diplomatiska överläggningar, då den nuvarande kyrkan skulle
byggas.

Den kyrka, dfu Notre-Danze de Bon-Secours nu står, är nämligen inte den,
där birgittinpatres på sin tid tjänade. Pilgrimsskarorna fortsatte att växa, och
även det utökade kapellet blev efterhand för litet. Sedan för.slag om yfter-
ligare uwidgning förkastats, revs kapellet 1885 och en ny, större kyrka upp-
fördes, dar kapellet stått, på ett sådant särt att madonnastatyetten kunde be-
hålla sin plats. Den nya kyrkan stod färdig 1892. Den erhöll rgro av pius X
titel av basilica rninor.

Den lilla statyn av Guds Moder är nu det enda minnet från de daga4 dä
den heliga Birgittas andliga söner verkade i denna trakt. >L'6glise et le
cloitre de leur monaståre de Pdruwelz ont 6td d6molis! Il n'en reste plus
aujourd'hui la moindre trace>, är det beklämmande besked man får.

Torgny Lind.gren

Min fru sancta Maria. I din mildhets sköte och händer befaller jag idag min leka-
men och sjäI, mitt råd och åstundan, vilja, tal och alla mina gärningar; all mia
hjärtas bedrövelse, all min drang. Allt mitt hopp och hugsvalelse, hela mitt liv och
min ändalykt. Ärt de för din heligaste böns skull måtte skipas och sryras efter din
käraste Sons mildhet och vilja. Min kära fru, var min hjälperska och mitt värn mot
alla djävulens list och frestelser, mot alla min själs och kropps fiender. Och mot alla
deras råd och vilja som vilja nödga mig eller själwiljande åstunda eller vilja göra
ont eller skada. Ått de i intet måtte skada mig, varken till liv eller själ. Och gör,
kära fru saocta Maria, det heliga korsets recken över mig, att min själs ovänner må
se att du, min kära fru och jungfru, hjälper mig och hugsvalar mig med din välsig-
nade Son, nu och alltid förutan ände. Amen.

Medeltida birgittinbön efter cod.. Berol. Theol. Lat. 7r
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KATOLSKA PERSPEKTIV

Ekumenisk mobiliseting
i New Delhi

Onekligen kan Kyrkornas världsråds
plenarförsamling i New Delhi (r8 nov.-
5 dec. 196r) betecknas som )en kyrkor-
nas ekumeniska rnobilisering, av stor be-
tydelse. Rådets generalsekreterare, dr
Visser 't Hooft, har säkert rän, när han
i denna händelse 

- 
vid sidan av den

panortodoxa konferensen på Rhodos (24
sept.-r okt. 196r) och det kommande
katolska allmänna kyrkomötet i Vatika-
nen 

- 
såg ett förebud om kommande

händelser i den ktistna världen.
Det kan här inte bli. fräga om att slut-

giltigt bedöma betydelsen av denna ge-

neralförsamling eller fastställa dess rele-
vans för den ekumeniska rörelsens fram-
tida utveckling. Vi viil endast ge en kort
sammanfattning av de viktigaste resulta-
ten och dra ut några linjer av de redan
nu skönjbara perspektiven.

Först och främst bör man notera två
händelser som förändrar och delvis även
fullkomnar Världsrådets sruktur och som
i kyrkohistorien nog kommer att beteck-
nas som den tredje plenarförsamlingens
stora insatser.

Den första händelsen vat 
^tt 

de orto-
doxa kyrkorna i Ryssland, Bulgarien, Ru-
mänien och Polen intogs i Kyrkornas
världsråd. Sålunda är numeta nästan alla
ortodoxa samfund där representerade och
utgör med sina över roo miljoner tro-
ende den till antalet största anslutna
gruppen. Viktigare är dock att Världs-
rådet därmed slutgiltigt upphört 

^tt 
vara

en sammanslutning som huvudsakligen
består av protestantiska samfund. Viljan
och strävan att få med de ortodoxa har
emellertid alltid funnits och redan på
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plenarförsamlingen i Amsterdam 1948,
då Kyrkornas världsråd konstituerades,
uppgjordes planer på att i rohet mot de
ekumeniska målsättningarna söka vinna
deras medverkan. Men till följd av de
ortodoxas reserverade hållning ingav
vissa företeelser i utvecklingen efter för-
samlingen i Evanston 1954 farhägor f.ör

att tendensen i protestantisk riktning
skulle bli alltmera dominerande. En så-

dan utveckling har nu, inte minst genom
påvens koncilieplaner vill det synas, slut-
giltigt hejdats. Säkert vat m i medveten
om att eventuella politiska avsikter kunde
vara med i spelet, i synnerhet beträf-
fande patriarkatet i Moskva, men de orto-
doxas inträde i Väddsrådet välkomnades
dock av en stor majoritet som ett väsent-
ligt framsteg i den ekumeniska rörelsen;

^v rto röstberättigade röstade r4z för,
3 emot, 4 nedlade sina röster och r röst
förklarades ogiltig. Framtiden får utvisa,
huruvida och vilken omfattning detta
starka element kommer 

^tt 
göra sig gäl-

lande, t. ex. i en fortsatt fördjupning av
kyrkobegreppet.

Förutom dessa fyra ortodoxa kyrkor
har församlingen i New Delhi intagit yt-
terligare 19 samfund, de flesta utgörande

"unga kyrkor" i Afrika och Asien. Också
detta element innebär en ny accent i
Kyrkornas världsråd, något som även kom
till uttryck i valet av det nya presidiet
som nu omfattar sex medlemmar (och av
det till tolv representanter utvidgade
verkställande utskottet). För första gången
är nu de unga kyrkorna i Indien och
Afrika företrädda i deaa presidium, de
!.örta av kyrkoherde David G. Moses,
Nagpur, medlem av den Förenade nord-
indiska kyrkan, och de senare av guver-
nören i Norra Nigeria Sir Francis lbiam,
lekman och metodist. Genom denna till-
växt har den inre spänningen inom
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Kyrkornas världsråd tillförts nya moment,
som naturligt nog kan framkalla irrita-
tion på vissa känsliga punkter.

Sedan på så sätt r89 kyrkor och sam-
fund anslutit sig till Kyrkornas världs-
råd, tillhör nlrmera nästan hela den icke
romersk-katolska kristenheten en enda
stor organisation, vilket betyder 

- 
ilall

den statistik håller sträck som räknar med

775 miljooer kristna i hela världen (om-
kting z9% av hela mänskligheten) och
därav omkring 4oo miljoner romerska
katoliker 

- 
att antalet av till Kyrkornas

världsråd anslutna kristna torde belöpa
runt tal 36o miljoner. (Islam

räknar 35o miljoner, hinduismen 3zo
miljoner, konfucianismen 3oo miljoner,
buddhismen r5o miljoner, >konfessions-
lösa" 6oo miljoner.)

Den andra betydelsefulla händelsen i
New Delhi var beslutet om att Interna-
tionella missionsrådet skulle integreras i
Kyrkornas världsråd. Hittills hade Mis-
sionsrådet, vars delegerade inte företräder
några kyrkor utan vissa missionssällskap
och nationella kyrkliga råd, varit själv-
ständigt, fast det sedan rgro utgjorde en
av de främsta krafterna vid Väddsrådets
tillkomst. Den nya kommissionen >för
världsmission och evangelisationr, som
nu upprättades inom Världsrådet, kom-
mer förmodligen att inta en viktig och
stark ställning inom organisationen i dess
helhet. Redan nu betonades i kommis-
sionsberättelsen an Världsrådet självt och
alla dess medlemskyrkor måste bli mera
medvetna om sitt missionsansvar, att de
borde göra missions- och evangelisations-
uppgiften till medelpunkt i sina strävan-
den och tillerkänna den absolut prioritet.
Utan wivel skymtar här en berydelsefull
utveckling, som också för oss katoliker
måste te sig som ett Försynens tecken,
även om vi har en känsla av att Propa-
gandakongregationen i Rom och de ka-
tolska missionärerna därmed ställts inför
ännu mera vanskliga och ömtåliga pro-
blem i den fredliga samexistensen.

Jämsides med dessa föråndringar pä
det rent strukturella planet bör vi även
uppmärksamma nägra andra företeelser
som särskilt karakteriserat den tredje ple-
narförsamlingen i New Delhi.

I första hand gäller det den nya for-
muleringen av det gemensamma tros-
fundamentet, som av plenarförsamlingen
antogs med stor majoritet (383 röster för,
36 emot, 7 nedlagda; därvid bör dock
påpekas att ett större antal delegerade var
frånvarande).

Tidigare lydde artikeln i författningen:

"Kyrkornas världsråd är en gemenskap av
kyrkor som bekänner Vår Heme Jesus
Kristus som Gud och Frälsare." Redan
rgj3 hade biskopskonferensen inom
norska kyrkan föreslagit att en utrycklig
hänsyftning till Skriften skulle tillfogas.
Senare anmodades Världsrådet från orto-
doxt och annat håll att ge formuleringen
en rinitarisk prägel.

Den nya formuleringen, som hade för-
beretts vid konferensen ry6o i St. An-
drews (Skottland), preciserar och accen-
tuerar därför det centrala syftet med med-
lemskyrkornas anslutning till Kyrkornas
världsråd sålunda:

>Kyrkornas världsråd är en gemenskap
av kyrkor som bekänner Herren Jesus
Kristus som Gud och Frälsare i enlighet
med den Heliga Skrift och därför till-
sammans söker fullfölja sin gemensamma

kallelse till Guds Faderns, Sonens och
den Helige Andes ära.u

Omröstningen hade föregåtts av en
längre diskussion, i vilken betänkligheter
mot den nya formuleringen framfördes
från samfund som inte utryckligen er-
känner läran om Treenigheten (som t. ex.
Årminianska kyrkan i Holland) och från
kretsar som är mäna om att undvika ett
intryck av att Världsrådet skulle vilja
föreskriva ett slags förpliktande trosbe-
kännelse. Däremot lät de ortodoxa förstå
att de i denna formulering inlade hela
dea mening som avses i Nicenska tros-
bekännelsen. I allmänhet kan man nog
säga att denna nya trosgrund inte endast
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betyder ett viktigt substantiellt tillskott
för Kyrkornas världsråd uan att man där-
igenom också statkate bekänner sig till
den gamla (för ortodoxa och romerska
katoliker gemensamma) koncilietraditio-
nen.

Ännu en sak bör framhållas som
kanske innebär ett viktigt steg framåt på
vägen till en verklig enhet mellan kyr-
korna. För första gången kunde man
enas om att mera klart definiera vad som
menas med kyrkans enhet. Formuleringen,
som utarbetats av sektionen för "tro och
kyrkoordningu vid dess seflaste sarnman-
komst 196o i St. Andrews, underkasta-
des i New Delhi en mera allmän diskus-
sion, som resulterade i att följande orda-
lydelse blev antagenl

>Vi uor att den enhet som är både
Guds vilja och hans gåva till sin kyrka
synliggöres, dä alla pä samma ort, som är
döpta till Jesus Kristus och bekänner ho-
nom som Herre och Frälsare genom den
Helige Ande föres till en htllstd.ndigt
förpliktande (fully committed) gemen-
skap med varandra, i det de fasthåller vid
samma apostoiiska tro, förkunnar samma
evangelium, bryter samma bröd, förenas
i gemensam bön och står i ett gemen-
skapsförhållande, som för till vittnesbörd
och tjänst ät alla; och som samtidigt är
förenade med hela kristenheten allestädes
och i alla tider på ett sådant sätt, att äm-
betet och medlemskap erkännas av alIa,
sä att alla kan handla tillsammans och
uttala sig gemensamt, allt eftersom tid
och omständigheter liksom det uppdrag
Gud betott sitt folk kräver. Vi tror att
vi måste bedja och arbeta för en sådan
enhet.t

Denna text är inte någon egentlig de-
finition utan fastmer en beskrivning av
kyrkans enhet som ännu lämnar många
frågor öppna (särskilt beräffande det
kyrkliga ämbetets väsen: om det rir av
biskoplig karaktär eller inte, om det be-
ror på apostolisk succession eller inte,
osv.). Men mao får inte glömma att ti-
digare, t. ex. ännu i Evanston, en pro-
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testantiskt inspirerad definition av kyrkan
(simal peccatrix et iutta) blockerade or-
todoxien. Ännu mer måste man ta i be-
traktande att än i dag en viss tendens
inom Kyrkornas världsråd lägger tonvik-
ten på det pragmatiska och söker skjuta
de principiella frägorna angående kyr-
kans enhet i tro, gudstjänst och författ-
ning i bakgrunden. Som en motsättning
mot denna tendens (något som blir ännu
rydiigare i de ortodoxa och anglikanska
förklaringarna med deras inriktning på
enhetsfrågornas väsentligt teologiska ka-
raktär) kan den nya definitionen tolkas
som ännu ett steg i riktning mot eo dju-
pare uppfattning av enheten; medlems-
kyrkorna uppmanas beträda denna väg.

En av höjdpunkterna i New Delhi var
en stor nattvardsgudstjänst, till vilken
den nordindiska kyrkan hade inbjudit.
Nattvarden utdelades där av 3o angli-
kanska biskopar till omkring z ooo kom-
munikanter i närvaro av ärkebiskopen av
Canterbury, som hade sin plats vid sidan
om altaret utan att aktivt deltaga. Trots
att ortodoxa och flertalet lutheraner inte
gick till nattvarden, bevistade de dock
gudstjänsten, till vilken närmare 3 ooo
troende infunnit sig. Därmed hade vis-
serligen inte det av ungdomskonferensen
i Lausanne 196o med sådan iver fram-
förda kravet om principiell nattvardsge-
menskap uppfyllts, men händelsen var
viktig nog. Att så många kom till natt-
vardsbordet berodde säkerligen på att
man skämdes inför hedningarna över de
kristnas oenighet. Ått detta var något ut-
över det vanliga underströk emellertid
Världsrådets sektion för enhet i sin redo-
görelse genom att inskränka sig tiLL fuägan,
huruvida en dylik praxis kunde vara
rmöjligr under vissa förhållanden, som
t. ex. vid ekumeniska sammankomster,
även om den fulla enheten ännu inte bli-
vit förverkligad. 

*

Som avslutning på detta referat, där
endast de mest väsentliga aspekterna på
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mötet i New Delhi tagits upp, må ännu
nägra otd tillfogas beträffande Katolska
kyrkans relationer till Kyrkornas världs-
råd. För första gången deltog fem offi-
ciella observatörer från Katolska kyrkan
vid en plenarförsamliog av Kyrkornas
världsråd; vid alla förhandlingar och dis-
kussioner var >inte endast deras perso-
ner utan Rom närvarande". Relationetna
mellan Världsrådet och Katolska kyrkan
(och andra icke-medlemmar) diskutera-
des en hel förmiddag inom kommissio-
nen för tro och kyrkoordning; i synner-
het välkomnade man upprättandet av
Sektetariatet för den kristna enhetens
främjande under ledning av kardinal Bea
i Rom. Trots en del bryska uttalanden av
den ryske metropoliten Nikodim, ärke-
biskop av Jaroslav och Rostov, förefaller
Världsrådet och alla dess medlemmar
hysa en uppriktig önskan om att kon-
takterna med Rom vidgas. Låt oss hop-
pas att dessa första ansatser ger upphov
till en 

- 
mä vara inte lätt men dock 

-fruktbar dialog. Utan tvivel finns å ömse
sidor viljan att fortsätta på den inslagna
vägen och att föLja Herrens uppmaning:
,Vidga ut platsen för ditt tjäll, låt spänna
ut tältet under vilket du boru (Jes. 54: z).

H, S-I

Schismen i undervisningen

Under denna rubrik ger Christopher
Dawson 

- 
professor vid Harvard-univer-

sitet och känd fötfattare till den inter-
nationellt uppmärksammaåe boken Reli-
gion and, Cuhure och andra publikationer
i Europa-frågan 

- 
i Tbe Comrnontt,eal

0 lq ry6r) ett utdrag ur sin senaste bok
Tbe crisis ol lVettern Ed.ucation (New
York 196r). Han betonar där den bety-
delse de stora världsreligionerna haft för
närmandet mellan nationerna i andligt
och intellekruellt avseende. Deras insats
kan på intet sätt, menar han, ersättas av
en sekulariserad civilisation som söker

inta deras plats i västerlandet, ty de visar
sin styrka just på den punkt där den mo-
derna civilisationen sviker, nämligen då
det gäller att skapa en hållfast moral och
fötmedla andlig insikt 

- 
dessa andliga

värden, på vilka vår egen kultur väsent-
ligen beror.

Vetenskap och teknologi är i sig själva
indifferenta i etiskt och andligt avseende.

De kan inte meddela andliga principer.
De kan tas i tjänst av vilken som helst
regim för dess egna syften. Vi ser iu i
vära dagar, hut å ena sidan vetenskapens
landvinningar tas i bruk av den totalitära
staten som ett maktinsuument och å den
andra sidan teknikens frarnsteg utnyttjas
av den demokratiska världen till att
frdmja våIftuden och tillfredställa de ma-
teriella behoven 

- 
även sådana som

väckts av producenternas vinstbegär.

Just det moderna samhället skulle be-
höva högre, andliga principer, för att
kunna samordna vetenskapens och tekni-
kens nya möjligheter till att lösa kon-
flikten mellan makt och moral, mellan
förnuft och begär, mellan teknologi och
humanism, mellan självintresse och allmän
välfärd.

I det förflutna erbjöds denna koordi-
nerande princip i alla samhällen och kul-
turer av religionen. Det var denna som
utgjorde den yttersta g r^rrt:Ln för den
moraliska ordningen och skapade med-
vetenheten om ett rike av andliga värden
bortom denna värld av mänskliga pas-
sioner och inressen. Även om vi förkastar
deo traditionella religionen och vägtar
tro på något teologiskt system eller nå-
gon l*a det är fallet i den mo-
derna världen, slipper vi inte undan nöd-
vändigheten av nägra högre, koordine-
rande principer, orn vårt samhälle skall
kunna överleva.

Comte på r8oo-talet visste detta klart.
Men hans försök att ersätta religionen
med rationalistisk vetenskap var ett ödes-
digert rnisstag 

- 
liksom alla dylika före-

tag. I själva vetket kan problemet inte
lösas på rent rationell väg med mindre
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man däri innefattar transcendensprinci-
pen, som är väsentligen teologisk.

Det är därför av största betydelse, att
vi inte låter oss förbländas genom vul-
gära antiteologiska fördomar, så att vi inte
mer kan se, vilka vitala sociologiska och
psykologiska funktioner religionen har
fyllt vid världens civilisering.

För vår egen del har kristendomen all-
tid utgjort en levande teologisk och and-
lig tradition, men den har steg för steg
berövats sitt intellektuella och andliga in-
flytande på den moderna kulturen. Den
har dock att erbjuda något som det mo-
derna, åt tekniken hemfallna samhället iir
i trängande behov av, nämiigen en andlig
koordinationsprincip och en enhetsprin-
cip 

- 
och det är på uppfostrans område

som detta behov och dess tillfredsställande
kan bringas i harmoni med varandra.

Vi måste emellertid medge, att felet
inte enbart ligger hos den världsliga si-
dan. De kristna har bibehållit sin tro på
teologisk sanning, på en transcendent mo-
ralordning och andlig gemenskap, men
dess värre går deras accepterande av dessa
principer inte alltid hand i hand med de-
ras kulturskapande. Ålla moderna kristna
har mer eller mindre kommit under in-
flytande av den dominerande sekularise-
rade kulturuppfattningen. De flesta av oss

är chockerande okunniga och glömska be-
träffande rikedomen i vårt andliga arv.
Även de bland oss som fått en god upp-
fostran är bättre underrättade om 

- 
och

vanligen mer intresserade av 
- 

moderna
politiska och kulturella trägor än den
kristna kulturuaditionen.

Felet måste mestadels tillskrivas upp-
fostran, men bakom den ligger den stora
schism, som delar hela vårt liv i wå olika
delar: den vatdagliga världen med sitt se-

kulariserade liv och den begränsade, spe-
ciella sfär som upptas av kyrkan och re-
ligionen.

I det förflutna var det inte så. Under
medeltiden och i katolska länder intill
förra århun&adet intog religionen en stor
plats i det allmänna livet; där fanns en
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rik religiös kultur, som kom till uttryck
i konst och musik samt i lokala fester och
vallfärder.

Visserligen gick även då det medvetna
strävandet efter en lekmannakultur i seku-
lariserande riktning: schismen fanns redan
då. Man brukar beskylla renässansen och
den ensidiga utvecklingen av de klassiska
studierna för detta tillstånd, men de är
blott till en del ansvariga. Den grundläg-
gande orsaken syns ligga i den medeltida
tendensen att ge prästerskapet monopol på
undervisningen, så att lekmännen inte fick
vara med på det medeltida universitetet
och vid organisationen av högre under-
visning. Med detta som bakgrund upp-
stod en ny människoklass, uppfostrad av
lekmän, med ett självständigt ideal av en
lekmannakultur.

Den konsekventa uppdelningen av kul-
turen i två halvor motsvarades av en so-

cial skillnad mellan präster och lekmän.
Prästerskapet studerade bibeln och kyrko-
fäderna, kyrkans historia och den tradi-
tionella kristna filosofin, lekmännen där-
emot den klassiska litteraturen, politisk
historia, de gamla hedniska filosoferna
och den nya naturvetenskapen. Visst var
uppdelningen inte så skarp och schematisk
som den här framställs, meo den förde
utan tvivel till att lekmännen i allt sörre
utsträckning förlorade sinnet för den tra-
ditionella kulturen som en helhet. Tän-
ker man på, hur lekmannauppfostran un-
der de senaste fyra århundradena antog allt
störe dimensioner, medan den klerikala
uppfostrans område alltmera inskränktes,
så förstår man, att verkningarna av denna
uppdelning på den moderna civilisationen
i sekulariserande riktning knappast kan
överdrivas.

Vad som alltså behövs är intet mindre
än en radikal reform av den kristna un-
dervisningen: en intellektuell revolution,
som skall återställa enheten av den kristna
kulturen. Det är nog omöjligt att åstad-
komma en sådan förändring i vår livstid,
ty utbildningsinstitut och studieplaner ilr
mycket resistenta mot förändringar. Men
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då nu en gång den traditionella humanis-
tiska utbildningen har måst vika för en
ny vetenskaplig modell, måste de kristna
göra något positivt för att bevara sitt arv.
Det vore klokare att arbeta för en verk-
lig restauration av den kristna kulturen i
stället för att hälla sig bara till defensiven
i rent konservativ anda.

Det fötsta väsentliga, det enda som kan
säkerställas utan någon genomgripande
ändring av institutioner och lagar, är åter-
ställandet av medvetenheten om den ge-

rnensamma kristna kulturen som grund-
val för den europeiska historien och som
bakgrund till våra särskilda nationella och
lokala traditioner.

Id6n om en kristen kultur inbegriper
en mera omfattande och mera realistisk
uppfattning av kristen gemenskap än vi
ar vana vid nuförtiden. Vi måste åter upp-
täcka id6n om odet kristna folket" som
en sann världsomspännande gemenskap,
inte enbart en kyrklig organisation utan
organet för en ny mänsklighet. Denna
uppfattning är utuyckt i den tidigare
kristna id6n om "tredje släktetu och 

-mera ytligt 
- 

i den medeltida id6n om
kristenheten. Det klassiska uttrycket för
detta finns i den katolska liturgin, i syn-
nerhet i påsk- och pingtsliturgin. Som re-
sultat av den kristna kulturens borttynande
sedan reformationen genom sekterism och

sekularisering har vi tyvärr förlorat blic-
ken för id6n om ett kristet folk. Inte som
om sekterna skulle vara omedvetna om
denna idäs betydelse i princip 

- 
i själva

verket har de mest exffema av dem, som
vederdöpare eller kväkare, ofta eftertryck-
ligt framhållit den. Men de facto har sek-

terismen lika effektivt som sekularisatio-
nen undergrävt den, så att till slut katoli-
cismen själv i världens ögon blev något
av en ovanligt omfattande och exklusiv
sekt.

Efter allt detta är det av väsentlig be-
tydelse, att den kristna uppfattningen av
historien återvinns: för det första läran
om förvandlingen och åtetskapelsen av
mänskligheten i och genom Inkarnatio-
nen; för det andra den uaditionella
kristna teorin om de på varandra följande
tidsåldrarna som progressiva stadier av
uppenbarelsen; för det tredje idealet av
gudsrikets utbredande genom inlemmande
av nationerna i Konungadömet och den
kristna traditionens berikande genom
mångahanda bidrag från olika nationella
kulturer och traditioner; för det fjärde 

-i samband därmed 
- 

id6n om en provi-
dentiell planläggning, genom vilken alla
positiva element i den förkristna och den
ickekristna världen finner sin fulländning
i Guds rike.

Förnuftet säger oss att den ende som kan meddela oss något om Gud, är Gud
själv. Människor vet ingenting om hans fördolda liv eller hans planer med dem. Män-
niskor kan endast bjuda till att tro på andras uttalanden om honom, när det finns
förnuftiga skäl att 

^rfi^ 
att deras påståenden inte är deras utan hans 

- 
när de talar i

hans stäIle. >Ingen känner vad som är i Gud, utom Guds Andeu (r Kor. z: rr).
Thomas Merton The Ascen to Truth
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Srärten des Geistes, Olten-Lausanne, Urs-Graf Vedag. Per band SFr 38: -.
Urs-Graf-förlaget har länge haft gott anseende bland bokvänner vädden runt för

sina utmärkta bibliofilupplagot. Stätten d.es Geistes, en ny, 1958 påbörjad serie, för-
tjänar att bli känd inom vidare kretsar. Den har hittills utkommit i fem band (for-
mat 22x z9), zv ypperlig kvalitet till såväl form som innehåll, och hör till det bästa
modern bokkonst kan frambringa.

Historiskt ryktbara andliga centra presenteras här i ord och bild på grundval av
direkta vittnesbörd i form av berättelser ur krönikor, brev och andra dokument som
kompletteras med motsvarande bildmaterial, allt interfolierat med förträffliga kom-
mentarer. På ea levande, fascinerande och tankeväckande sätt framuäder här de stora
linjer som karakteriserar västerländsk och österländsk kulturhistoria.

Första bandet, Siena. Die Stad.t d.er Junglrua av Titus Burckhardt (1958),
återger staden Sienas historia som ect typiskt exempel på kulturutvecklingen i väs-
terlandet. Kampen mellan guelfer och ghibelliner, den heliga Katatinas ädla gestalt,
renässansen, ryrannväldet, det politiska förfallet 

- 
allt detta framstår som detaljer i

ett mera omfattande dramatiskt skeende: det som försiggår på den scen som utgörs
av staden Siena är en åskådlig framställning av hela västerlandets öde.

Andra bandet, Athos. Der Berg d.es Scbweigenr av Philip Sh errar d (rq:g),
tar oss med till det berömda munksamhället på berget Athos, den Heliga Jungfruns
berg, med dess rikt differentierade brödraskap av grekiska, serbiska, bulgariska, ru-
mänska och ryska munkar, vilket än i dag utgör en sammanfattning av det kristna
munkväsendet med dess strävan efter fullkomlighet. På Athos praktiseras alltjämt
anakoretismen i dess urprungliga form, dvs. av i total avskildhet levande ensiftare,
vid sidan av de till ett slags byar 

- 
ehuru rätt lösligt 

- 
sammanslutna eremitcel-

lerna samt slutligen de egentliga klostren, där munkarna bor och gemensamt ägnar
sig åt bön och arbete under en abbots ledning.

Av särskilt stort intresse är de kapitel som behandlar munkens dagliga tillvaro
samt bönelivet sådant detta framträder i de hagiogtafiska och mystiska texter som

finns på Athos: inträdet som novis, iklädningen, dagligt liv i heig och söcken, fasta

och bön 
- 

allt åsyftande till att på det andliga livets trappsteg småningom nå upp
till den överjordiska lyckan i ostörd kommunion med Gud.

>Här har du de största av alla rikedomar 
- 

frihet och frid med dig själv. Ty fri
är endast den som har övervunnit världen och tagit boning i alla dygders verkstad,
på berget Athos>, såsom en gammal Athos-text uttrycker det.

De delvis storartade färgbilderna gör boken än mera livfull och fängslande och

förmedlar en än starkare kontakt med denna avskilda värld.
Tredje bandet, Sinai av Heinz Skrob*cba (1959), framhåller berget Sinais

särskilda betydelse i mänsklighetens religiösa och kulturella utveckling såsom ett av
den oonoteistiska uppenbarelsens viktigaste centra, djupt vördat av såväl judar som

kristna och muhammedaner. Ur alla ftrönikor, brev och urkunder, ur de geografiska

och konstnärliga illustrationerna sant ur den skickligt interpreterande kommentaren
framtäder här en bild av detta bergs historia som iust i sin saklighet verkar be-

stickande och låter en ana de stora sammanhangen i människans utveckling med både

västerländska och östedändska inslag.
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Fjärde bandet, Fes, Stad.t det Islams av Titut Burcåbard.t (196o), intro-
ducerar oss i islams vädd sådan den åskådliggöres i staden Fes, som alltjämt be-
varar arvet efter den morisk-andalusiska kultur som en gäng haft ett så viktigt in-
flytande på hela Europa. Den fängslande framställningen av islamitisk religiositet
och andlig odling får ett särskilt värde genom att författaren inte endast bygger på
historiska texter och dokument utan även delger oss sina egna, genom mångårig
kontakt med den maghrebiska kulturen, förvärvade specialkunskaper.

Denna inroduktion i islamitisk spirirualitet 
- 

sådan den t. ex, framträder i koran-
ordet: >Allt på jorden * Iörgängligt; evigt förblir endast din Herres anlete, fullt av
majestät och godhet" 

- 
16;ds ha en direkt aktuell betydelse med tanke på det dra-

matiska sätt varpå den europeiska och den islamitisk-notdafrikanska världen i våra
dagar pä nytt konfronteras med vzrandra.

Femte bandet,lrland.. lVegbereiter d.es Mittelaherc av Ludwig Bieler (196r),
skildrar den gamla iriska munkkulturen och dess starka och betydelsefulla inflytande
på europeisk kultur i övrigt.

När folkvandringarnas flodvågor ebbade ut, uppbyggdes det nya Europa utifrån
Irland. Det var därifrån som skaror av högt bildade munkar sändes ut. På Irland hade
ur keltisk jordmån spirat en ursprunglig form av kristendom som nu visade sig kunna
slå rot också på kontinenten. De under irisk egid upprättade klostren norr och söder
om Alperna blev centra för konst och vetenskap, vishet och helighet. Spåren av
denna iriska mission kan följas ända fram till \(ien och till Bobbio i Abruzzerna.

Ludwig Bieler, som är professor i paleografi vid universitetet i Dublin, ger här
en i stora drag tecknad sammanfattning av denna iriska missionhistoria under tidig
medeltid 

- 
på samma sätt som i de övriga banden rikt dokumenterad med samtida

texter, praktfulla reproduktioner av miniatyrer ur handskrifter från 6oo- och 7oo-
talen och forniriska texter samt med avbildningar av sakrala kärl, vilket allt förmedlar
en direkt och levande inblick i denna munkkultur' 

Hermann se,er sI

Bilan du Mond.e. Encyclopödie
catholique d,u monde chrötien, z
band. Paris-Tournai r958 resp.
r96o, Casterman.

Det skulle vara förmätet att vilja re-
censera ett verk vars titel är "Världens
bilanu och vars första band ensamt före-
ter en innehållsförteckning som omfattar
tio sidor. Därför inskränker vi oss till
ban eft, nämligen till den ledande tanke
som inspirerat denna nya variant av ka-
tolska uppslagsverk.

Verkets syfte är följande: att i över-
siktliga sammandrag förmedla alla de
uppgifter som åtminstone kan ge ett
åskadligt tvärsnitt av kyrkans verksamhet
i den moderna världen. Detta implice-
tar tvä frågeställningar: vilka är de kraf-

ter som bestämmer världen av i dag? och
vilken plats intar kyrkan därvidlag?

I en tid, då de inre och yttre krafterna
antar globala mått, är det klart att
blotr ett världsomfattande betraktelsesätt
kan ge ett fullgott svar. Föreliggande
verk vill sålunda ge åskådliga skisser av
kyrkans >presens> först i världen som
helhet, sedan i de åtta geografiska-kultu-
rella enheter som värden brukar indelas i
(Latinamerika, Nordamerika, Afrika, de
arabiska länderna, Västeuropa, det kom-
munistiska blocket, Asien, den oceanska
övärlden) och slutligen i de enskilda län-
derna inom dessa. Ftamställningen av
detta tredje avsnitt fyller det andra ban-
det; de båda första frägorna behandlas i
det första som 196z beräknas utkomma i
ny upplaga.
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Överblicken över världen som helhet
innehåller material beträffande befolk-
ning, urbanisering, kolonialfolkens eman-
cipation, olika sociala och kulturella mil-
jöers inverkan på varandra, de stora in-
ternationella organisationerna, kristen-
domen med dess olika denominationer,
världsreligionerna, sekterna m. m. Där-
till kommer, för att visa kyrkans närvaro
mitt i denna värld, en överblick över
hennes historia, uppgifter om påvedömet,
den nuvarande kyrkliga organisationen,
den kyrkliga statistiken, de religiösa ord-
narna och kongregationerna, den ekume-
niska rörelsen och kyrkans syn på den,
missionen, den liturgiska förnyelsen,
lekmannarörelsen och lekmannainsatsen
inom kyrkan, de mest betydande religiösa
och andiiga centra (vallfärdsorter, uni-
versitet, teologiska fakulteter) samr den
katolska pressen.

Beträffande den geografisk-kulturella
enheten ställes alltid frägat å ena sidan
efter det sociala och kulturella läget, ä
andra sidan efter kyrkans presens däri.
H& ffu man en kortfattad överblick över
geografi, historia, befoikningsrörelse, po-
litiska, ekonomiska och sociala problem,
andliga och kulturella strömningar samt
över kyrkans historia och den nuvarande
religiösa situationen.

Andra bandet innehåller 
- 

på mer än
8oo sidor 

- 
r89 monografier över de

enskilda länderna. Ockå här genomförs
samma schema som i första bandet. Först
skisseras ländernas sociala och kulturella
läge. Sedan följer uppgifterna om den ka-
tolska kyrkan: kyrklig organisation och
statistik, kyrkans religiösa, kulturella och
sociala inflytande, hennes inverkan på ak-
tuella frågor.

En ofantlig rikedom på tillförlitliga
data och informationer har i dessa två
band sammanförts på minimalt urrymme,
nästan alltför mycket för att riktigt kunna
göra rättvisa åt syftet (rKommunismen,
t. ex. avklaras på endast ue sidor). Likaså
framställes i detta verk 

- 
naturligt

nog 
- 

endast den synliga, empiriskt på-

5o

tagliga sidan av kyrkan. Men det är nog
första gången som ett sådant rikt iäm-
förelsematerial över kyrkan i hela värl-
den, som helhet och i detalj, erbjudes på
ett så sammanträngt utrymme. En del
framställningar av enskilda länder är ly-
sande. Tyvärr gäller detta inte om över-
blicken över den svenska katolicismen;
den har blivit något torftigt behandlad.

Sammanfattningsvis kan sägas: dessa

band utgör inte endast ett praktiskt upp-
slagsverk, utan de kan också öppna ka-
tolikernas ögon för nutidens globala
perspektiv. Mindre genom direkt fram-
ställning än genom den helhetsbild som
erbjudes framträder påtagligt, hur ofant-
ligt angelägna de andliga uppgifter, pro-
blem och strider är som kännetecknar
kyrkans situation av i dag.

H. S--r

Georg Siegmund: Sein
oder Nichtsein. Trier r96t, Pau-
linus.

>Det finns bara ett enda verkligen all-
varligt filosofiskt problem: Självmordet.n
Så sade Albert Camus.

Detta problem behandlas på ett kun-
nigt och grundligt sätt i föreliggande
bok. Men G. Siegmund visar oss, att
självmordet inte bara är ett filosofiskt
problem, utan att det även har djupa di-
mensioner av psykologisk, sociologisk,
moralisk och religiös art.

Alla tider och alla folk känner till
självmordet. Välstånd, hedendom, fritän-
keri, sekularisering, alkoholmissbruk, in-
dustrialisering och urbanisering är fakto-
rer som driver självmordssiffrorna i höj-
den. Sverige ligger ganska illa till i den
internationella statistiken; bara lapan,
Sovjetzonen (-östtyskland) och enstaka
storstäder (\7ien, Berlin) uppnår högre
siffror. I Storbritannien, Canada och
U. S. A. är självmordsförsök straffbart.
Domstolarna i Storbritannien t. ex. dö-
mer ådigen hundratals människor för
denna handling.
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Goethe-forskaren och entusiasten fin-
ner i boken djupsinniga kommentarer till
Goethes epokgörande rcmat Die Leiden
d.es iungen Vertber, som ju utlöste form-
liga självmordsepidemier.

Etfarna psykiatriker, som vårdat
hundratals självmordskandidater, betygat
nog enhälligt, att deras patienter led
av defekter i sitt religiösa liv. Det hän-
der helt enkelt inte 

- 
eller så gott som

aldrig 
- 

att en from människa begår
självmord. Den flamländske katolske
Kina-missionären Dries van Coillies bok
De entbousiaste zelt'mord. (jfr Cred.o

ry6r 9o) citeras. En fånge hade tagit sitt
liv genom att skäta av halspulsådern med
ett rakblad som mao smugglat in till ho-
nom i en bok. När van Coillie 

- 
sf1sl

år av hjärntvätt i kommunisternas fängel-
ser 

- 
såg honom, sade han: rJag avun-

das honom men jag avskyr hans gär-
ning., 

- 
Här ser man i blixtbelysning,

att den kristne måste avsky självmordet,
fast han kan ha eo djupt medlidande för-
ståelse för denna gärning i en förtvivlad
situation.

>Att vara eller att icke vara.u Det är
och förblir en metafysisk fräga. En ftäga
som plågar oss, så länge som vi inte vet,
vilken mening vårt liv har, vat vi kom-
mer ifrån och varthän vi dr pL våg.

H..t.

Robert Br aun: Die Mutter
d.er Fliicbtlinge. Graz 196r,
Stiasny.

Till att börja med blir läsaren förbryl-
lad. Titelbladet säger att boken är en ro-
man och i förordet får man veta att det
är flyktingens situation såsom sådan som
kommer att belysas. När man börjar läsa
denna digra bok får man delvis intrycket
av en rad självbiografiska fragment och
bilder ur vår tid 

- 
ett bra exempel på

impressionistiskt skrivsätt. Riktigt är att
intresset stimuleras av att personerna
framträder i skarp relief och genom att
handlingen är förlagd till våra dagars

Sverige. Författaren är en god berättare
som förmår fängsla läsarens uppmärk-
samhet ständigt på nytt. Han grips lika
mycket av flyktingarnas vilsenhet som av
värdarnas ofta valhänta försök att hjälpa
dem. Diskussionerna främst berör
kristendomens kulturvärde och antisemi-
sismsn 

- 
är i och för sig intressanta.

Men länge är det svårt att finna en röd
råd som håller ihop den mångfasetterade
skildringen.

Men plötsligt står det klart och hand-
lingen ffu en förtätad spänning. Händel-
serna kommer störtande över varandra.
Den kvinna, som mer artigt än sannings-
enligt kallats flyktingarnas moder och
som väl ofta visat sig sakna äkta moder-
lighet, hon förvandlas inför våra ögon.
Samma händelse som hos henne utlöser
en överraskande mognadsprocess driver
bokens hjälte dr Heine att på allvar för-
verkliga sin kristna tro. De båda personer
som i början endast rent romantekniskt
tycktes vara varandras motpoler framstår
i en brant stegring till bokens höjdpunkt
som de gestalter kring vilka det verkliga
händelseförloppet är koncentrerat. Då er-
inrar man sig med ens att det finns en
bild av Maria på bokens skyddsomslag.
Huvudpersonerna har i själva verket var
och en på sim sätt närmat sig 

- 
den

Heliga Jungfrun. Eller var Jungfru Maria
rent av den ,dramarurg) som iscensatte
det jordiska skeendet? Ryskan Sofia hy-
ser inte minsta tvivel därom. Det ligger
en särskilt djup tanke i att Robert Braun
låtit en det troende ryska folkets dotter,
som själv mött ödet att bli flykting, ge
händelserna deras definitiva tolkning.

Nu klarnar allt. Det är inte emigra-
tionens utanverk som Robert Braun fäst
sig vid, utan vid dess själsliga återverk-
ningar. Så ställs alksä Iågat om vilken
mening flyktingssituationen eventuellt
kan ha. Läsaren möter h& människor
som därför att de är flyktingar på olika
sätt drivits ur sin kurs. Neurotikern kla-
rar inte provet. Men just genom hans
sammanbrott förs romanens två huvud-
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personer till avgörande själsliga genom-
brott. De {inner vägen ut ur sig själva
och kan ta sitt öde på ett annat sätt.
rgoo-talets folkvandringar har insatts i
kristna sammanhang och detta är svaret
pä ftägan om flyktingskapets mening.

Författaren avlågger här en bekännelse.
Det har för honom inte gällt att i lit-
terär form f.nmlägga sina upplevelser.
Tvärtom är det en conlessio av en rnan
som gått igenom ohyggliga öden och haft
modet att hålla ut 

- 
fätt nåden att kom-

ma igenom. Den marianska vishet som
det heliga Rysslands dotter gör sig till
tolk för får härigenom sin rätta belys-
ning.

IY, K.

Rudolf Henz:. Die Nach-
zilgler. Gnz r96r, Stiasny.

Den ungerska uagedin 1916 har ny-
ligen skildrats i en roman av den katolske
rJ7ienförfattaren, Rudolf Henz, även känd
som utgivare av den österrikiska littera-
turtidskriften 'lY'ort and. lVahrheit. ko-
manen har fått formen av en fingerad
dagbok, nedskriven av en universitets-
professor som från Ungern flytt till
\Zien.

Katoliken Nagy som en gång levde i
lugn förtröstan på sin tro har förlorat
allt: sin akademiska ställning, sin förmö-
genhet, sin dotter som för att undfly en

rysk våldsman sökt döden i Donau, sin
son som stannat kvar i Ungern och rnöj-
ligen anslutit sig till den nya regimen,
men till slut kommer meddelande om att
han blivit avrättad,, samt slutligen sin
husffu, som likaledes flytt till österike
och som han efter längvatigt sökande
finner tillsammans med en föga förtro-
endeingivande flykting; först när hon är
dödssjuk återvänder hon till sin make.

De gamla andliga grundvalarna ger
vika. "Ständigt stadd på flykt, ständigt
jagad fötetråd,er flyktingen många män-
niskor, för att inte säga mänskligheten i
vära dagar... Ålla ordningar vittrar sön-
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der, överallt segrar barbariet, atomslaget
nalkas... Vi kan som klarseende, kyligt
beräknande samtida inte hoppas pL att Iåt

se vår europeiskt präglade kultur bestå
ytterligare hundra år..., Så lyder några
avsnitt ur dagboken.

Författaren fäller en obarmhärtig dom
över den tro som enligt hans mening
överlevat sig själv, men också över det
som nu erbjuder sig att komma i dess

ställe. Dagboksformen ger Henz goda
tillfällen att ställa de nuvarande förhål-
landena i r$Tien och österike i relation
till flyktingens kamp för att hävda sin
egen auteoticitet. Ty flyktingens över-
känslighet gör det möjligt för honom att
underkasta nutiden den skarpaste kritik.

Att Rudolf Henz menar allvar med
denna dom över sig sjålv ftamgär av
språkets flämtande puls. Stilen i denna
bok skiljer sig avsevärt från hans tidi-
gare som vittnat om att han gätt i lara
hos Stifter. Varken Rilke eller Musil kan
längre erbjuda den jagade människan en
andlig tillflykt. 'Det suveräna jagets tid
är förbi. Vi lever i jagets yttersta tidu,
konstaterar professorn. Men även kollek-
tivet tillbakavisas. uVi låter inte övertala
oss, av vare sig gyckelmakare eller strunt-
viktiga kommentatorer, att överlåta allt
som på något sätt luktar dygd åt kom-
munisterna: självkännedom, lynad, öd-
mjukhet, mod, heder, trohet, också ren-
het.t

Men varthän, om man är katolik? >Vi
katoliker kan inte uppfinna en ny världs-
åskådning som andra i vår tidu, lyder
hans svar, >och därför inte låta vår ande
lysa som de eller briljera med patent-
lösningar... Som det andliga klimatet nu
ter sig har vi en mycket otacksam upp-
gift att fylla. Det absurda är oss otillåtet
liksom nihilism och konsekvent pessi-

mism, det vill säga allt som vår tids tän-
kare kan bygga sin f:amgäng pä."

Småningom kommer Nagy dock fram
till en lösning: >Det enda som är av vikt
år att vi åtminstone få se en skymt av det
absoluta, av Guds ordning, att vi inte
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hemfaller åt vild förtvivlan även om allt
ter sig förtvivlat för oss."

Det som återstår sedan en borgerligt
och religiöst trygg tillvaro raserats är en
luttrad rest som måhända erinrar om den
spirande moderna katolicismen i Frank-
rike, om L6on Bloy eller Jacques Mari-
tain. Att söka vara trogen till det yt-
tersta, att söka det smärtsamt dkta i vär
kristna tro.

Robert Braan

Frie dr ich Des sa:oer: Pro-
ntetbeas und. die lVebiibel. Frank-
furt a. M. rgt9. Knecht. DM
6: 8o.

Det är glädjande när en vetenskaps-
man av facket inte begränsar sig till sitt
område utan står öppen för allmän-
mänskliga frågor. Så är fallet med Fried-
rich Dessauer, som är en framstående bio-
fysiker och röntgenolog men under hela
sitt liv ständigt givit sig i kast med filo-
sofiska och teologiska frågor. I förelig-
gande bok rägar bar sig på ett av män-
niskans mest smärtsamma problem. Vil-
ken mening kan ondskan ha? Varför
måste skapelsen lida även utan den
ringaste skuld? Hur kan en älskande Gud
tilLäta all den smärta vi måste uthärda?
Friedrich Dessauer tar upp de antika filo-
sofernas inställning till problemet. Han
återger de kristna teologernas svar. Slut-
ligen kompletterar han sin framställning
med egna inlägg och funderingar.

Boken är sktiven på det spirituella sätt
som präglar Dessauers hela författarskap.
Man kan bara fåga sig om här inte för-
fattarens andliga livaktighet en smula ta-
git loven av den noggrannhet som fordras
i fuäga om ett så mångfasetterat problem
som ondskan. Det tycks i själva verket
som om den förenkling som kräves vid
en populär framställning har blivit ett
hinder för en allsidig belysning av äm-
net. Bokens främsta värde ligger i att den
kommer med en rad viktiga reflexioner
av en mar som själv vet vad lidande vill

säga. Han lider nämligen själv av obot-
liga strålskador som han ådragit sig un-
der sitt forskningsarbete.

V/. K.

J oha n n es Griind le r: Lex-
ikon der cbristlichen Kirclten *nd,
Sekten. z band. \7ien r96r, Her-
der. S 44o:-.

Detta nya uppslagsverk erbjuder en
omfattande överblick över fler än z ooo
olika kyrkor och trossamfund med var sin
sammanfattning av deras historia, lära
och författning samt konkreta uppgifter
om deras spridning och relationer till
vissa missionssällskap och mellankyrkliga
otganisationer. För att underbygga den
komprimerade framställningen och på
samma gång skapa möjlighet till sitt in-
ventiösa referenssystem 

- 
som dock näs-

tarr ter sig som kemiska formler 
- 

pre-
senterar föfiattaren inledningsvis mera
utförligt den katolska kyrkan (i allmän-
het och enligt sina olika riter) samt
nägta frcmvädande kristendomsformer,
som calvinismen, lutheranismen, metodis-
men m. m., och de väsentligaste mellan-
kyrkliga organisationerna, sorn Kyrkor-
nas världsråd m. m.

Särskilt tacknämligt och för inter-
nationellt bruk värdefulh dt att samfun-
den betecknas med det egentliga officiella
namnet i originalspråk. Som sina refe-
rensmän i Sverige omnämner författa-
ren John Magnusson, Örebro; Erik Ru-
d6n, Stockholm; Ingmar Stoltz, Stock-
holm; Arnold Bäfverfeldt, Uppsala; Äu-
gustinus Kejer, Stockholm, och Martin
Lind6n, Stockholm.

Vi håller gärna med om vad kardinal
König i \Wien säger i sin rekommenda-
tion av verket: >Kanske kan det här er-
bjudna materialet tjäna som hjälp vid
bemodandet att förbereda ett konkret ut-
gångsläge för den kristna enhetens åter-
ställande.>

]G
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Karl Rahner-Herbert
Vorgrimler: Kleines tbeolo-
gisches lYörterbuch. Herd'er-Bii-
cherei ro8fro9. Freiburg, Her-
der. DM 4: 8o.

Josef Neuner-Heintich
Roos: Der Glaabe d.er Kircbe in
den Urkand.en d.er Lehruerkiind.i-
gang, 6:e Aufl. Herausg. Karl
Rahner. Regensburg r96r, Pustet.

DM rr:_-itll.-.
Alfred Läpple: Kleines

UrAund.enbacb d.es katholischen
Glaabeu. Regensburg r9j8.
Pustet. DM 4: 4o f 6: 

-.
Kleines tlteologisches V/ tjrtefuucb för-

klarar i över 6oo artiklar de viktigaste
teologiska, dogmhistoriska och religiösa
begrepp som förekommer i nutida katolsk
litteratur, inte för att ersätta en sysrema-
tisk framställning av den katolska läran
utan för att undetlätta en kort repetition
och en snabb orientering. Bredvid korta
informationer lämnas även längre över-
sikter över fundamentala trossanningar.
För att kunna stanna inom ramen av ett
dubbelnummer av Herd'er-Biicherei och
därmed av denna series facila pris, har
Iörfattarna inte tagit med litteraturhän-
visningar och inskränkt anförandet av bi-
beln och av dogmatiska källskrifter till
det mest oundgängliga. Men ett bifogat
register över ytterligare zoo ord med hän-
visning till besläktade i boken analyserade

begrepp gör denna ännu mera välkom-
mer som l2implig förstärkning av det teo-
logiska handbibliotek som borde finnas i
varje katolskt hem.

Det vore nafurligtvis önskvärt att i ett
sådant bibliotek även ha till hands en

eller annan samling dogmatiska urkun-
der. För den som inte förstår latin och
därför inte har nytta av den mest spridda
Encbiridion av Denzinger, kan Der Glaube
d.er Khche varmt rekommenderas. Till
denna systematiska sammanställning av

de viktigaste dogmatiska urkunderna i
tysk översäaning, som för första gången
kom ut 1938 och sedan dess utgivits i
flera, förbättrade och 

- 
i takt med det

kyrkliga läroämbetets fortsatta uttalan-
den 

- 
kompletterade upplagor, hänvisas

nuförtiden nästan allmänt i den tysk-
språkiga facklitteratuten. Men denna
samling är inte bara avsedd för fackteo-
loger utan den viil även bereda vidare
katolska kretsar tillgång * för studium
och meditation 

- 
till själva källan för

de katolska troslärorna: de allmänna kon-
ciliernas och det högsta läroämbetets dog-
matiska utsagor.

Den som vill nöja sig med en kortare
textsamling kan med fördel skaffa sig
Alfred Läpples Kleines Urkundenbach.
Där finns huvudpunkterna i kyrkans lära
i översättning från de autentiska texterna
och en kort introduktion i dogmernas
historia och utveckling.

1G

Py Sörm anl Sankt lobannes
Borco. Stockholm 196r, Petrus de
Daciaföreningen. Kr. 4: 5o.

Det är berömvärt av Petrus de Dacia-
föreningen aft åter ha utgivit Py Sörmans

biografi över Salesianernas stiftare och
stora lätomästare, Johannes Bosco, och
hans närmaste efterträdare, Don Rua. Be-
römvärt först och främst därför att på

så sätt även en yngre generation bland
våra katoliker 

- 
och i synnerhet Lärarna

bland dem 
- 

blir uppmärksamgjord på

dessa stora katolska pedagoger fräa förta
århundradet; men berömvärt också för att
därmed en för flera år sedan avliden för-
{attarinna hedras; en länk, som bör ihåg-
kommas, i den kedja av skrivande kon-
vertiter som gjort en insats av stor bety-
delse för "den katolska emancipationensu
framskridande här i landet och som -hoppas vi 

- 
även i fortsättningen kom-

mer att göra det.
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