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SEDÄN SIST

År ry63
utkommer Cred.o med sin 44:e ärgäng. Såsom framgått av diskussioner och
referat i pressen är klimatet inte särskilt gynnsamt för fria kulturtidskrifter,
som saknar stödet av stora bokförlag eller ekonomiskt starka intresseorga-

nisationer. Naturligwis har även Credo mänga gänget brottats med svårig-
heter under sin för en svensk tidskrift ganska långa tillvaro. Men ä andra
sidan har den haft en trogen krets av läsare och abonnenter, som givit det
nödvändiga underlaget för tidskriftens existens. Vi hoppas att så även skall
bli fallet i framtiden.

Glädjande nog kan redaktionen notera ett stigande intresse f.& Credo.

Därav vågar vi dra den slutsatsen an tidskriften i någon mån fyller sin upp-
gift som en katolsk röst i det svenska kulturlivet. Samtidigt som redaktionen
tackar sina gamla läsare och abonnenter för det gängna året hälsar de dem
välkomna tillsammans med de nya att ta del av innevarande ärgäng.

Man of the Year

utndmner Time Johannes XXIII till i sitt första januarinummer f.ör ry63 och
hyllar honom samtidi$ i en stor och entusiastisk artikel. Anledningen är i
första hand Concilium Vaticanum II. Det började, skriver tidskriften, den r r
oktober i Rom och var ett verk av >>årets man)>, vilken genom att samman-
kalla det satte idder och krafter i rörelse, som kommer att påverka inte blott
katoliker, inte blott kristna utan hela världens ständigt växande befolkning.
Ti.me citerat också några ledande amerikanska protestanter. Presbyterianen
dr Carroll L. Shuster ger uttryck åt den uppfattningen, att konciliet torde få
lika djupgående verkningar som Luthers framträdande.

Den som främst bidragit till att konciliet blivit så väl mottaget är natur-
ligwis Johannes XXIII själv. Under sitt korta pontifikat har han verkligen
lyckats skapa förtroende för kyrkan även i kretsar, som annars står främ-
mande för henne. Personligen har han vunnit mångas hjärtan, vilket inte
minst blev uppenbart, när budskapet om hans sjukdom kom. Det väckte sorg
över hela världen och sällan har någon kunnat känna sig omsluten av så

mångas uppriktiga medkänsla och välgångsönskningar som han. uOm vi skall
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bedja för någon idag så är det för påven. }Jan ar en god människa>, har en-

ligr Time den protestantiske teologen Paul Tillich yttrat.

Johannes XXIII framträder inte så mycket som teolog och tänkare. Han
vill främst vara allas fader och själasörjare. Han skapar trygghet och värme

omkring sig. Han älskar människorna och är öppen för deras problem. Men
framför allt finns det sannolikt ingen bland vår samtids stora ledare, som så

förenar godhet med klokhet och inspirerande handlingskraft. Han var när-

mare åttio är, dä han sammankallade konciliet för att reformera kyrkan och
reformen skall uppenbarligen inte stanna vid högtidliga proklamationer. Re-

dan vad som hänt under den nu avslutade koncilieperioden har givit icke-ka-
tolska observatörer anledning att kalla honom >)en av de verkligt stora påvarna

i kyrkans historia>r.

Roru har talat

är inte bara ett bevingat ord. Det fanns många som menade, att även kon-
ciliet skulle bli ett exempel pä att satsen ännu äger sin giltighet. Kurian i
Rom skulle deklarera för kyrkan i övrigt vad som är sann, oförfalskad katolsk
lara.

Denna förmodan fc;refOll inte helt ogrundad och gav anledning till oro
bland dem, som hoppades, att påvens avsikt med konciliet var en verklig
reform av kyrkan. Kurian är nämligen i hög grad kardinal Ottaviani, en av de

mera skarpskufna personligheterna i Rom. Han ar preses i Sacrum Officium,
det viktigaste och mest inflytelserika påvliga ämbetsverket, samt president i
den konciliekommission, som hade att förbereda fuägor rörande tros- och

sedelära. Därigenom intar han en central position både i kurian och vid kon-
ciliet. Att han dr en man med många förtjänster, som från sina utgångs-
punkter vill kyrkans bästa, förnekar ingen förutsättningslös bedömare. Men
som några andra äldre herrar i kurian misstror han reformer; hans valspråk
lyder också >semper idemr, vilket betyder >alltid densamme> men även kan
översättas >alltid detsammau. Han är en omedgörlig antikommunist och ser

kampen mot kommunismen som en av kyrkans viktigaste uppgifter. Slutligen
är han viljestark, orädd och kompromisslös som människor med starkt patos

brukar vara.
Men om kardinalen och hans meningsfränder tänkt sig, att de med sin

kuriala auktoritet skulle kunna leda konciliet vid dess beslut, visade redan
höstens session att det inte är möjligt. Helt i enlighet med Johannes XXIII:s
intentioner blev det från början ett koncilium med fria övedäggningar mel-
lan dem, som enligt kyrkans tro är hennes styresmän - biskoparna. De gav
också relief åt höstens arbete i Rom.
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Biskoparna bar talat

ger sålunda en bättre karakteristik av vad som hände under den första kon-
cilieperioden. I viss mån var det en överraskning. Det fanns nämligen mänga,
som antagit, att det egentliga arbetet skulle äga rum bakom stängda dörrar i
små >kommissioner>. De wåtusenfemhundra konciliefädernas huvudsakliga
uppgift vore i så fall att samlas i S:t Peterskyrkan för omröstning om beslut,
som praktiskt taget redan var fattade.

Nu blev det inte alls så. Konciliet fann snart en mera adekvat form för sitt
arbete. Nästan varje vardag samlades fäderna till mässa klockan 9 i S:t Pe-

terskyrkan och efter mässan följde överläggningar i omkring tre timmar. Dag-
ligen yttrade sig mellan 2o-3o deltagare. De talade fritt, i klartext och utan
hämningar och säkerligen torde mer än en biskop från kyrkans "periferi> ha
lyssnat med förvåning på sina kolleger från andra delar av världen. Vördnaden
för den kuriala auktoriteten lyste med sin frånvaro och istället belyste över-
ldggningarna en viktig katolsk sanning. Vare sig de kommer från traditions-
rika stift i Centraleuropa eller från missionerna i Afrika och Asien är det
biskoparna, som utgör kyrkans högsta läroämbete, inte kurian i Rom och dess

stab av tjänstemän. Därmed har konciliet låtit oss se något, som många hop-
pats på, nämligen en kyrka, som är mindre romersk och mera katolsk.

I sina uttalanden understryker biskoparnq att konciliet som ingenting an-

nat har givit konkret uttryck åt kyrkans katolicitet. Så väl i kardinalkollegiet
som bland biskoparna satt män från hela världen ur alla nationer och med
de mest skiftande modersmål 

- 
alla som helt likaberättigade. >Vi har bedit

tillsammans i den dagliga heliga mässan, vi har glatt oss och vederkvickt oss

tillsammans>, säger kardinal Frings i Köln. Vänskapsband har knutits och
erfarenheter delats mellan biskopar, som tidigare inte visste så mycket om var-
andra. De som utför pionjärarbete i svåra och primitiva förhållanden har känt
gemenskapen med biskopar i gamla katolska stift. Europeiska kyrkoledare
har mött bröder från Asien och Afrika och fått nya vidgade perspektiv.

Men konciliet visade även, att katolicitet inte betyder någon jämnstruken
färglöshet utan snarare enhet i mångfald. Under överläggningarna har också

denna mångfald framträtt på ett sätt, som överraskat mänga 
- 

framför allt
dem som trodde, att allt som framlades till överläggning skulle accepteras

utan märkbara invändningar. Konciliets resultat har vuxit fram ur den värde-
fulla och fruktbärande spänningen mellan olika uppfattningar även i vitala
f.rägor.

Bland konciliefäderna finns sålunda en konservativ grupp, som ville hålla
fast inte blott vid omistliga sanningar och institutioner utan även vid gamla
uttryckssätt och former. Mot den står en annan grupp, som är mera öppen
för den moderna tiden. Den senare gruppen >vill naturligwis inte tumma en
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millimeter på den katolska tron men förkunna den på ert annat, man skulle
kunna säga existentiellt sätt> (kardinal Frings). Men dessa grupperingar kan
inte, som kardinal Feltin i Paris framhåIler, jämföras med förhållandena
exempelvis i ett parlament. Det fanns i den meningen varken höger eller
vänster. Ålla yttranden skedde, så olika de än kunde vara, i äkta kristen kärlek,
så som det sker, nat alla är förenade i samma tro.

Medan konciliefäderna överlade i S:t Peterskyrkan klarnade den ovan an-
tydda >grupperingen> bland dem, om man kan använda ert sådant uttryck
i detta sammanhang. Det är ju en offentlig hemlighet, an det framför allt är
tyskspråkiga och franska konciliefader, som står närmast och kraftigast stöder

Johannes XXIII:s avsikt med konciliet. Det är också tyska och franska teo-
loger, som mest inträngande har arbetat med de f.rägot, som hör samman med
kyrkoreformen. Men hur skulle de övriga konciliefäderna reagera?

Det visade sig snart, att reformvännerna hade stark resonans ute i kyrkan.
Särskilt kan noteras, att htumf.ör allt sydamerikanska biskopar samt missions-

biskopar och infödda biskopar från missionsländerna stidde de tyska och
franska konciliefaderna. Observatörer håller före, att detta är en följd av den
tyska fasteaktionen Misereor samt den franska hjälpen till Afrika och Sydame-
rika, som går under beteckningen Fidei donum. De biskopar, som fått del av
denna hjälp, har uppenbarligen menat, att Köln-kardinalen Frings och andra
reformvänner, som arbetat för dem, därmed visat sig vara goda och realistiska
kristna, vars omdöme man med förtroende kan lita på.

Den reformvänliga gruppen konciliefäder är således stor och den har fram-
trätt med en i huvudsak enhetlig hållning. Under höstens session blev det

följaktligen inte de konservativa krafterna i kurian och annorstädes i kyrkan,
som utlade den katolska läran utan de progressiva. Detta är en stor och gläd-
jande händelse, som ytterligare bidragit till att stärka konciliets ställning i
väddens ögon. Kyrkan visade därmed att hon inte är en statisk, vilande stor-

het utan har kraft till en inre rening och förnyelse, som gör henne bättre
skickad att hjalpa en trött och missmodig mänsklighet i dess n<d.

Den ekurneniska frågan

intar en central plats vid konciliet. Om allvaret i den Helige Faderns inten-
tioner på den punkten tåder ingen wekan. Biskoparnas övedäggningar i S:t
Peterskyrkan har dagligen följts av de protestantiska och grekisk-ortodoxa

observatörerna, vilka alltså har kunnat notera alla skiftningar i åsikter och

uppfattningar. Till yttermera visso har dessa observatörer inte varit bundna av

tystnadsplikt i samma grad som konciliets övriga deltagare.
Att få sitta som observatör vid konciliet i S:t Peterskyrkan betydet aft fe

deltaga i kyrkans innersta liv. Här blottas hennes djupaste intentioner och
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här mejslas den katolska sanningen fram. Redan inbjudan till de protestan-
tiska och grekisk-ortodoxa kyrkorna att komma till konciliet är sålunda en
ekumenisk handling.

Den ekumeniska frågan var också en av de mest uppmärksammade under
hösten. Sedan den av kardinal Ottaviani ledda kommissionen för frågor rö-
rande Skrift och tradition hade framlagt sitt förslag, blev det just ur eku-
menisk synpunkt föremål för kritisk granskning av de reformvänliga koncilie-
fäderna. Ett inlägg av den belgiske biskopen Emile de Smedt, som återges

under Katolska perspektiv, ger ett prov på den anda, som p:rJglar konciliets
överläggningar även i starkt kontroversiella f.rägor.

Stat ocb hyka

är ett så aktuellt tema, att Sveriges Radio till och med anslår flera timmar i
TV för en internordisk debatt om det.

Bland debattörerna var professor Tingsten den ende, som inte har anknyt-
ning till något kyrkosamfund, men han visade sig ofta ha bättre grepp om
kristendomen och dess innebörd än grannländernas prästerliga företrädare.
Domprost Danell delade på många punkter professor Tingstens uppfattning
och han skall ha en siirskild eloge för sitt oförbehållsamma erkännande av
att Svenska kyrkan åtnjuter en rad förmåner som inte övriga samfund i
Sverige har.

Professor Tingsten reagerade skarpt mot allt tal om att Svenska kyrkan är
förföljd. Ur vissa synpunkter är reaktionen motiverad. Givewis ger statskyrko-
systemet fördelar och mycket stora sådana så länge statsmakten konsekvent
håller sig till kristna ideal och gör kyrkans målsättning till sin egen. Men
systemet är som bekant weeggat. En sekulariserad stat ser gärna kyrkan som
ett instrument i sin hand, en tjånatinna, som har existensberättigande endast
i den mån hon främjar statens politiska syften.

Vad ovan antytts belyses på ett utmärkt sätt av förhållandena i Sverige.
Ekonomiskt befinner sig Svenska kyrkan i en lysande situation med jämfö-
relsevis höga prästlöner och yttre resurser som få andra kyrkor 

- 
en följd av

landets goda ekonomiska konjunkturer. Å andra sidan blir statens inbland-
ning i kyrkans inre angelägenheter allt vanligare. Det politiska inflytandet i
kvinnoprästdebatten lever ännu i färskt minne; man kan erinra sig hur nära
det var att kyrkomötet förlorade sin vetorätt i frågor rörande kyrkolagstift-
ning. Den ställning, som Svenska kyrkans präster intar i egenskap av stats-
tjänstemän, leder till en rad direkta inblandningar i vad som borde vara fritt
från sådant, t. ex. vigsel av frånskilda. Vidare har vi kunnat konstatera, att
biskop Cullberg i Västerås blev åtalad för tjänstefel, darför att han gjorde
vad som torde vara en biskops normala plikt och skyldighet. Målet kom upp
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i Högsta domstolen för prejudikat. Enligt praxis begiirdes yttrande av ärke-
biskopen och man kan inte undgå intrycket, att dennes ställningstagande gav
HD argumenten för en fällande dom.

Slutligen har biskop Lindström framlagt förslag till lagstiftning, varigenom
olämpliga präster skall kunna försättas i disponibilitet. Motivet torde vara av
själavårdande art. Men trots det finns det skäl att undra, om vederbörande
inte tappat kontakten med realiteterna, når man vill överlämna avgörandet åt
staten i dylika hägor.

Både TV-debatten och andra tydliga tendenser ger vid handen, att de pro-
testantiska kyrkorna i Skandinavien knappast har insett vilken djup och all-
varlig problematik, som finns i det nuvarande statskyrkosystemet. Det var
paradoxalt att f.ähöra en katolik, pater Rieber-Mohn OP, som den ende klaga
över den nya norska kyrkolagstiftningen 

- 
därför att den behandlar den

norska statskyrkan som en strykpojke.
Yad angfu nu allt detta oss katoliker? Varför kommenterar vi debatten?

Helt enkelt därför att landets allmänna avkristning utan tvivel kommer att
ske i takt med den allt starkare beroendeställning, som kyrkan får till staten.

Dessutom har den katolska kyrkan en årtusendelång erfarenhet beträf-
fande olika former av förhållandet mellan Kyrka och stat, som pater Rieber-
Mohn påpekade. Han kunde ha tillagt, att {en springande punkten i hela
frågekomplexet är själva kyrkobegreppet, något som sällan tas upp till dis-

kussion. Så länge man håller sig till en folkkyrkotanke av nationell karak-
tär, kan man inte lösgöra sig från politiskt inflytande, som i nuvarande sam-

hällssystem innebär demokratisering och rättning i ledet efter folkviljan åven
frir kyrkans del.

Det har ofta framhåliits från protestantiskt håll, att den katolska kyrkan
är exklusiv och står reserverad för ekumeniska strävanden. Detta påstående

äger inte sin giltighet efter höstens konciliesession i Rom. Men man måste

fräga sig, hur det över huvud taget skall bli möjligt att föra fundamentala
x.h allvarliga diskussioner om kristen enhet med en kyrka, som har en så

exklusivt folkkyrklig syn på sig själv som den svenska. Att likställa statstill-
hörighet och medlemskap i kyrkan måste leda till religiös sterilitet i vår mo-
derna värld. Det kan ej heller göra anspråk på att representera evangeliets
grundtankar. Enligt Skriften finns det som bekant varken jude eller grek i det
nya Israel.



KATOLSK RELIGIONS UNDER-
VISNING I NUTIDEN

I

f a"n äldre religionspedagogiska litteraturen berättas på ett ställe om ett
I tiro rim, som fanns nedtecknat på en papperslapp i en tysk skolbänk:
>>\7enn alle schlafen und einer spricht, der Zustand heisst Religionsunter-
richt.>

Det är ingen tillfällighet, att detta vittnesmål av en tysk skolpojke har
citerats. Man erkände därmed vad man visste, nämligen att religionsunder-
visningen inte fungerade som den borde. Att vittnesmålet egentligen gällde
protestantisk undervisning spelar ingen roll. Det kunde lika gilna återfinnas

i en katolsk skolbänk.

Natudigwis får man härav inte dra den slutsatsen, att kyrkan skulle vara
ointresserad av undervisning. Själva saken är djupt förankrad i katolskt med-
vetande och det är inte svårt att finna exempel på heroiska insatser föt att
hålla religionsundervisning och katolska skolor vid liv. Att lryrkan skall
undervisa är självklart. Däremot har det inte varit lika klart, att man med-
vetet f.rägat sig hur undervisningen bör och skall bedrivas.

Den vilja till religionsundervisning, som finns i kyrkan, har emellertid
inspirerat till intressanta och väsentliga nyansatser. Bland annat har den
givir upphov till det vitala religionspedagogiska reformarbetq som sedan

årtionden bedrivs i avsikt att göra snart sagt alla former av katolsk religions-
undervisning funktionsduglig. Högt kvalificerad vetenskaplig forskning går

här hand i hand med prakdsk erfarenhet, pivata experiment med planmris-

sigt organiserat arbete. Trettioen tidskrifter redovisar och diskuterar kon-
tinuerligt problem och visar nya vägar. Ett femtiotal s. k. kateketiska centra
leder och inspirerar arbetet och ställer sakkunskap till förfogande. Nya
sådana centra tillkommer det ena efter det andra, ofta på initiativ av stiftens

biskopar. Vidare finns det en omfattande modern litteratur, som täcker hela
fäket - från praktiska hjälpmedel till principiella analyser av de cenuala
frågorna i undervisningen ur psykologisk, pedagogisk och teologisk synpunkt.

Slutligen är problemen kring religionsundervisningen föremål för ett allt-
mer aktivt intresse. Från att ha varit en specialitet för experter håller reform-

Föredrag hållet i samband med hundraårsjubileet av Kristus Konungens församling i
Göteborg den z6 aug. 1962..
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arbetet på att bli en hela kyrkans angelägenhet. Här är ett fåIt, där forskare

samt praktiskt arbetande präster och lärare ofta samarbetar. Religionspeda-
gogiken har ju den goda egenskapen, att teorier och principiella resonemang

måste verifiera sin bärkraft i det praktiska livet. Men här är också ett fält,
där forskarna, prästen och läraren i sin tur måste samarbeta med försam-

lingen och enskilda kristna. Den moderna religionspedagogiken har, som vi
skall se längre fram, sprängt sin isolering i lektionssalen och sökt sig ut i
församlingen och in i hemmen.

II
Varje land har sina speciella problem att brottas med. I Polen, Viisttysk-

land, Frankrike och Indien t. ex. är situationen i vissa avseenden rätt olika
och varje ny situation ställer religionsundervisningen inför speciella uppgifter.
Men samtidigt finns det vissa grundläggande tendenser inom religionspedago-
giken, som nästan lika bra kan studeras i Manilla som Miinster eller Mar-
seilles. Det är dessa tendenser, som vi skall försöka belysa i det följande och

för att bcirja i rätt ände, återvänder vi till den tyske skolpojkens lilla rim.
Enligt hans vittnesmål gick religionsundervisningen så till, att en talade,

dvs. läraren, och eleverna sov om inte biologiskt så psykologiskt. Detta för-
hållande kan givewis ha mänga förklaringar. Den närmast liggande bör
yara, att själva metodikeno som larcten använde, var felaktig. Det gällde
allaå att förbättra den så att eleverna arbetade engagerat och med aktivt
intresse. För att nå dithän måste man veta en del om eleverna och deras

psykologiska mekanism och om de lagar, som gäller för att sätta aktivitet
och intresse i rörelse.

På den punkten har man kunnat ådfuäga den rikhaltiga lifteratur, som

pedagogiken och den pedagogiska psykologin erbjuder. På tyskt område fann
redan Kerschensteiner och Gaudig, wå framstående företrädare för den s. k.
arbetskolemetoden vid sklets början, tidigt gensvar bland katolska pedagoger.

Redan före första världskriget försökte F. X.ITeigl anpassa arbetskolemeto-

den efter den katolska religionsundervisningens krav. Och för aft nämna

ytterligare ett exempel - är rgzz utgav det berömda Miinchener Katecheten-

verein den väsentliga skriften Religion und. Leben. Das Arbeitsschulprinzip
in seiner Anwendung auf den Religionsunterricht I-II.

Det har hänt mycket inom detta område på fyrtio år men själva upp-
giften behåller sin aktualitet, nämligen att göra undervisningen psykologiskt
och pedagogiskt riktig i den meningen att eleverna finner den stimulerande

och intresseväckande. Redan detta innebär en ganska radikal nyorientering.
Gamla pedagoger citerade gärna satsen, att kunskapens rot är biter men

dess frukter ljuvliga. Och pedagogerna såg tryårr ofta till att bitterheten
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inte saknades. Nu måste de lära om, ty den moderna pedagogiken visade

genom sina experiment, att redan roten måste smaka ljuvligt för att det
skulle bli någon frukt alls att tala om.

Natudigtvis måste även den katolska religionspedagogin intressera sig
för det problemet, ty undervisningens mest elementära uppgift består ju i
att förmedla kunskaper, eftersom den katolska tron har ert fixerat innehåll,
som man måste känna till för att kunna vara och leva som katolik. Men det
är också så, att elevernas intresse för undervisningen eller brist på intresse

påverkar deras engagement för saken. Det allvarliga i den tyske skolpojkens
rim var inte tråkigheten i undervisningen utan att denna tråkighet verkade
sekulariserande. Kristendomen föreföll vara något djupt ointressant, vilket
som bekant är fel. På motsvarande sätt har en intressant och stimulerande
undervisning benägenhet att öppna eleverna för saken. Det innebär att en
riktigt utformad religionsundervisning kan bidra till att lösa en långt mera
svårbemästrad problematik. Den får vi kontakt med, om vi gär vidare och
frägar efter den katolska religionsundervisningens målsättning och möjlig-
heter att nå önskade resultat. Det kan ju inte vara nog att undervisa om den
katolska tron på ett revligt och underhållande sätt.

Sannolikt är det ingen felbedömning om vi menar, att det på den punk-
ten tidigare har rått stor oklarhet. Man var tillfreds hara undervisning be-

drevs. Det var i och för sig något positivt gott. Det torde också vara riktigt,
att man länge överskattade den traditionella undervisningens möjligheter.
Man undervisade i all oskuld utan att på allvar ställa frågan, hur under-
visningen borde eller måste bedrivas för att vara meningsfull. Och när man
en dag upptdckte, att den inte fungerade, blev man till en början förvånad.
Så småningom satte man sig ned för att tänka över situationen och få bukt
med problemen.

Förklaringen till det antydda förhållandet är ganska enkel. I en sluten
katolsk miljö för låt oss säga hundra år sedan, där unga människor växte
upp utan att nämnvärt påverkas av främmande impulser och intryck, kunde
man nöja sig med en ganska bristfällig religionsundervisning. Själva miljön,
livet i hemmet och församlingen, dess vanor, seder och bruk fostrade unga
människor utan att man ens var medveten om det. Religionsundervisningen
gav i denna miljö ett mått av teoretiska kunskaper om den tro, som man
levde i och dagligen formades av.

När sådana katolska miljö,er i våra dagar sprängts scinder och när barn
och ungdom påverkas frän alla håll och pä alla sätt, har situationen blivit
en annan. Ett viktigt stcid för kyrkans fostran har fallit bort och det är inte
längre självklart, att generation efter generation förblir katolsk. I stället
för att man är katolik, därför at f.ar och farfar varit det, ställs den enskilde
allt oftare inför ett individuellt och personligt ställningstagande.
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Däri ligger ett positivt värde. Men samtidigt ger denna nya situation mänga

nya uppgifter. Ofta dt människan mycket ung, när hon t.ex. genom sin om-
givning dras in i detta avgörande. Det ställer henne i en svår situation, som

hon inte är mogen att själv överblicka och ta ställning till. Hon måste få
stöd och hjälp att finna den livsform, som vi vet är äkta och sant mänsklig.
Vi kan inte överlämna detta åt den unga människan ensam som vissa icke-

katolska pedagoger vill - det är närmast obarmhärtigt. All sann uppfostran
innebär vägledning, givewis i respekt för barnets mänskliga värdighet.

Religionspedagogiken drar för sin del den slursatsen av den nya situatio-
nen, att undervisningen måste vara medveten fostran in i kyrkans konkreta
liv och ett initiatio i det gudomliga mysteriet 

- 
i den förhoppningen att

barnet eller den unga människan skall komma att leva ett liv i kristen,
katolsk tro.

Förutsättningen för denna fostran kan enkelt uttryckas så. Barnet är sina

föräldrars barn. De har låtit döpa det och därmed uttryckt sin önskan att
barnet skall få en katolsk fostran till katolskt liv. De har också enligt katolsk
och traditionellt västerländsk uppfattning rätt att få denna önskan respek-

terad, liksom protestantiska fördrldrar har sin rät och ateistiska föraldrar sin.

Kyrkan fostrar således barnen på föräldrarnas uppdrag. Men därtill kom-
mef, aft barnen genom dopet också är kyrkans barn och som en god moder
vill hon hjålpa dem att leva hennes liv, därföt att hon älskar barnen och

veq aft det liv hon har att erbjuda är ett sant, äkta mänskligt liv i sam-

klang med tillvarons innersta mening. Kyrkan är också förpliktad till denna

fostran av sin Herre: >döpande dem i Faderns och Sonens och den Helige
Andes namn, ldrande dem att hå lla allt vad jughar bef allt'r.l

Hur skall uppgiften lösas?

Pedagogiken och psykologin säger sitt, som vi redan sett. Kyrkans situa-

tion i tiden ställer sina krav. Men framför allt måste teologin säga sitt, ty
att hjälpa en människa in i den kristna tron kan vi inte göra efter eget gott-
finnande. Ingen pedagogisk teknik och ingen rent mänsklig påverkan leder
in i tron. Följaktligen är den katolska religionspedagogiken djupt ointresse-

nd av vad som vulgärt kallas propaganda eller suggestion. Den är till hela

sitt väsen strängt saklig. Däremot räknar den allvarligt med det, som i detta
sammanhang är väsentligt och som skulle kunna kallas Guds egen pedagogik.

Vari den består, är det teologins uppgift att tala om.
För att något belysa samspelet mellan pedagogik, psykologi och teologi i

katolsk religionsundervisning med dess målsättning att fostra in i kyrkans

t Givewis skiljer sig denna undervisning radikalt från ex. kristendomsundervisningen i
Sverige som är objektiv. Det innebär, att kristendomen studeras som vilket annat objekt.
Uodervisningen avser ej a$ fostra in i ea bestämt samfunds tro och liv utan är reot informa-
tiv. 

- 
Katolsk och svensk kristendomsundervisning skiljer sig även därigenom att den

förra med skärpa hävdar föräldrarnas rätt att uppfostra sina barn i sin egen ffo.
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konkreta liv, kan vi börja med det närmast liggande, vår situation. I den
moderna miljön har en rad fukådningar f.ramttittt, som är mer eller mindre
awisande mot den kristna tron. Dessa åskådningar finns ibland oss i kraft
av tanke- och trosfriheten och påverkar människor t.ex. via litteraturen, tid-
ningar, radio, TV eller via det dagliga umgänget människor emellan. Detta
förhållande är vi medvetna om och det måste också få sina konsekvenser
för en tidsenlig religionsundervisning. Kyrkan företräder den uppenbarade
sanningen och när denna sanning förnekas eller smutskastas måste förnekel-
sen få ett svar. Det skall ske sakligt och lugnt och inte i form av dålig
apologetik. Syftet är att hjälpa eleven in i hans eller hennes personliga

ställningstagande.
På vissa stadier i undervisningen behandlar man följaktligen en rad för

kristendomen främmande åskådningar, redovisar för dem och kritiserar dem
positivt och negativt. I en ganska ny lärobok i etik för katolska gymnasier

behandlas sålunda t. ex. materialismens, profanhumanismens och existensia-

lismens människouppfattningar. Och vi påminns om att vädden har krympt,
när vi i samma bok till och med finner ett avsnitt om buddhismen och dess

syn på människan.

Utformad på detta sätt går undervisningen in i det konkreta nuet med

dess problemat&. Detsamma gäller naturligwis dven de avsnitt, som utveck-

lar den katolska etiken. I den ovannämnda läroboken analyseras sålunda

sådana aktuella problem som t. ex. rätten till arbete, den fulla sysselsätt-

ningen, lönefrågor, strejkrätten och löntagarnas medbestämmanderätt i före-

tagen, kapitalismen i dess olika nyanser och socialismen, sann och falsk
uppfattning om staten osv.2

Det exempel, som hdr redovisats gäller kvalificerad gymnasieundervisning

och den har natudigwis speciella accenter. Det har valts därför att det

mycket markant belyser en viktig tendens i hela den moderna religionspeda-
gogiken, n?imligen att göra undervisningen >nu och här>-orienterad. Under-
visningen vill inte presentera en abstrakt troslära. Tvärtom strävar den efter
att visa eleverna katolsk tro och katolskt liv i funktion t962.

Detta är god undervisning ur pedagogisk och psykologisk synpunkt. Men
samtidigt ligger i denna ,tnu och häru-orientering en försynt inbjudan till
eleverna. I metodens förlängning finns en förhoppning, nämligen att ele-

verna skall bejaka det de lär och leva i det.

Arten av denna inbjudan framträder ännu klarare, när teologin lämnar
sitt bidrag till undervisningens utformning, ty teologin lär oss i korthet fol-
jande. Kyrkan har et uppdrag att till varje ny generation förkunna det glada

budskapeq som Kristus givit henne att förvalta. I denna kyrkans förkunnelse
är religionsundervisningen ett led. Låraren förkunnar det glada budskapet

e J. Hammer: Das cbrialicbe Leben. M;inchen 196o, Kösel.
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om Kristus, konungen över liv och död, världens f.ralsare, och förklarar vad
budskapet innebär.

Men i budskapets väsen ligger något mycket karakteristiskt, säger teologin
vidare. Budskapet innebär alltid en inbjudan. Det söker gensvar, vill väcka
till liv kristen tro, gripa om hela människan och forma henne. Ett budskap
är ingenting, som man enbart lär in. Det vill ta hela människan i besittning
och förvandla henne till en >ny människa>. Budskapet skall förverkligas,
realiseras (Goldbrunner).

Detta är urkristet, bibliskt tänkt och upplevt men det är ingen tillfällig-
het, att dessa tankar srår i centrum för den moderna religionspedagogiken.
Dels hämtar den mycket av sin vdsentligaste inspiration just från Skriften,
dels upplever inte minst religionspedagogen mer och mer vår situation på
ungefär samma sätt, som de vilka först förkunnade evangeliet. Det finns inte
längre omkring oss som en självklarhet attleva i. Världen och människorna,
ja till och med kyrkans egna barn måste nås av det på nytt som kallelse och
inbjudan, ty själva den kristna trons urfaktum kvarstår: Gud älskar världen
och har åt kyrkan givit i uppdrag att locka och kalla alla människor in i den
gudomliga kärlekens liv.

Med detta budskap står kyrkan inför varje ny generation av sina barn.
Hon förkunnar det och undervisar om dess konkreta innehåll, och redan i
denna förkunnelse möter vi vad som tidigare kallats Guds egen pedagogik.
I budskapet finns Guds kallelse och inbjudan. Men denna gudomliga peda-
gogik kommer ännu klarare till uttryck i kyrkans medvetande om an upl>
fostran i katolsk mening är beroende av Guds nåd. Först genom medverkan
av denna nåd kan den uppställda målsättningen nås. Konsekvensen härav
blir, att religionsundervisningen måste inordnas i ett övernaturligt sarlman-
hang 

- 
ordet >>övernaudigt> här använt i traditionell teologisk mening-

Därmed spränger undervisningen sin isolering i lektionssalen, ty Guds
nåd mottages genom sakramenten och sakramenten förvaltas i församlingen.
Strängt taget upphör undervisningen på en viss punkr att vata undervisning
i egentlig mening. Instructio kompletteras med ini.tiatio, Läraren är inte
längre lärare utan förebedjare, som genom sin bön har att stördja och hjälpa
barnet in i den situation, där det kan mottaga nåden.

Det som teologin sdger är natudigwis rikdgt. Men än så länge befinner
vi oss i den grå teorin, eftersom vi inte pä allvar räknat med huvudpersonen

- 
barnet, för vars skull vi underkastar oss alla ansträngningar.

Det är mycket, som vi väntar ay barnet. Summerar vi ett ögonblick, fin-
ner vi följande. Det skall lära sig vad den katolska tron är nu och här. Det
skall bejaka det glada budskapet liksom vår inbjudan att mottaga sakramen-
ten och öppna sig för nåden.

Hur uppnås detm? Delvis genom undervisning, men ingen teoretisk under-
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visning är till fyllest, ens när det gäller 
^tt 

lår^ barnet vad katolsk tro är.

Det kan t. ex. i tio punkter lära sig något om vad bön är. Men vad bon

faktiskt är, kan det knappast lära sig utan aft det i sin omgivning åtminstone

ser en människa, som lever i kinen och bär denna hemlighetsfulla kraftkalla
med sig i den vardag, som hon delar med barnet.

Och hur skall barnet öppna sig för nåden? Det är ju förutsättningen för
att barnet skall kunna ta emot den. Det kan och får inte wingas. Barnet

måste personligen bejaka i frihet. Endast så kan nåden tas emot.

Samtidigt är barnet en mänsklig varelse, stadd i uweckling. Det saknar

den vuxnes mognad, erfarenhet och förmåga till reflexion. När det gäller
att f.atta och förstå är dess register begränsat och växer endast så småningom.

Det upplever dessutom en ofta krisartad övergång mellan barn- och ungdom
i puberteten.

Redan dessa kortfattade antydningar låter oss förstå religionsundervis-

ningens dilemma, dess begränsning och oförmåga att själv förverkliga sin

egen målsättning. Undervisningen söker samverkan med andra, som bättre
än den själv kan hjälpa barnet och den unga människan i denna ömtåliga
process.

Därmed är vi framme vid kardinalpunkten, som praktiskt :aget är av sådan

betydelse, att allt arbete ofta är förgäves om det inte fungerar just h?ir. Den
hjälp barnet behöver är på en gång enkel och svår aft ge. Barnet behöver

nämligen fä leva nara, ja mitt uppe i iikta katolskt liv. Vad som då kan ske

är nästan något av ett mysterium. Den som vuxit in i tron i skydd av en

from far eller mor, vet vad som avses. Den nåd, som en mor eller f.ar tar
emot, fyller hela familjecellen med sin skapande kraft. Mera pätagligr itr,
att barnet får ett mönster att gä in i. Barnet ser tron i funktion. Kyrkan
kommenterar sin undervisning i och genom familjen. Vad bön och mässa

år, vad det innebär att vata far, mor, medmänniska eller en from katolik 
-allt detta bör barnet normalt uppleva och förstå genom sin omgivning. Men

f.ramf.ör allt kan barnet ana, att budskapet rymmer den befriande, livsbeja-

kande sanningen.
Konsekvensen av detta blir, att religionsundervisningen måste engagera

ännu en part utöver församlingen. Föräldrarna, som åt kyrkan givit upp-
draget att undervisa och fostra barnet, måste själva medverka vid denna
fostran på ett avgörande sätt.

NI

Vår summariska översikt inleddes med pojken, som fann religionsunder-
visningen tråkig. Schematiskt uttryckt kan man såga, att det religionspedago-
giska reformarbetet bOrjade med att försöka råtta till sådana anmärkningar.
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Men under arbetets gäng har problematiken skärpts, därför att den vädd,
i vilken kyrkan arbetat, radikalt har förändrats. Det brukar ibland sägas,

att kyrkan lever i en tid, lika genomgripande som den, då de germanska

folkvandringarna bröt in i det romerska väldet och kyrkofadern Augustinus
skrev sitt berömda verk om gudsstaten.

Vad som med stigande klarhet framträder som det mest karakteristiska

i det religionspedagogiska arbetet, kan sammanf.attas i ordet mission. Mis-
sionssituationen är mer eller mindre pätaglig snart sagt över allt i vädden.
Avståndet mellan de gamla kristna länderna och det vi brukar kalla missions-

länder avtar. Kyrkans arbete, även i de mest typiska katolska miljöerna, blir
alltmer missionerande. Som en foljd därav måste undervisningen vara något

vida mer än undervisning i traditionell mening. Man kan rent av ifräga-
sätta, om inte själva ordet borde utbytas mot ett uttryck, som mera adekvat

markerar, att det här gäller samverkan av alla positiva krafter i den enskilda

församlingen - inte endast lärarens isolerade arbete i lektionssalen.

Även den nya situationen rymmer positiva värden. Den kan vara efl
möjlighet till förnyelse, om den fattas och utnyttias pä rätt sätt. Det finns
också starka krafter inom kyrkan, som verkligen försoker och därom blir
man inte minst övertygad vid studiet av den stora religionspedagogiska vädds-

konferens, som 196o hölls i Eichstätt och som samlades kring temat: reli-
gionsundervisningen i missionen.s

Vid denna konferens var kyrkans religionspedagogiska arbete samlat lik-
som i en brännpunkt. Framstående experter f.rän olika delar av världen

- 
Indien, Afrlka, Amerika, Europa 

- 
lade fram sina rön och erfarenheter'

Teologisk och pedagogisk expertis på högsta nivå kom till tals och konferen-
sen blev en god presentation av kyrkans vilja att fönaka sin uppgift i vår
tid. Hälsningsorden angav moftot pro rnundi aita och det gick som en rcjd

tråd genom konferensens arbete.

Man behöver inte studera konferensens förhandlingar ldnge för att kunna

konstatera, att missionens problem på en rad punkter är förvånansvärt lika
dem, som alltmer aktualiseras i de gamla kristna länderna. En av föreläs-

ningarna hade också som tema n$Tie kann die Glaubensverkiindigung in
den christlichen Ländern und in den Missionen sich gegenseitig fördernu.
Inte minst blev konferensen värdefull genom denna ömsesidighet. Om dess

arbete gav missionen mänga värdefulla impulser, har ä andra sidan euro-

peiska religionspedagog$ all anledning att ägna stor uppmärksamhet åt de

bidrag, som kom från experterna ute i missionsländerna.

3 Konferensens förhandlingar återfinns i J. Hof inger SJ: Katecbetih be*te. Grund-
sätze und Anregungen zur Erneuerung der Katechese in Mission und Heimat. Referate und
Ergebnisse der internationalen Studienwoche iiber Missionskatechese in Eichstätt. Freiburg
196r, Herder. Vi hoppas kunna återkomma till dessa förhandlingar, som är värda sin egen
studie.
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Konferensen gav också en klar fingervisning om vad som är det väsent-

liga i det religionspedagogiska arbetet, nämligen förkunnelsen av det glada

budskapet om Kristus. Den hade mycket värdefullt att sdga om hur denna

förkunnelse skulle ske, men till sist måste den som all undervisning med

avsikt att fostra rikta strålkastarna mot föräldratna. Ty, sade även denna

konferens, pä föråldrarnas medvetande om sitt ansvar beror i hög grad, om
mottot >>pro mundi vitau skall bli mer än en önskedröm. Något tillspetsat
skulle detta kunna uuryckas sålunda. Det är i de miljontals familjecellerna
världen över, som det betydelsefulla och avgörande sker för Guds rikes

framtid.
Stig Lindholm

Moder och läromästarinna för folken är den katolska kyrkan. Den uppgiften har

Jesus Kristus givit henne och för alla, som under seklernas lopp anförtror sig åt hen-
nes innerliga kärlek, visar hon vägen till frälsningen och ett högre livs rikedomar.
Kyrkan, som är >'sanningens stödjepelare och grundfästeu (Tim. 3: r5), har av sin
helige stiftare mottagit ett tvåfaldigt uppdrag: Ått skänka honom barn samt att låra
och leda dem; med moderlig omsorg skall hon vårda sig både om den enskilde och

folken i deras liv, vars höga värdighet hon alltid hållit högt i åra, vakat över och
beskyddat.

Kristi lära liksom förenar jorden med himmelen och den inbegriper hela män-
niskan dvs. både kropp och sjäI, förnuft och vilja. Kristi lära leder människan frän
jordelivets skiftande villkor till det eviga livet, där hon en gång ffu njuta oförgänglig
salighet och frid.

Det är sålunda kyrkans främsta uppgift att helga människorna och låta dem få del
av himmelrikets skatter. Men kyrkan har även omsorg om människornas timliga be-

hov och denna omsorg omfattar långt mer än livets nödtorft. Kyrkan vårdar om män-
niskornas lycka och valgäng på de mest skiftande områden av livet, allt efter som
tiden kräver. Därmed utför kyrkan endast det uppdrag, som hon har fätt av Kristus,
sin stiftare.

Johannes XXIII: Encyklika Mater et Magistra
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PIERRE JEAN JOUVE

OVERGIVENHETENS BERG

En vit bergssida höjer sig mot duvans himmel,

en öken där minnets stumma eldsvåda rasar

ändlös och utan klipprev och utan livsfläkt.

Här dväljes jag under den glödande ljusstrålen

som aldrig kastar en skugga på vidderna.

Ändlös och vit som Asien och utan vind.. .

Var hälsad inre tempel, höga mur, den förtärda

världens klädnad! Du brinner häftigt

i din torra och heliga stigning mot solen,

min övergivenhet som liknar mina levnadsår.

Tolkni.ng au Ingemar Leckius
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VÄD ÄN DKYRKAD FÖR TOMAS
FRÅN KEMPEN?

T\ "r 
finns utom Bibeln en andlig läsning, som katolska och evangeliska

J,-,llre^ har gemensam: Tomas från Kempens uppbyggelsebok Kristi efter-

fölieke. För våra förfäder var den en dyrbar skatt, och ny uppskattning röner
den hos ungdom av i dag. Efter Bibeln är den världslitteraturens mest spridda

bok. Från och med r4oo-talet är mer an 7oo handskrifter och mer än 4 ooo
tryck av den kända.

Något avbräck har det inte inneburit, aft en hård vetenskaplig strid se-

dan länge helt eller delvis frånkänt Tomas Hemerken f rån Kem-
pen (död r47r i klostret Agnetenberg vid Zwolle, Holland) författarskapet
till denna bok. Det sannolikaste tycks numera vara, att Tomas övertagit vä-
sentliga textdelar från Gerhard Groote (död 1384 i Deventer, Holland),
vars skola han anslöt sig till, samt att han utgav boken i dess slutgiltiga
redaktion omkring r4zo kort tid efter sin präswigning. Även om han inte
själv författat hela textinnehållet 

- 
vilket är det sannolikaste 

- 
5fl s1e1-

svarar dock Kristi efterf\ljelses andliga karaktär från grunden hans eget böne-

och tankeliv.
Den fråga, som rubriken här ovan ställer, kan alltså fullt berättigat be-

svaras redan genom den bild av kyrkan vi f.är fiam i just denna bok, vilken
tanke om kyrkan vi finner vara viktig dar; ty därmed beskriver vi samtidigt
Tomas från Kempens kyrkobegrepp. Vi får dock här inskränka oss till Kristi
efterföllelse och bortse från Tomas' övriga verk. Ty mer än alla andra verk
av Tomas från Kempen har denna boks grundtankar präglat otaliga man-
niskor, före och efter reformationen; har givit dem råd och ledning i många
slags livsavgöranden, har väglett bedjare och kyrkomän i ett oupphörligt stilla
samtal på deras väg genom livet, och har på så sätt f.ätt vara med om att
bära upp oräkneliga insatser och avgöranden i vår nyare historia.

Kristi ef terf öljelse I& oss tillbaka till >Bröderna av det gemensamma livetnl
och deras fromhetstyp, eller >>Fraterherrarna> som de också hette, med sin
andlige fader Gerhard Groote och sin senare utgestaltning i augustinkorher-
rarnas kongregation I7indesheim. Det var inom skolväsendet, som detta re-

ligiösa samfund utförde sin viktigaste insats. Några namn på män från r4oo-
och r5oo-talen, vars karaktär och bildning danats av >bröderna av det ge-

mensamma livet'r, säger tillräckligt om vad denna andliga riktning betytt.

' Vira communlr, det gemensamma livet, dvs. livet i en konkret gemenskapsbildning, år
en grundfotm för allt ordensliv och möter här i en ny utformning.
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Nikolaus f rån Kues, r4oo-talets store reformkardinal och -teolog, död
1464 i Todi, Italien, i mänga ansatser filosofisk och teologisk brobyggare
över till vår tid; Johannes rVessel Gansfort, död 1489 i Gro-
ningen, teolog, filosof, humanist, lekman och betydande lärarc för sin tids
fromhetsliv; Gabriel Biel, död omkring 1495, en domkyrkopredikant i
Mainz och senskolastiker i Tiibingen, som haft stort inflytande på Luther;
Hadrianus VI, död r5z3,Kail V:s uppfostrare och för wå korta år re-
formpåve i renässansens Rom, modig nog att öppet erkänna kurians del i
skulden till de kyrkliga missförhållandena; D esid erius Eras mus f r å n
Rotterdam, diid 1536 i Basel, humanist, bibelkännare och patristiker;
Martin Luther, död 1546 i Eisleben; Johannes Sturm, död 1589
i Strassburg, den gentemot katolikerna fdrsonlige föregångsmannen inom der
högre protestantiska skolväsendet i Strassburg, som på andra håll togs som före-
bild; kanske också Nikolaus Kopernikus, död ryq i Ostpreussen,

vår astronomiska världsbilds upphovsman. Till och med Ignatius av
L o y o I a, död ry56, tog lärdom och drog nytta av ,rbriilernasn pedagogiska
inflytande. Boken om Kristi efterfoljelse har också åter och åter förts fram
av jesuiterna.

Sina rötter har Kristi efterf\ljelse i nederländsk kulturmiljö. Den står där-
med kanske nordeuropeiskt kynne närmare än vad mänga sydländska andakts-
former gör. Den har utövat en djupgående verkan på det katolska fromhets-
livet efter tridentinska kyrkomötet, men förblir dock ett vittnesbörd från en

tidig inomkatolsk reformepok och präglas ännu inte av motreformationens
kampanda. Polem&en splittrade senare mycket av det, som hos \Tindes-
heimarna och deras lärjungar fredligt och fruktbringande kunde odlas sida

vid sida. Motreformationens kyrkobegrepp hör t. ex. till det, som vi i dag er-

känner som tidsbetonat och ofta i behov av ett visst komplement, även om
vi diirmed inte kan förkasta vad som på r5oo-talet måste fastslås som katolsk
tro. Men det är väl berättigat att inte bara i det då fastslagna se det katolska
arvet. Summan av det katolska trosinnehållet möter oss först i det samman-
lagda arvet från fornkyrka, medeltid och nutid. I detta an intar Kristi efter-

filielse en rangplats. Om en bildningsrörelse som >>Brcjderna av det gemen-
samma livet> kan räkna så stora andar bland sina elever, då kan man inte
förneka, att det hrir verkligen rör sig om en skapande impuls. När nu trots
detta den senare kyrkosplittringen inte stod att hejda, så kan man f.räga, om
rörelsen också har kännetecknats av vissa brister eller rentav luckor, som vi
i dag är i stånd att dra fram och reda ut. Att lära känna sådana förekom-
mande svagheter och ensidigheter i Kristi efterfaljelses tankevärld har väl
sin stora betydelse i dagens läge, särskilt med tanke på samtalet mellan ka-
tolskt och protestantiskt.

>>Brciderna av det gemensamma livet> utgick från en fromhetsriktning, som
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framstod som modern gentemot fciråldrade yttringar av fromhet och kyrklig
praxis. Den kallade sig därför >>den nya fromheten> (deuotio rnod.erna). Kristi:
efterföllelse tillhör begynnelsestadiet av denna fromhetsrörelse, som hundra
år senare skulle tillföra både katolsk reformrörelse och lutherdom så väsent-

liga element, både genom bok- och skriftspridning och genom skolundervis-
ning. Kyrkofrägor - 5ak1amsnt, prästadöme, hierarki, klosterväsende - var
väsentliga stridsfrågor vid reformationens uppkomst. Det är väl berättigat att
fåga sig, hur denna bok, det sista gemensamma och av båda sidor högt skat-
tade arvet före kyrkosplittringen, ser på kyrkan, hur den föreställer sig dess

uppbyggnad, dess kyrkligt-sociologiska struktur, dess medlemmar och vad som
gör dem till lemmar i kyrkan.2

Man kan med "kyrka> rnena t. ex. prästerskap, hierarki, påvedöme. An-
siuter man sig till en sådan i sig riktig men alltför trång syn på kyrkan, så

vore man snart färdig med genomgången av vad Kritti efterfOl,jelse har att
säga i ftägan Påven t. ex. nämns endast en gång (l zz, 4) - men inte i re-
ligiös funktion, utan som en av de väddsliga makthavarna, en av de stora i
denna världen. Uppdraget som gavs åt Petrus och hans efterträdare är det
inte fråga om. Inte heller talas om hierarkins herde- och ledaruppdrag eller
om dess lärande uppgift. Biskopen framstår i en av sina centrala funktioner,
nämligen såsom den som förmedlar och f.öildnar präswigningens sakrament
(IV 5, 8). Mer sägs inte om honom. Man kan ej kalla detta en i full me-
ning katolsk syn, ty biskopen och hans tjänst är ett ofrånkomligt element i
kyrkans struktur. Utom att utdela sakramenten åligger det biskopen att be-
vara och vidareföra uppenbarelsens trosinnehåll, och art som apostlarnas efter-
trädare utöva herdeuppdraget över sina församlingar (t.ex. z Tim. r:6-14,
Joh. zr: rf ff.).

Att Kristi elterfalielse så helt avhåller sig från att fräga efter kyrkans
hierarkiska ledning förklaras väl av tidsläget. >Den nya fromhetens> män
upplevde helr enkelt inte senmedeltidens biskopar som religiöst skapande
personligheter. Biskoparna var invecklade i politiska uppdrag, belastade av
familjehänsyn. För en andligt fattad biskoplig verksamhet fanns det snart
sagt ingen plats mer i dessa stormäns liv. Vid många biskopsutnämningar
spelade pengar en otillbtirlig roll, och utnämningen togs som ett led i en po-

2 Efter ofruktbara debatter om författarskapet till Kritti efterfölielse har forskningen på
sistone tagit upp sådana frågeställningar. Även författaren till dessa rader har bidragit diir-
till med en uppsats. Se: Erwin Iserloh: Die KircbenfrömmigAeit in d.er 'Irnitatio Chitti",
i: Sentire Ecclesiam, Das BewuBtsein von der Kirche als gestaltende Kraft der Frömmigkeit,
utg. av Jean Danidlou och Herbert Vorgrimler, Freiburg 196r, s. z5rIf, 

- 
KarI Pellens:

Kirchendenken in der lmitatio Cbristi, i: Liturgie *nd Möncbtnm, Heft 3t (1962) s. 4tfi.
Den senaste svenska utgåvan är Thomas a Kempis: On Kristi efterfölielse, i sv. övers. av
Johan Bergman, 6 uppl., Sthlm 1962. I den följande framställningen görs hänvisningar till
Tomas a Kempis arbete inom parentes i den löpande texten, varvid romersk siffra betecknar
bok, arabiska siffror kapitel och vers (sistnämnda beteckning saknas i ovan anförda svenska
utgäva).
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litisk karriär. För många senmedeltida biskopar har källorna ingenting att
berätta om predikan eller sakramentsförvaltning. Så fanns det knappast nå-
gon fruktbar utgångspunkt för ett förhållande präglat av högaktning inför
biskopsämbetets bärare.

Men å andra sidan talar Kristi efterfr;llelse inte heller om kyrkomötet och

dess roll i kyrkans författning. Detta är typiskq särskilt med tanke på att re-

formkoncilierna var det stora samtalsämnet och framtidshoppet just vid den
tidpunkt då boken kom till. Bakom denna tystnad anar vi en djup resigna-

tion; vad kunde man efter Avignonpåvarnas tid och efter skismat med wå
och tre konkurrerande påvedömen ännu förvänta sig av kyrkopolitiska hand-
lingsprogram? Man fick begränsa sig till >den lilla hopen>, den lilla fåra-

hjorden (Luk. rz: 32) - nämligen >Brcjderna av det gemensamma livetu,
det egna samfundet - och hur man där kunde bli mer och mer en kristen.
Bara från kraften av en helig gemenskap förväntade man sig en ny form-
givande impuls.

Så sluter detta prov pä r4oo-talets katolska fromhetsliv inte upp kring
biskopen och hans herdeuppdrag. Men måste fördenskull svaret på vfu fuäga

efter kyrkosynen bli negativt och winga oss aft avsluta undersökningen här?

Jag tror det inte. Låt mig först åter erinra om att denna för senmedeltiden

representativa uppbyggelsebok härrör från ett klostersamf und. Den
skrevs inte av en biskop eller ens på uppdrag av en biskop. Därigenom skiljer
den sig på en väsentlig punkt från den helige biskopen Frans av Sales' be-

kanta Filotea, hans >Vägledning till ett gudaktigt livrr,s r6oo-talets cenrala
och klassiska uppbyggelsebok. Kristi efterföljelse vänder sig inte heller till
den kristne i världen, utan framför allt till människor som lever i en kloster-
gemenskap. Det är då fullt begripligt, att någon det världsliga yrkets och
kallets, någon de ansvarsbärandes etik och handlingsnorm inte kunde uweck-
las inom denna ram. Efter modern måttstock är deta naturligwis en svår

brist, det måste uppriktigt erkännas. Lekmannens ansvar i världen har >den

nya fromheten>> inte kunnat fast förankra i det andliga livet. SkaII Kristi
efterf \ljelse kunna befrukta vårt böneliv, måste vi själva utfylla bokens brist
på denna punkt.

Inom evangelisk tradition har denna egenhet i Kri:ti efterföljelse balan-
serats efter en annan linje. Vad Tomas från Kempen sdger om livet i en

klostergemenskap, det överför den evangeliske läsaren på sin församling, eller
sin familj. Också inom katolsk tradition kan en sådan överförd tillämpning
vara mycket fruktbar. Det är en djup fornkristen tanke att i familjen se en

kyrka i smått.
Kanske ligger i betoningen av klostergemenskapen ett visst karaktärsdrag

8 Sv. övers. Filotea eller Vägledning till ett gudaktigt Lif, af S:t Frans af Sales. Stockholm
r888.
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hos Tomas från Kempen. Det berättas nämligen om honom, att han var klen
till hälsan och en smula opraktisk. Men detta dr på intet sätt något typiskt
kännemärke för ,rBröderna av det gemensamma livet>. Deras ovan berörda

insatser pekar i motsatt riktning. Fruktbart samarbete mellan lekmän och
präster i praktiska uppgifter förekom överallt i deras kommuniteter.

Det vore därför orätt att alltför starkt framhdva denna för senmedeltiden

i vida kretsar typiska fränvarc av en speciell missionerande vilja, ett sänd-

ningsmedvetande ut i världen. >>Den nya fromhetenn var omgiven av svåra

rubbningar i kyrkans liv. Den såg sig forpliktad att kritiskt nagelf.ara enskilda

kristnas personliga värdighet och att öppet påtala missförhållanden och för-
ytligade former av andligt liv. Gerhard Groote t. ex. kände sådan mowilja
mot det mycket vanliga missbruket, att den väddsliga ställning och egendom

som var bunden till andliga ämbeten, erhölls i förläning mot kontant veder-

lug - dvs. praktiskt taget köptes tillsammans med det andliga ämbetet -att han ry77 sände en av sina elever från Holland fcirbi flera berömda bis-

kopsstolar till \7orms, för att denne skulle kunna motta präswigningens sakra-

ment ur rena händer av en värdig biskop. Denna ofta äterbefirttade händelse

visar hur betänkligt tillståndet inom hierarkin måste ha tett sig även för en

betraktare med mycket god vilja.
Nej, den fullständiga bilden av kyrkan i Kristi efterfalielse ligger djupare

förankrad. Hjärtpunkten i den kristna livsordning, som den fromme enligt
Tomas från Kempen är insatt i, är hans status, Datmed menas inte hans

stånd, >'samhällsställning> eller >socialgruppu i profan eller sekulatiserad be-

tydelse. Det är hans ställning i kyrkan, som Tomas menar, när han säger,

att Gud i förväg anordnat de >stånd>> den enskilde tillhör, och att >>ståndet>>

är en väsentlig faktor för hans eviga väl (I 4, z7). Dessa >stånd> ser Kristi.
efterfaljelse som för evigheten grundläggande helig stiftelser eller anord-

ningar (jft I 18, zz f.).
Kristi efterföl,jelse för f:mm taå sådana >kyrkliga stånd> inför bönens öga:

det gemensamma livets >stånd>, som omfattar kloster- och ordensfolk, mun-
kar, nunnor; och det sakramentala prtistadömets >stånd>. I Kristi efterföljelse
är ordenslivet och prästadömet de båda poler, som det kyrkliga livet rör sig

kring. Båda fullgör kyrkans uppdrag i historien. Kyrkan åskådliggörs med en

alldeles särskild klarhet i dessa wå >stånd>.

Med rätta sätter boken dessa wå >stånd> åter och åter i direkt samband
med hela kyrkan, med Guds folk. Det heliga korsets kungsväg är för ordens-

manflen en tjänst till medmänniskans andliga uppbyggnad (lI tz, rubrik och

vers 5z). Präster som firar mässan "bygger upp kyrkan", heter det kort och
gott, ecclesianz aed.ificat (IV j, r9). Alla troende, hela det kristna folket, alla
Guds folks nationer och folkslag är närvarande i den böneatmosfär som är

Kristi et'terföl|elses. De båda >>stånden> står alltså i en levande förbindelse
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med allt det som är kyrka. En >>den nya fromhetens> bedjare skulle inte kunna
se dem isolerade från helheten. Äter och åter talar Tomas om det kärlekens

band, som knyter alla troende och därmed också de olika ,rstånden> till var-
andra. Det finns förvisso också rättsliga band för den enskilde, särskilt för
hans tillhörighet till sitt eget >stånd>; men de betonas inte påfallande. Mel-
lan >stånden>> råder ä andra sidan inget juridiskt band, som man kan peka på.

Vår tids förhållanden dr som synes inte helt tillämpliga pä Kristi efter-

föl'jelse. Tyngdpunkten ligger i vår tid annorlunda än då. I varje fall är dock
biskopens handpåläggning, som gör prästen till medlem av sitt >stånd>, om-

nämnd. Den särskilda personliga kallelsen, som leder andra till ordenslivet,

är väl densamma som i dag.

I Kri.sti efterföllelse är >prästståndets> centrala betydelse nedlagd i utde-

landet av sakramenten, varigenom prästen fullgör en Kristi-ställföreträdar-
tjänst. (Dopets och äktenskapets sakrament, som lekmän kan meddela, beto-
nas inte särskilt.) Natwarden och bikten, för vars mottagande den fromme
hänvisas till prästen, är den stora frälsningsmöjligheten. De wå hänger nära

samman, i det att bikren uppfattas som förberedelse till natn'ardsfirandet.
Hela fjärde boken i Kristi efterfollelse kan läsas som en liturgisk tacksägelse-

bon till natwardsfirandet. Den kan bringa till uttryck också mycket av vad
en modern människa vid sådana tillfällen försöker ge ord åt i sin bön.

Natwardsmottagandet, den heliga kommunionen, är den eta av de stora

skatterna i kyrkans hjärta (IV rr, 2off.). Livets bröd ges den troende av

prästen i kraft av det inre bandet mellan honom och hela kyrkan. Kyrkan,
Kristi instiftelse, lever av den Helige Andes kraft, av dess pneuma, som leder

in i sanningen och gör fri.
Den andra skatten i kyrkans hjärta, det konkreta uttrycket för de troen-

des förbindelse med varandra till ett Guds folk, är Bibeln, livets ord. Upp-
draget att vidareföra och levandegöra skriftens andliga och pneumatiska kraft
i kyrkans samlade hushållning tillkommer enligt Kristi efterf1l.jelse speciellt
de lekmän och präster, som vet sig vara kallade till ordenslivet, till livet en-

ligt de tre >evangeliska råden>, ett liv i personlig fattigdom, vigt åt Guds
tjänst utan äktenskap, och i en andlig lydnad som omfattar hela den konkreta
livsföringen.

Det är alltså den kristnes >ståndstillhörighet> som är den faktiska utgångs-
punkten för hans existens som kristen och därmed som lem i kyrkan. Först
när vi ser saken på detta sätt, kan vi till fullo uppskatta bokens epokgörande
religiösa erfarenhet till sitt rätta värde. Tydli$ ser vi, att Gerhard Groote, så

som Tomas från Kempen utformat hans tankar, inte lär en individualistisk
mystik, och inte lämnar de troendes gemenskapsband obeaktade. Det är en
,rnykter mystikr, (Huizinga) som möter oss här. Den förlorar inte vardagen

ur ögonen. Särskilt tydligt illustreras det av de sociala insatser >Bröderna av
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det gemensamma livet> fullbordade: för >den nya fromheten> är det en hu-
vudfråga aft visa på ttons gemenskapsdanande dimension och på den gemen-

skapsdanande betydelsen av allt kyrkligt liv. Det är htu långt till den ex-

trema mystikens överslag och stora faror, en mystik, som många gånger svär-

miskt trodde sig kunna bortse från det normerande och det objektiva. Det
andliga livet i Kristi et'terföl,jelse följer snarare en medelväg, det förefaller
mera organiskt och borgerligt, men räknar också med vardagens realiteter,
som i många enskildheter liknar vårt århundrades. Till dessa vardagens reali-
teter hör kyrkan 

- 
som många gånger stillatigande förutsätts, men ofta ut-

tryckligen omnämns. Kyrkan är den religiösa helhet som skapas av de >rståndrt

den fromme ingfu i. Kyrkan och hennes lära talas bara om i vördnad; ingen
frestelse fär övenaget att med heretisk intention inskränka läraq göra den
trängre.

Inom ramen för denna helhet är >prästståndetr', genom sin tjänande roll
som sakramentsförmedlare, av Kristus instiftat. Dess konstitutiva element är
ett sakrament, och det lever vidare i kyrkan genom ämbetssuccession (en i
Kristi efterlölielse inte närmare utförd aspekt, som dock för denna tid klart
måste förutsättas). Sakramenten som utdelas ses som reala nådemedel. "Or-
densståndet> är, genom kallelsen och det personliga samvetsavgörandet, lik-
som genom Bibelns andliga kraft, ett mer pneumatiskt >'ståndr, vars liv står
under kallelsetecknet och är inriktat på ändens tid och det kommande Guds-
riket.

Prästens verk är knutet till en giltigt meddelad präswigning inom kyrkan
(IV j, 4f.); ordensmannens liv döms och bedöms utifrån hans trohet mot sin
regel. Men denna regel skall för honom inte vara annat än ett förrydligande
av evangeliets innersta anspråk. Avgörande för ordensmannens gemensamma

liv är därmed hur nära han står och hur trofast han är gentemot Bibeln.
Hår dr det Kri.sti efterföl,jelse har en så viktig förmedlarroll: den består

nästan helt av ord och tankar ur Bibeln. Kvantiteten är väl inte det avgö-
rande, men något betyder det i alla fall, att inalles rr59 direkta och indi
rekta bibelcitat återfinns i denna lilla bok. En sund katolsk fromhet bärs upp
av Skriften och sakramenten. Uppbyggelselitteratur är inte till för att ersätta

Bibeln, utan för att öppna dess inre mening och föra fram till den.

Bibelcitaten i Kristi. efterfc;l.jelse tillgodoser visserligen inte helt rätwist
Bibeln ur alla dess aspekter. Men ett arbete av betydande bibelnärhet har i
alla f.all blivit resultatet. Kyrkans senare splittring kom bl. a. därför, att man
pä r4oo- och början av r5oo-talen inte byggde vidare i denna riktning i til[-
räckligt hög grad, inte fullföljde detta >den nya fromhetens> egentliga ärende.

Redan på r4oo-talet stod olika uppfattningar av kyrkan mot varandra - 
en

som ställde hierarkin och kurian nästan helt i centrum och en som utgick
från stats- eller provinskyrkan inom ett avgränsat politiskt område; en som
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såg lösningen i ett allmänt kyrkomöte, en som såg den i bönens makt och det
andliga livets kraft i klostrets avskildhet. Först sådana åsiktsklyvningar och

spänningar gjorde kyrkosplittringen möjlig, fast man inte direkt kan säga an
de fcirberedde den. ,rDen nya fromheten> försökte nä f.ram till en syntes, som

emellertid var för svag för kyrkan som helhet, och inte tillräckligt höll inrikt-
ningen på hela den universella kyrkan klar, utan i stället inskränkte sig till
ordensfolket. I gengäld står ordensfolket alltid i broderlig avhängighet och
anslutning till det institutionella prästadömet. Vid det senare möter åter en av
de betydande luckor vi måste konstatera: prästens väsentliga uppgift vid sidan

av den sakramentala, uppgiften aft förkunna Guds ord, har inte trängt ige-
nom i Kri.sti efterfal'jelse.

Vidare är Kristi efterföllelse inget filosofiskt-teologiskt inlägg i senmedel-

tidens skolastiska skolstrider. Akademiska problemställningar och det veten-
skapliga arbetets frestelser kommer inte till orda. Men det skulle också ha
gjort denna bok tidsbunden och för länge sedan glömd. Kristi ef terf r;l,jelse

lär en djupare bönens konst än de flesta dåtida professorer i teologi gjorde
(fast dessa varken ayvisas eller övervärderas). Just darför kan denna bok
ännu i dag tjdna som inledning till en bön i och med kyrkan och som vitt-
nesbörd om, att kyrkan är mer än en juridisk, hierarkisk auktoritet; att det

andligt-profetiska livet enligt de tre >evangeliska råden, tillhör dess centrala
kraftkällor. Och denna karisma, denna nådegåva, dr inte begränsad till klos-
terfolket i gammal mening. Dess impuls skall också bidra till lekmännens
och framför allt prästernas helgelse.

Trots att >rden nya fromhetenn står skolteologin fjarcan, så ingår den ändå

i en vittomspännande bildningstradition. Ty studium och vidsträckt erfaren-
het präglar den unge Gerhard Groote och blir en betingelse för 'rden nya
fromhetens> uweckling. Groote hade som forskare och i diplomatiskt upp-
drag vistats vid påvehovet i Avignon ry66167 och hade där lärt känna Pe-

ffarca. En glänsande vetenskaplig begåvning utmärkte honom redan tidigt.
Men nåden grep hans faustiska, rastlösa sökande och strävande, förde det

fram till en inre omvändelse, och luttrade det under en längre vistelse i ett
kararsiankloster till undergiven och tålig Kristusefterföljd. Groote stod dock

alltid utanför de stora munkordnarnas strängt reglerade livsrytm, liksom han

ä andra sidan stod fri från samtidens svärmiska och sekteriska andar. Han
blev inte ens präst Hans enda önskan var en omedelbar efterföljelse av Bi-
belns levnadsgrundregler. Mycket lidande fick han utstå genom olika slags

ogrundade misstankar och förtryck, som bl. a. också tog sig uttryck i ett bis-

kopligt predikoförbud de sista åren av hans liv. Bara biinens kraft höll ho
nom upl>e under dessa påfrestningar.

Detta helgade liv är förklaringen till den väldiga och oförsvagade kraften
i hans skrifter, som Tomas från Kempen utgav. Det är den personliga reli-
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giösa erfarenheten, som gjort honom till en andlig litrarc f.ör sä otaliga kristna.
Den självklarhet med vilken Groote stod rotad i kyrkan och i trohet mot
henne ger Kri.sti. efterföllelses enkla grundsatser en särskild relief.

I naru förbundenhet med Bibeln och den andliga helhetstraditionen, i
ständig förväntan på den tillkommande domen, lever kyrkan i Grootes be-

traktelse sitt liv både i gestalt av ämbetets, de instiftade sakramentens >stånd>,

som också känner rättsliga band, och i gestalt av kyskhetens, fattigdomens och

lydnadens, bibelbetraktelsens och den fria profetiska andens >stånd>. Ja, ef.-

tersom såväl det apostoliska ämbetet som det karismatiska vittnesbördet, pro-

fetens kallelse till bot, tillhör kyrkans väsenskännemärken, så kan man väl
säga, att Kri.sti efterföllelse ser kyrkan byggd >'på apostlarnas och profeternas

grundvaltt (Ef. z: 19f.). Ett profetens rop att >söka Guds rike och hans rätt-
färdighet> (Matt. 6t 33), en den vises ledning till att mottaga de av prästen

meddelade sakramenten - i dessa två satser kan man måhända formulera det

grundläggande ärende Kristi efterföljelse vill nå oss med.

Många förebilder dras fram - framför allt ur Bibeln. De heligas sam-

fund är en levande realitet för bedjaren. Den enskilde helige, det enskilda

helgonet, står inte isolerad för sig: liksom i liturgin ber man direkt till Gud,
att han måtte förläna sin nåd på den eller den heliges förbön. . . Bönen om
helgonens fr;rbon står helt inom kyrkans ram och avsnör sig inte till ett privat-
förhållande mellan bedjaren och ett visst helgon.

Fornkyrkan och den yttersta tiden - början och slutet av kyrkans histo-

ia - år levande storheter f& Kristi efterf \llelse,liksom de wå andliga >stån-

den>. Kyrkan som Kristi instiftelse är mångdimensionell. Kädeken är en-

hetens samlande band (t. ex. III 58, r9), den bygger upp kyrkan av >stånden>,

som självständiga och fullmyndiga står i broderlig ömsesidighet till varandra.

Kädeken uppenbarar Guds folks levande enhet på dess pilgrimsfärd intill
yftersta domens stund. Så är kärleken i skilda former det kyrkliga livets enda

bärkraft.
När ordensman, präst och lekman förenas i denna kärlek, då är de ,tsam-

lade i Hans namn)> (Matt. 18: zo) och bildar tillsammans kyrkan, Herrens
församling i vår tid.

Boken om Kristi efterfafielse är de söndrade konfessionernas sista gemen-

sarnma ägodel. Den skattas högt på ömse håll och kristna av skilda slag ber

i dess anda. Splittringens tragik - som för enskilda mycket väl kan uwecklas

till personlig tragedi - kan och vill väl ingen förneka. Men vi måste också

bli medvetna om de krafter, som förbinder oss och i grund och botten redan

skapar en viss enhet över gränserna. Och där kristna på ömse håll av boken

om Kristi efterfaljelse låter sig föras fram till en äkta Kristusefterföljd, till
Ord och Sakrament, där levandegörs andliga värden, som möjliggör ett frukt-
bart tankeutbyte och ett stort närmande.
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Vi kan inte anse Kristi efterföljelse fOr forebildlig i alla avseenden. Men
vi har en gäng fätt ett löfte, vars infriande väl vilar på ett levandegjort och
fullständigat gemensamt arv: löftet, att >det skall bliva en hiord och en herde>
(Joh. ro: 16), så att >alla måtte varda ea> i Kristi Kyrka (Joh. 17: zr), ett i
>ståndens> och kallelsernas mångfald, under Kristi profetiska ord (jfr Upp.
19: ro), i broderlig frihet.

Övers. T. Nyberg
Karl Pellens

GROTTÄN

T\., senaste dramat av Jean Anouilh (född rgro), Grottan, hade i höstas

lJ - er år efter sin tillkomst - sin skandinaviska premiär i Göteborg och

spelades kort tid efteråt även i Uppsala. Eva Alexandersons svenska version

verkar lyckad och tycks med sin pregnans på enskilda ställen rentav över-

träffa det franska originalet. Pjäsen är betecknande för vår tid. Den ger an-

ledning till tre reflexioner.

Jean Anouilh är en skicklig dialogtekniker. Grottan är ett nytt belägg för
det. Idylliska skildringar, sådana som i äldre skådespel inte är helt ovanliga,
lyser här med sin frånvaro. Vår tids jagade släkte tycks endast kunna fängslas

av levande samtal. En ny dialogteknik har uwecklats. Inte ens romanförfat-
tare försmår den. Jean Anouilh behärskar den. I Grottan håller han åskå-

darna fångna genom 
^tt 

läta figurerna i nära tre timmar växla repliker. Inte
nog med detta. Genom att använda monologer betjdrnar sig den franske nu-

tidsdiktaren av den samtalsform, som på ett säreget sätt år mänsklig. I sina

samtal med sig själv ådagalägger människan i själva verket åtskilligt av sin

storhet och åtskilligt av sin begränsning.
Monologerna har i Grortan en nyckelfunktion. Det är först och främst

diktaren, som inför publ&en samtalar med sig själv. Som trförfattaren upp-
träder han i sin egen pjzis och konfronteras med den dramatiska handlingen.
Samtidigt blir han just därigenom en av dramats figurer. Ja, poängen i pjä-
sen tycks ligga i art denna framställer den växlande spänningen mellan ver-
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ket och dess skapare. Det är faktiskt inte så, att handlingen och ,rförfatta-
rens>' reflexioner rör sig fjärran från och parallellt med varandra. Tvärtom
skär de varandra och påverkar varandra. Man upplever skådespelet under dess

vardande. Dörren till diktarens verkstad står liksom på glänt. Äskådaren dras

hit och dit och vet ibland inte, om han skall identifiera sig med de ,objek-
tiva>, gestalterna och vara ledsen, att >föfi.attaren>> på öppen scen avbryter lo-
vande händelseförlopp 

- 
eller om han skall hålla sig till >rförfattaren> i

stället för att dela hans möda atc behärska skeendet och få det att slå in på
de önskade banorna. Då >författaren> slutligen ger upp för att låta händel-
serna skena i väg, vet åskådaren inte, om han skall känna sig lurad, såsom

i en dröm dar frågor aldrig finner sina svar, eller om han skall soka efter en
bakom liggande id6. Visste diktaren inte, hur han skulle fortsätta? Eller hade

han någon avsikt med det han lät ske?

Vi håller f.rägan i minnet och erinrar oss för närvarande i ställeq att scenen

enligt den klassiska dramatikens regler var de bräder, som föreställde värl-
den. Diktaren objektiverade sig. Det var otänkbart, att han framträdde som
en av sitt verks handlande personer. Visserligen ville Calderon i flera av sina
dramer sudda ut gränserna mellan scenen och publiken och göra dem till en
enhet. Men han själv förblev dold bakom handlingen. Han transcenderade

den. Och visserligen lät sig August Strindberg i Drömspelel företrädas genom

Indras dotter. Men hon gör inte mer än iakttar och klagar, hon ingriper
ingalunda i handlingen.I Grotta,a däremot ingår >förfanaren> i händelseför-
loppet som en av dess immanenta krafter. Eller också har skeendet avklätts
sin oundvikliga fakticitet. Djupdimensionen skymtar. Medan händelsernas

väv bevarar sitt inre sammanhang, avslöjar den sig samtidigt som skapelse av
ett bakom stående medvetande.

Detta kan noteras som vår första reflexion.
Dagens mänsklighet tycker om at vara medveten om sig själv. Därför har

Jean Anouilh inte svårt att finna genklang hos sin publik, något som är så

mycket mera anmärkningsvärt, som han aldrig åstadkommer någon enkel
åskådarglädje. Vad som en gång i tiden har varit en av den mimiska konstens
drivfjädrar, förekommer inte här. Det tycks inte ens vara äsyftat. Man rycks
inte bort från det innevarande ögonblicket. Ännu mindre förs man till någon
>'katharsis>. Därför har man inte något emot, att slutligen allt är över. Man
är tillfreds med att ridån faller och att man får lov att återvända till vardagen.
Dess tristess är mindre trist än det skeende man fått bevittna på teatern.

Man har faktiskt under hela kvällen inte upplevt en enda person, som
man känner sig tilltalad av, inte sett en enda scen, som skulle kunna göra en

glad. Poliskommissarien kan inte vinna någon sympati, vare sig med sin bor-
nerade självbelåtenhet eller med sina småskurna uppslag till >'författaren>.

Kokerskan, som bereder sina fosterfördrivande mixturer, visar själv en egen-
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domlig blandning av förwivlan och snusförnuft. Trotjänarens livsfrämmande
klagan över att en feodal samhällsordning faliit sönder kommer ur en fadd
lakejsjäl. Det unga köksbiträdet, prototypen för den nedtrampade klassen så

att saga, f.ramkallar till en bOrjan medlidande, men stöter en ifrån sig med
sin råhet. Vilket avstånd ligger inte mellan henne och Rembrandts uköks-
piga> (Nationalmuseum Stockholm) 

- 
så tänker man inför henne, vilken

klyfta mellan vår tid och r6oo-talet! Ännu värre än tjänstfolket verkar herr-
skapet. Grevinnan är ett bortskämt överklassbarn med ett utbrunnet hjårta.
Greven, som under sina unga ärhar haft ett förhållande med kokerskan,bryr
sig inte längre om sin förra älskarinna nere i >>grottan>, inte ens då hon ligger
och dör. Allt vad man får uppleva är motbjudande. Sålunda kvävs varje frö
till njuming. Dramats gestalter fu f.jättrade vid vanor, som ter sig lika orubb-
liga som meningslösa. Alla lever som om f<;rhållandena fortf.arande vore, så-

dana de kanske en gång har varit. Inte någon enda lyckas att befuia sig från
stelnade traditioners bojor. Ingen kommer ens på tanken aft kasta ifrån sig
den rentav djuriska envisheten. Då grevinnan gör ett försök att bryta igenom
kedjorna, är hennes beslut så utsiktslöst bundet vid vedertagna beteende-

mönster, att det måste slå slint. Alla är som förtrollade. Ja, de il så till den
grad plågade, att samtalen faller isär i utrop. Kontakten samtalspartnerna
emellan brytes. Ordens framställningsfunktion försvinner bakom uttrycks-
funktionen. Dialogerna upphör att vara dialoger. Monologerna slår över i
skrik.

Det är en tillvaro utan ljus och utan leende, som uppenbans i lean
Anouilhs skådespel. I själva verket lider >författaren> av sarnma oförmäga
till självbefrielse som hans gestalter. Eftersom hans verk inte når upp till den
nivå han drömmer om, är han pinad av mindervärdeskänslor. Han våndas,

därför att han inte i önskad grad kan verbalisera sig. Han är olycklig över
att >det är i de pjäser man inte lyckats skriva man hade mest att såga>>. Han
brister ut i klagoropet: >Jag har ingen talang! Ingen! Ingen alls! lag fär
lov att slå mig på att göra film! Eller bli journalist!>>

Både >objektplanet>> och >metaplanet> visar ett liv utan humor och utan
hopp, ett liv som inte kan annat än mynna ut i ett vanmäktigt vrålande.
Köksbiträdets krampaktiga grätanfall svarar mest av allt mot verkligheten.
Indras dotter skulle ännu en gång ha anledning a* klaga över att >>det är
synd om människorna>>. Den svenske dramatikern har faktiskt redan för mer
än ett halvt sekel sedan lidit av vad hans yngre franska kollega nu breder ut
inför oss 

- 
vilket inte är det enda exemplet på att det är i Sverige, som kon-

turerna av en framtida uwecklin g pä andra håll ibland kan skönjas i förväg.
Detta är vår andra reflexion.
Den uedje gäller styckets tillkomst. Skådespelets egenart framkallar frägan

om de bakom liggande drivkrafterna.
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Ätt borja med kan man fräga sig, hur en diktare kan komma på en hand-
ling så dyster som den som presenteras i Grottan. Han måste ha mörkret i sig.
Pjäsen är ju av honom. Nu har han inte förlamats i så hög grad, att han för-
lorat kraften att utställa sina bekymmer till beskådande. Är någon förwivlad,
kan han inte ens tala längre. Där artikulationsförmågan fungerar 

- 
såsom

i föreliggande fall, visar sig däremot en rest av livstro van kvar. Hopplös-
heten har inte kunnat hejda diktarens skaparkraft. Den har dock normerat
händelsef örloppets utf ormning.

Ett dystert känsloläge är segL Såsom pyskoterapeuterna vet, samlar det alla
ttåkiga hågkomster, som står till buds, för att på det viset både intensifieras
och vidmakthållas. En depression har alltid tendensen attbita sig fast. Ja, den
prä.glar livssynen. Skådespelet av Jean Anouilh tycks visa det. Dess gestalter
är instängda i sin immanens. De sitter i grottan 

- 
ingalunda för att små-

ningom få skåda den sanna verklighetens gryning, såsom Platons grottinvå-
nare (Staten 5r4ff.), utan för att meningslöst förgås. Det finns inte något
att leva för, inte något att efterstrdva eller att hoppas på. Människan, såsom

Jean Anouilh framställer henne, känner inte till något, av vilket hon skulle
kunna låta sig inspireras. Hon är utlämnad åt intet. Därför faller hon alltid
tillbaka på sig själv. Skulle något annat erkännas, så skulle inte diktaren
kunna upprätthålla sin livssyn. Han skulle bli löst ur sin fångenskap. Dramat
tycks vara till för att etablera diktarens misströstan. Det är en projektion av
honom själv.

Bland åskådarna finns tydligen tillräckligt många, som befinner sig på
samma våglängd. Rådvillheten inför livet och dess mening tycks i själva ver-
ket jäsa i många hjärnor. Av det skälet har pjäsen kunnat bli publiksucc6.
Den är aktuell. Den kan bli ett kalldokument, nar framtida historiker vill
spåra vår epoks andliga klimat. Anouilh rycks ha fängat något av vår tids
grundstämning, så att publiken kan återfinna sig själv i dramats gestalter,
instämma tyst i deras skrikande, finna lättnad i att möta sina egna smärtor
på scenen. Dessutom kan konnässörer fästa sin uppmärksamhet på spelets
dramarurgiska perfektion 

- 
för att här fcirbiga skådespelarnas ibland smit-

tande spelglädje.
Det väsentliga problemet återstår. Yad vat drivkraften, när det gällde att

skapa detta skådespel? Bortsett ifrän att handlingen i nägra avseenden är
orealistisk, kan ju ingen människa engagera sig i en renodlad misär. Men utan
engagemang tillkommer inte någonting.

Det tycks endast vara skapardriften som sådan, som står bakom. Den
måste ha varit så mäktig, att diktaren allt elände till trots har drivits att
skriva. Eftersom det i pjäsens dramatiska skeende inte finns någonting, som
skulle ha kunnat väcka diktarens musiska talang, måste skapardriften själv
ha framwungit pjäsen.
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Därmed är något av dess sanna halt avslöjat. I själva verket visar sig män-
niskan förbli i funktion, även om hon inre alls vet, varf.ör hon skall fungera.
Hon är kvar, även om hon helst skulle vilja glömma bort sig själv. Hennes
konstirution är starkare än vad hennes personliga kraft är. I viss mån över-
ttdff.ar hon sig själv 

- 
eller också kommer hon inte i nivå med sig själv. I

en tid, då vetenskapsteoretiker helst vill renodla en mänsklig verksamhets
resultat, då metodologer vill lätsa, att forskningen är en i sig själv vilande
process utan förankring i någon levande varelse, då dessutom elektronhjärnor
skall ersätta människan eller till och med vara henne övedägsna, anmäler sig
i Anouilhs nya pjäs ett så mycket klarare vittnesbörd om att man inte kan
bortse ifrån människan, när det galler nägon av hennes livsyttringar. Det är
i sista hand hon, som ger sin prägel ät alk vad hon åstadkommer, så att hon
alltid kan spåras som dess bakgrund. Hon är med i räkningen. I yttersta fall
behövs inte ens något annat. Det är inte genom hennes val, det är genom
henne, som räckvidden av hennes förmåga från början är fastslagen. Hon kan
varken med sin energi nå hur långt som helst eller på grund av brist på mod
inskränka sig till en ringare domän. Frågan om vad som är möjligt för män-
niskan och vad som inte är det har redan funnit sitt svar i det faktum, att
hon är den hon är. Ju dystrare Jean Anouilhs skådespel ter sig, desto skarpare
avtecknar sig, vad det verkligen sdger. Ju mindre pjäsens handling kan ha
utövat någon dragningskraft på diktaren, desto tydligare framträder hans

läggning som det tillräckliga villkoret för spelets tillkomst. Den levande män-
niskan kan ensam vara upphovet till sina gärningar. Just deaa visar sig i så-

dana fall, där objektet inte är någonting alls. Livet skapar sig ändå sitt ut-
Iopp.

Vad nu sagts kräver dock en komplettering.
Möjligen säger nämligen pjäsen ytterligare något. Det kan hända, att den

år nägot mer än blott en explosion av livskraften. Det är inte avgjort, om
inte diktaren har varit medveten om vad som skedde, sä att Groltan inte en-

dast vore frukten av en naturprocess utan samtidigt ett äkta mänskligt verk.
Livets spontaneitet, fastän ostörd, skulle då inte ha förblivit ostyrd. Dramat
skulle uttrycka en id6.

Den >författare>, som uppträder på scenen, visar sig i varje f.alL lägga
märke till hur makabert det elände är, i vilket hans gestalter lever. Han lider
själv därav. Inför det dramatiska skeendet skriker han, att >>det är omöjligt>,
att >det är en historia, som aldrig borde finnas till". >>Inte är livet så fult>,
suckar han. Är sådana utbrott ett hån? Eller är det diktaren, som just här vill
tala till oss? Siikert år, atthan med sådana reflexioner försvagar pjäsens mör-
ker, liksom skruvar ned det till en mindre virulens. Han ställer sig själv mel-
lan scenhandlingen och publiken. Han tycks rycka i det galler, bakom vilket
gestalterna är inspärrade. Hans inlägg vittnar om en viss weksamhet. Skulle
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det ändå utanför gallret finnas någon värld? Den livslåga, som framdrivit
pjäsen, innebär rentav en antydan om någon mening. Eventuellt skulle den

resr av livstro, som här har fiätt sitt uttryck, kunna räcka för att spränga

pessimismens såpbubblor. När ,rförfattarenn då och dä är nära aft reta .|ilra

skrattmuskler, uppluckras även darmed meningslösheten.

Det kan i själva verket hända, att diktaren kände sig överväldigad av livets
skrämmande grymhet, så att pjäsen under arbetet bröt samman för honom
precis som för >författaren> på scenen. Kanske orkade han inte att skapa ett
harmoniskt verk. Då han inför tillvarons disharmonier inte förmådde gestalta

något vackert, ville han åtminstone uttala sin rådvillhet och därmed visa nå-

got verkligt. Poängen i pjäsen skulle då faktiskt ligga i spänningen mellan
diktaren och hans verk. Det tekniska mästerskapet skulle både dolja och

uppenbara en mänsklig avgrund. Pjäsen vore strängt taget inte någon pjäs

alls. Det vore riktigare att kalla den en bekännelse. Kanske har något outsagt

här vunnit gestalt. Publiksuccdn skulle då ha djupare rötter än vad den till
en början seft ut attha. Diktaren skulle ha levandegjort, vad många i stumhet
pinas av.

Det är således inte uteslutet, att pjäsen i sista hand är avsedd som en mänsk-

lig bankruttf<irklaring. Den tekniska perfektionen vore då ett medel, som

tagits i tjänst av en, som inte vet, hur han skall gå till vdga, men som vill
framställa just detta. Han hade inte kunnat vålja nägon bättre metod för det

än att skriva ett drama.
En profet är Jean Anouilh fördenskull inte. Han uwidgar ju inte vår hori-

sont. Han tillhör alltjämt den >rabsurda skolan>r, den grupp av nutidsdiktare,
som med filosofer som sina trosfränder 

- 
eller sina källor? 

- 
och med kri

tiker som sina beundrarc ågnar sig åt att litterärt odla meningslösheten. Trots
allt har Anouilh kanske funnit sin egen väg. Pä sitt sätt skulle han iftägasätta
absurdismen, ställa den mot väggen.

Ligger saken till på det viset? 
- 

i denna fråga utmynnar vår tredje re-

flexion. Svaret skall l?imnas därhän. Redan det är ett vårtecken, att pjäsen

överhuvudtaget väcker den frågan till liv.

Jean Anouilh har visat sig mycket angelägen om sitt verk, då han i Paris

vid flera föreställningar i egen person har övertagit rrförfattarens>> roll. Grot-
tan förtjänat att genomtänkas.

Vad vi har kunnat konstatera är, att diktaren behärskar det dramaturgiska
instrumentariets användning. Vad vi har pekat på är, att han sätter in hela

sin virtuositet för att presentera ett nattsvart mörker. Men vad vi har anled-

ning fräga oss är, om inte absurdismen, fastän kvardröjande, här ändå hållet
pä an falla sönder.

\Y/ilbelm Köster SJ
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KÄTOLSKÄ PERSPEKTIV

Kyrkomötet och den ekumeniska
rörelsen

Vid konciliet uppstod diskussion kring
det schema, som behandlar frägat om
Skrift och tradition. Då man inte kunde
enas, bestämde påven, att en ny kommis-
sion skulle bildas för omredigering av
texten. I denna kommission sitter som
likaberättigade presidenter kardinal Otta-
viani och kardinal Bea.

Här nedan presenteras ett diskussions-
inlågg av den belgiske biskopen Emile de

Smedt, Briigge, som den 19 november ta-
lade till de församlade konciliefäderna.
Han representerade det av kardinal Bea

SJ ledda sekretariatet för kristen enhet.
Biskop de Smedt hänvisade först till

den tidigare diskussionen och sade att det
torde vara av inresse att höra vad just
det påvliga sekretariatet för kristen enhet
hade att säga. Det stora problemet är iu
hur den katolska läran skall presenteras i
sin dogmatiska text, så att samtalet mel-
lan katoliker och icke-katoliker befräm-
jas.

Älla, som det förunnats att få kalla sig
kristna, är överens om att bekänna Jesus
Kristus, framhöll biskopen. Ällt, som han
själv förkunnat, hör till trons källa och

vår frälsning. Både icke-katoliker och ka-
toliker söker sig tili denna källa.

Det finns emellertid olika sätt att söka

sig fram till Jesus Kristus. Det gör oss

till skilda bröder, och söndringen har be-

stått i flera århundraden. Vi vet att det
inte är i enlighet med Kristi vilja. När
skall splittringen upphöra? I sekler har
vi katoliker menat, att det räcker med att
Iramlågga vär Iåta rent och klart. På lik-
nande sätt tänkte icke-katoliker. Men
varje grupp framställer sina synpunkter
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med en egen terminologi och ur sin spe-

ciella synvinkel. Vad vi katoliker sagt har
därför blivit dåligt förstått av andra, och
vi har ej heller förstått dem riktigt. Me-
toden att framställa läran klart och tyd-
ligt har alltså slagit slint. Den ledde inte
till några ekumeniska framsteg. Snarare
har fördomarna ökat ä bägge sidor och
lett till misstro, stridigheter och pole-
miska utfall.

Under de senaste årtiondena har emel-
lertid en ny metod börjat vinna fram-
gång. Den heter ekumenisk dialog och
innebär, att man inte enbart intresserar
sig för sanningen som sådan utan även
för det sätt, på vilket den presenteras så

att den blir förståelig för andra än ka-
toliker.

Den ekumeniska dialogen innebär så-

ledes inte att mln direkt diskuterar ellet
än mindre förhandlar om hur enheten
skall återställas. Det är inte fråga om ett
unionskoncilium eller ett konversionsför-
sök. Snarare försöker de olika parterna i
dialogen att kamlägga sin egen tro på
ett opolemiskt, objektivt, klart och psy-
kologiskt välanpassat sätt. Det är den he-
Iige faderns vilja att denna metod skall
användas under det pågående konciliet.
Det som här säges kommer 

^tt 
yan IyIlt

av ekumenisk anda och främja den eku-
meniska dialogen, om vi använder de

rätta medlen och göt det lättare för icke-
katoliker att förstå hur den katolska kyr-
kan ser Kristi mysterium och hur hon
lever.

Det är inte lätt ^tt finna formule-
ringar, som uppfyller dessa krav. Natur-
ligtvis måste vi undvika all slags indif-
ferentism eller likgiltighet. Även en eku-
meniskt utformad utsaga måste innehålla
{ullständig och oförfaiskad lära, i full
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Man har framfört den åsikten att det 9. Felaktig lära måste givewis tillbaka-
skulle finnas en motsats mellan en ut- visas men på ett sådant sätt att man där-
tömmande framställning av vår lära och igenom inte sårar den felande.
ekumeniska uttryckssätt. Den som anser Av vad ovan sagts kan vi alltså dra
det har inte förstått vad den ekumeniska den slutsatsen, att en text inte utan vi-
dialogen innebär. Man för inte en dia- darc är ekumenisk därför att den fram-
log i avsikt att leda motparten vilse. Skall lägger sanningen. Det är tvärtom myc-
icke-katoliker rätt förstå vad vi menar, ket svårt och kräver stor omsorg av oss

måste våra formuleringar uppfylla föl- att finna formuleringar, som är ekume'
jande villkor. niska i ordets rätta betydelse.

trohet mot det som den katolska kyrkan
håller för sant. Hur skulle icke-katoliker
kunna förstå vad vi lär, om vi förkortar
eller förvanskar vär lära?

r. Man måste först och främst verk-
ligen veta, vad de ortodoxa kristna och
protestanterna lär, dvs. uänga in i deras
tro, liturgiska liv och teologi.

z. Man måste veta, vad de anser om
.vär lara, vidare vad de förstått på ett rätt
sätt och vad de missförstått.

3. Man måste veta, vad som enligt icke-
katolikers uppfattning saknas i katolsk
\ära eller vad som inte är klart nog ut-
sagt. Det gäller t. ex. läran om Guds ord,
det allmänna prästadömet och om den
religiösa friheten.

4. Man måste undersöka, om inte vårt
teologiska språk innehåller formuleringar
och uttryckssätt, som icke-katoliker har
svårt att förstå. Här må erinras om att
den skolastiska eller kvasiskolastiska me-
toden bereder icke-katoliker stora svårig-
heter och ofta leder till missförstånd och
fördomar. Detsamma gäller ett alltför ab-

strakt och rent begreppsligt tänkande,
som orientalerna inte har lätt att begripa.
Bibliska och patristiska formuleringar
förebygger däremot ofta feltolkningar,
förvirring och fördomar.

5. Man måste vinnlägga sig om att
välja begrepp, ord, bilder och omdömen
mycket noga och därvid tänka på vilka
associationer och vilken verkan de kom-
mer att framkalla hos icke-katoliker.

6. Man måste väga sina omdömen noga

och tänka på i vilket sammanhang som
icke-katoliker kommer att sätta in dem.

7. Texten måste vara uppbyggd och

3-q2834 Credo.44:e årg. Nr r. 1963

begrundad på ett sådant sätt att den ver-
kar övertygande även för icke-katoliker.

8. Äll onödig och ofruktbar polemik
måste undvikas.

Den helige fadern har i sekretariatet
för kristen enhet tillsatt en rad fackmän,
biskopar och teologer, som har stor erfa-
renhet av ekumeniskt arbete. Han har
givit dem i uppdrag att hjalpa de andra
förberedande kommissionerna, särskilt den
teologiska kommissionen, att nå fram till
textförslag, som är avfattade i sant eku-
menisk anda. Yärt sekretariat har utan
framgäng erbjudit sin hjälp åt den teo-
logiska kommissionen, och det lyckades
ej heller att fä er gemensam kommis-
sion till stånd. Den svåra uppgiften att
ge vårt föreliggande schema en ekume-
nisk formulering kom därför att helt
åligga den teologiska kommissionen.

Om resultatet av dess arbete har vi re-
dan hört en rad konciliefäder uttala sig.
En grupp menar att det inte finns eku-
menisk anda i formuleringarna. Denna
åsikt företrädes av dem som lever bland
protestanter eller i Orienten. Andra, som

bor i trakter där huvudparten av befolk-
ningen är katolsk, är av motsatt åsikt. Vi
måste enträget be dessa senare att pröva,
om de verkligen tillräckligt beaktat vad
den nya ekumeniska metoden faktiskt
innebär.

I varje lall ber vi, som har den helige
faderns uppdrag ^tt h^r på konciliet
främja samtalet med de icke-katolska
bröderna, att Ni lyssnar på vårt omdöme
om föreliggande schema angående Skrift
och radition. Vi anser att det i ekume-
niskt avseende uppvisar stora brister. Det

33



Katolska perspektio

kan inte betyda ett framsteg för samtalet
med icke-katoliker utan eft steg tillbaka,
inte en hjälp utan en hämsko för att inte
säga skada.

Vi beder Er därför att betänka, att en
ny metod slagit igenom, vilken möjlig-
gör ett fruktbart samtal. Det faktum att
observatörer fuär. andra kristna samfund
är närvarande hdr, talar sitt tydliga språk.
Det är ett stort och allvarligt ögonblick,
givet av försynen. Om iote den teolo-
giska kommissionens schema blir formu-
lerat på ett annat sätt, kommer vi att
hållas ansvariga för att själva konciliet
tillintetgjort en stor förhoppning. lag ta-
lar å deras vägnar, som efter Johannes
XXIII:s förebild i fasta och bön hoppas
att ett medvetet och betydande steg skall
tagas till förmån för broderlig enhet. En
enhet av alla, f& vilka Kristus bedit, att
de skulle vala ett.

Konciliets fäder

Några siffror

Bilan da Monde räknar med att z 693
biskopar har inbjudits till andra Vatikan-
konciliet men i ett dokument från Rom
har man kommit fram till siffran z 68r.
Skillnaden är ganska liten. Medräknas
ordensgeneralerna som fu 27 stycken
skulle antalet av dem som kallats till kon-
ciliet vara 2778 resp. 279o. Man har
inte tagit hänsyn till att några kan ha
avlidit och nya biskopar blivit vigda, hel-
ler inte därtill att åtminstone 78 biskopar
från kommunistiska länder har fötbju-
dits att resa. De allt för gamla och sjuka
låter sig ersättas av ombud,

Det romerska dokumentet säger att
bland de z 778 konciliefäderna finns 87
kardinaler och patriarker (3,4o/o), r 6rg
ärkebiskopar och residerande biskopar
g8%), 975 tirulärbiskopar (35 o/o) och
go icke-biskopar (l,l%). Dessa sist-
nämnda är ordenspräster,73 ay dem ge-

neralföreståndare från 54 religiösa ordens-
samfund.
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Kyrkomötets fäder kommer fuän tr6
länder. Det redan nämnda romerska do-
kumentet talar om 136 och tillägger att
dessa fäder tillhör 93 olika nationali-
tetef.

Låt oss lämna siffrorna och fräga oss,
vilka dessa män är. Här följer ett ax-
plock ur den franska publikationen Ia-
formationt catholiqaet internationales.

Pdnsar ocb ofrälse

Om titeln oGteven av Arganilu som
biskopen av Coimbra bär, frammanar en
försvunnen viirld, påminner sonsonen till
"Bergets Lejon>, biskop Mabathoana, orn
att en ny värld öppnat sig. "Bergets Le-
jono v21 den siste stiftaren av Basutona-
tionen. Från Natal sänder hövdingen för
dem ,som äter mitt på dageno, dvs. inte
har något aa dölja, sin arvtagare Dla-
mini till konciliet. I vapnet som Togos
förste biskop Dosseh-Anyron bär, finns
hans familjs kungliga insignier. Har är
för övrigt konciliets Benjamin, endast 37
är. Afrikz träder in i kyrkan och för-
enar sig med Äsiens mandariner, bland
vilka man igenkänner biskop Ngo dinh
Thuc. Från Afrika kommer också msgr.
Dud, son till en av hövdingarna i Su-
dan. Men hans barndom var lik alla
andra pojkars från afrikanska broussen.
Han tillbringade dagarna med att föra
boskapshjordarna i bet, skötte pilbågen
med stor skicklighet och jagade råttor.
På liknande sätt var det för den unge
Tchidimbo, skräddarson från Gabon, och
för Thiandoum, vars far var fiskare, eller
för Mongo, son till en jordbrukare i Ka-
merun. Kardinal Gracias från Indien har
själv upplevt fattigdomen och eländet i
Karachi. Kardinal Ottaviani, vars far yat
bagarc, växte upp vid de små bullrande
gatoil:,a i Trastevere och kardinal Siri
kände väl till kajerna i Genua, där hans
far ej alltid fann det arbete han sökte.
För biskop Kominek kvarstår minnet från
barndomen av den dagliga ångesten, att
fadern e1' skulle komma upp igen från
gruvan i Schlesien, där han arbetade.



Katolska perspektiu

Det libanesiska folket skulle inte tycka
om att deras biskopar använde de all-
männa samfärdsmedlen. De är "cheferr.
De är respekterade som sådana och bör
leva som sådana. De skall ha palats och

vagnar. Detsamma är förhållandet i Viet-
nam. Den unge biskopen av Cantho,
Nguyen kim Dien, har likväl nöjt sig
med en liten lastbil, som han kör själv
och har övergivit det biskopliga palatset,

som han ansåg alltför luxuöst. "Vi vet ej
om han sålt det eller hyrt ut det för att
få medel till något av sina många barm-
härtighetsverku, skriver man, >men vi vet
med säkerhet att han inte bor där längre."
I mandarinernas land är detta en verklig
revolution. En revolution har även bis-
kopen av Medellin, Botero Salazar, i Co-
lombia utfört, då han förvandlat det pa-
lats han ärvt frän sin familj till en skola
för arbetare och bönder, bosatt sig själv
i "el bario de Jesus" och inbjudit arbe-
tare till sitt bord. Tio år tidigare hade

biskop Ancel slagit sig ned i Gerland och
började förtjäna sitt uppehälle genom att
I&färdiga ,sandowsu.

Det finns överallt biskopar som älskar

.enkelhet. Msgr. Griiber i Tyskland har
förbjudit att man kallar honom >excel-

lenso och han tituleras endast "herr bis-
kopenu. I Frankrike hämtar biskop Pa-

renty själv sina gäster vid järnvägsstatio-

nen i sin bil som han kör själv, klädd i
svart, värmer själv kaffet i köket och du-
kar i ett hörn av arbetsrummet, biuder
på bröd, smör och ost. I Indien har en

biskop använt en del av biskopspalatset
till ett seminarium och en sorts kara-
vanseraj, där hans präster kommer när de

vill, natt som dag. Två stora sovrum med
många sängar står till deras disposition
och han håller alltid öppen taffel: enkla
men rikliga måltider där det inte före-
kommer kött från askonsdagen till påsk-

dagen.
Biskoparna i Senegal, Dahomey eller

Elfenbenskusten har ingen kanik och ei
heller domkapitel. De har praktiskt taget
intet sekretariat. Biskop Thiandoum skri-

ver själv sina brev för hand. Har är ban
en bland mänga. Biskop Rey i Brasilien
har ett stift som täcker cirka roo ooo
kvkm, bevuxet av stora skogar; man kallar
det >gröna helvetetr. Han kom som ung
till Guajara-Mirim, som då räknade en-

dast 7oo själar men i dag har 7 ooo.
Han följdes av endast en präst och en

franciskanbroder. Nu finns där fem präs-

ter och 14 religionslärare. Under trettio
år hjälpte han med egna händer till att
bygga en katedral, Notre Dame de Se-

ringueiro, ytterligare en kyrka, ett sjuk-
hus och två skolor, En resa genom hela
hans biskopsdöme tar inte mindre än ätta
månader i kanot. Hans händer känner
bättre till hackan och mursleven än bis-
kopsstaven. Han är en kraftnarur som
varken malaria, indianernas gift eller
streptokocker har kunnat slå ned.

Världens biskopsstift är mycket olika
och det betyder att biskoparna arbetar
under skiftande förhållanden. Vi har t.ex.
Island med biskop Gunnarsson. Han kan
inte med sina två församlingar och 8o6
katoliker arbeta på samma sätt som kar-
dinal Meyer, ärkebiskop för z rrgooo
katoliker i Chicago, vilket jämte Paris

och Mechelen är de största biskopsdö-
mena i världen. I Quinhon i Indokina
nästan dränks biskop Pham ngoc Chi un-
der en flod av konversioner. Hans 6o ooo
katekumener representerar mellan åtta
och nio gänger hela antalet norska
katoliker, som ändå har en biskop och
wå apostoliska vikarier för inalles 7 zoo
katoliker. I Åbidjan, en stad i snabb ut-
veckling, behöver biskop Yago omkring
joo ooo kr. för de allra nödvändigaste
nya behoven: fyra församlingar och ett
universitet; katedral och en blygsam ärke-
biskopsbostad är placerade långt tillbaka
bland önskningatia. I Natal i Brasilien
har biskop de Åraujo Sales stoppat byg-
get av katedral för att kunna offra kost-
naden för den och sina krafter åt de

6oo ooo katoliker som finns inom hans

stift. Men vad skall man säga om de en-
dast 4o ooo katolikerna bland Tokios
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r r 66o ooo invånare? Kardinal Tatsuo
Doi har hand om dem. I Yokohama
har biskop Ärai rg 3;-o katoliker av
8 5oo ooo invånare. I Indien finner vi
liknande förhållanden. Ållahabad t.ex.
med tio miljoner invånare har ban
6 6lz katoliket.

I Berlin kämpar man med andra svå-
righeter. Biskop Bengsch har sitt stift de-
lat i tre d,elar 296 ooo katoliker i Väst-
Berlin, r33 ooo i Öst-Berlin och r4r 7oo
i DDR. I Bengalen är biskopsstiftet
också delat, men i två delar. 1949 hade
biskop La Ravoire Morow inte mer än
en församling och två tusen kristna. I
dag har han rr ooo. Biskop Berlier från
Niamey har andra problem. Hans stift
upptager en av de största arealerna i värl-
den. Det omfattar hela Niger, två gånger
större än Frankrike. Msgr. Berlier är dess

förste biskop, och han är inte den ende
i konciliet som är den förste biskopen
i sitt stift. Den förste missionären kom
till Niger r93r. Av de tre miljonerna
invånare dår * i dag z5o döpta. Om
katedralen i Niamey är för liten att samla
katolikerna till mässan om söndagarna,
beror det på att utom de inhemska finns
3 joo europeiska katoliker och ungefär
9 ooo från Dahomey, Togo och Volta.

"Biskopspalatset> är av stampad jord.
Biskopen bär sutan av kaki och läder-
sandalerna blir röda av landets sand. Det
finns ännu inga infödda präster men i en

"kateketskolan i Dolbel förbeteder man
infödda män för missionsarbete i landet.
Under åratal har det endast funnits en
konvertit, en avmobiliserad soldat som
uppehållit den levande tron i Dolbel.

Biskoparna representerar många olika
temperament och många olika naturer.
Msgr. Roberts har en gång jämfört kon-
ciliet med en fotbollskamp. Han är inte
den ende idrottsrnannen i denna försam-
ling. Biskop Dosseh-Anyron är det också,
och biskop Becker håller sig i fysisk
spänst genom att rida. Ärkebiskoparna i
Cape Coast och Lom6 har inte endast
sporten gemensam med de föregående
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utan också musikintresset. Biskop Ämis-
sah spelar orgel, biskop Ogez fiol och
biskop Mabathoana komponerar religiös,
afrikansk polyfonisk musik.

Om Mar Gregorios gärna har ett gott
skratt till hands vid bordet och msgr.
l7right ofta framhåller humorns för-
tjänster, anser vissa biskopar att de bör
vara asketiskt allvarliga. Dit hör biskop
Dlamini och biskop Leonard, vilkas
sffänga karaktär aldrig kommer dem att
dagtinga med principerna, varken i deras
liv eller skrifter.

Biskop Eklandem, som är sträng mot
sina präster och sina kristna, har fram-
för allt stora fordringar på sig själv och
tar aldrig mer än fem timmars vila per
dygn. >För att kunna hålla sig vaken och
avsluta ett påbörjat arbete sätter han föt-
terna i kallt vattenr, skriver Afrique ai-
?dnte. I en angränsande församling hade
prästen rekommenderat en novena till
den heliga Jungfrun och sagt åt sina
tfogna att komma barfota och fastande.
Biskop Eklandem förenade sig med dem
efter att ha vandrat barfota och fastande
mer än 3o kilometer.

SpeAillatiad ocb realister

Kardinal Montini medförde, då han
lämnade statssekretariatet i Vatikanen för
att bli biskop i Milano, nittio lårar med
böcker. Detta tyder på en mer än vanlig
intellektuell kultur. Frankrike ägde för
nlgra är sedan en biskop som läste och
höll sig underrättad om allt nytt, biskop
Terier i Bayonne. I dag märker man att
det knappast finns ett nummer av Se-
maine religieu.re i Strassburg utan recen-
sioner över arbeten utgivna av biskop
\?'eber. Biskop de la Brousse har tagit till
regel att reservera en del av sin tid till
intellektuellt arbete.

Det är utan tvivel i den anglo-saxiska
världen som man finner de flesta uprag-
matisterna>. Det finns visserligen män
som biskop \Tright i Förenta Staterna,
vilken utmärker sig genom sin omfat-
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tande kultur och sina djupgående kun-
skaper om dagens problem, och msgr.
Hallinan, ung ärkebiskop i det nya bis-
kopsdömet AtIarta, som fortsätter att ar-
beta för ett doktorat i amerikansk histo-
ria vid Nfestern Reserve University. Men
de amerikanska biskoparna fu framför aIk
kända för sin administrativa förmåga. De
har en talang att sköta kyrkans ekonomi,
som om den använts för världsliga af-
färer skulle låtit dem göra en god kariär.
Men helt upptagna av omsorgen om sina
stift är de ofta dåligt informerade om de
stora debattämnena i världen och i kyr-
kan.

Även orn de brittiska biskoparna bru-
kar man säga att de är mer praktiskt
orienterade än teologer eller filosofer.
Newman finns icke längre. Men mer än
det nationella temperamentet är det dess

historia som satt sin prägel på det brit-
tiska episkopatet. Man måste komma ihåg

^tt lrän slutet av r6oo-talet fram till
r85o var den katolska kyrkan förföljd i
England. Vid tiden för hierarkiens åter-
uppbyggande år r85o, fanns det inom den
katolska världen endast några få som hade
fått universitetsutbildning, och dessa var
huvudsakligen konvertiter. Prästerna hade
utbildats antingen utomlands eller inom
den då trånga kretsen av katoliker. Det
är ur den miljön som biskoparna valdes,
vårdiga män, men ofta utan en mera om-
fattande bildning. Accentueringen av pä-
vens primat har också fått till följd, att
de ibland ängsligt eftersrävat att nog-
grant följa direktiven från Rom. Emedan
biskop Pearson bryter med nittonde sek-
lets apologetiska och moraliserande dog-
matik betraktas han uppmärksamt av
många. Ekumenisk aktivitet från biskop
I(alsh och biskop Heenan, eller den se-

nares upprädande vid oroligheter på
Liverpools gator, biskop Petit's "labou-
rism" (han har grundat YC\f), och kar-
dinal Godfrey's tålamod och vishet *
allt detta är rypiskt för det brittiska epis-
kopatet, ett av de mest homogena.

Man skulle kunna hålla på i oändlig-

het att karakterisera mängden av person-
ligheter som deltar i konciliet. Man
skulle kunna jdmf.öta de biskopar som
är konvertiter, t. ex. biskop Dud, som in-
trädde i seminariet mot sin moders vilja
(hon dyrkade ännu fetischer), biskoparna
Eklandem och Etoga, kardinal Ru-
gambwa, alla konvertiter sedan 8-rr-års-
åldern, Mar Gregorius, född i den jako-

bitiska schismatiska kyrkan, och ilera ja-
panska biskopar med de biskopar som
kommer frän gamla kristna familjer som
biskoparna Hien och Kiwanuka, vilka
kan räkna en och annan martyr bland
sina förfäder, eller andra som vuxit upp
under hägnet av en onkel som varit bis-
kop, såsom falLet dr med biskop Ur-
tasun. Man kan visa på biskopar med en
lång erfarenhet och sådana som t. ex.
biskoparna Taylor i vårt land och Brå-
heret i Cahors, vilka praktiskt taget ut-
för en av sina första biskopshandlingar
genom att bege sig till Rom.

Den europeiska kuburens stämpel

Om konciliet vore en skolklass eller
en militärtrupp, skulle kanske dessa nya
biskopar lida av att yara 

"den lille nye"
eller "den färskeu, men det finns ingen
risk för det. Varje biskop är helt och hål-
let biskop utan avseende pä gtad, tjänste-
år eller dylikt. För övrigt binder en
mängd mänskliga band alla världens bis-
kopar samman till en stor solidaritet, vil-
ket gör att frändskap mer utmärker dem
an skillnad mellan personligheterna.
Biskop Taylor tillhör uCongregatio Obla-
torum Missionariorum B. Mariae V. Im-
maculatae' (O.M.I.). Han finner på kon-
ciliet 34 andra biskopar ur samma kon-
gregation, vilka alltså tillhör samma >fa-

milju, även om de kommer från det
nordligaste Canada eller från Kapstaden.
Det finos 9oo biskopar på konciliet som
är ordensbröder, en tredjedel av hela an-
talet, tillhörande r r r >familjer>, vilka i
viss mån kan räkna sig till godo förutom
sina egna biskopliga medlemmar även
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de biskopar som inom de enskilda ufa-
miljerna" har fått sin utbildoing. Ett stort
antal biskopar är utbildade vid jesuiter-

nas universitet. 55 koncilsfäder, kardinal
Augustinus Bea medräknad, är medlem-
mar av Jesu Sällskap.

För första gången i historien förenar
ett koncilium biskopar frän alla folk och
alla nationer. Det är sant, rnen man får
dock inte glömma att alla dessa bisko-
par är märkta med europeisk stämpel.
Man säger i England att det finns tre vill-
kor för att bli biskop: att \ara av man-
ligt kön, 3o är gammal och att ha blivit
utbildad i Rom, och man brukar tillägga,
att om man kan bli dispenserad från de
två första så kan man aldrig bli det från
det tredje. Gäller regeln, så är det inte
endast för de engelska biskoparna. Lika-
väl som det finns ett engelskt seminarium
i Rom, finns det ett franskt, ett kolle-
gium för Latinamerika, seminariet för
Propaganda fide etc. Alla dessa är plant-
skolor för biskopar, för att inte säga en
nödvändig väg till biskopsämbetet. Och
är det inte i Rom, så är det i Paris, Lyon,
Louvain eller Fribourg som ett stort an-
tal biskopar i vår tid erhållit sina grader.
Nu möts de som gamla goda vänner från
studietiden på konciliet.

Det är långt ifrån vår mening att bis-
koparna skulle förlorat sin personlighet
genom kontakten med uRomr. Huru
mänga har inte wärtom, liksom biskop
Samobithak, där fått lära sig att hans

huvudstad Bangkok är ett vittnesbörd om
en storartad civilisation. De som hade

väntat sig att detta koncilium skulle mar-
kera ett frigörande från de romerska tra-
ditionerna och den eutopeiska kulturen
riskerar att bli besvikna, ty Rom och
Europa tas emot av var och en som allas
arvedel och det är ftär. Europa som den
energi skall komma, som möjliggör de

unga kyrkornas uweckling.
Kyrkorna i Asien, Äfrika och Latin-

amerika dr alla beroende av europeiska
och nordamerikanska kyrkor för sitt ar-
bete. När deras biskopar kommer till
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Rom för sina officiella besök, utnyttjar
de dem icke endast för vallfärder till
Lourdes, Fatima eller Banneux, allt efter
sin fromhet. De besöker samtidigt det
europeiska stift som brukar underhålla
deras eget. Fler och ller ägnar också en
del av sin tid för att studera vad som
görs, tänks eller skrivs. Det ger ett stort
ansvar åt Europa, fostermor för hela värl-
dens kyrkor.

Det är till Belgien som biskop Bi-
gurumwani (Ruanda) beger sig när han
kommer till Europa och biskop Soegi-
japranata (Indonesien) till Nederlän-
derna. Det är kardinal Döpfner som vigt
biskop Dosseh-Anyron, som vid konciliet
kommer att bära kardinal Faulhabers
bröstkors. Biskop Otunga av Kisii (Ke-
nya) bär den ring som kardinal Griffin
givit honom. Bröstkorset har han fått av
en annari engelsman, biskop Hall i Ki-
sumu. Det har tillhört den helige Carlo
Borromeo.

Västerlandets biskopar, som tidigare
endast ägnade sig åt sitt stift och åt reli-
giösa kongregationer, atbett nu med tre
stora objekt: Latin-Ämerika, Afrika och
Asien. Det spanska episkopatet har sedan

länge engagerat sig för Latin-Amerika,
vilket även gäller Förenta Staterna och
Carnda. De hade för övrigt ett möte i
rVashington ry59, åä reptesentanter för
de latinamerikanska biskoparna deltog.
De tre biskoparna i de baskiska ptovin-
serna har individuellt av den Heliga Sto-
len mottagit uppgiften att missionera i
vissa områden av Latin-Amerika och
Afrika. Biskop Sanschagrin i Amos (Ca-

nada) står med sitt stifts resurser kyrkan
i Honduras till tjänst. I Boston har kar-
dinal Cushing grundat föreningen Apos-
teln Sankt Jakob för Latin-Ämerika.
Denna mission låg honom så vatmt om
hjåttat att han för två år sedan bad på-

ven om tillåtelse att få demissionera från
sin post för att avresa med sina präster
dit. "Jag avstår mitt biskopsämbete med
glädje för att få arbeta för mina med-
bröder i Peru, Ecuador, Bolivia eller i
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andra delar av Sydamerikar, skrev han i
Boston Tratteller den z3 augusti 1962.

"Vad det skulle vara underbart att un-
der mina sista år få deltaga i missionens
ansträngningar för kyrkan, {ör vilken jag

så länge arbetat sittande i mitt arbets-
fum.)

På den Heliga Stolens uppmaning har
det franska episkopatet nyligen börjat
arbeta med att sända präster till Latin-
Amerika. Men det är framför allt mot
Åfrika som Fid.ei Donum, den stora
franska insamlingen av medel för mis-
sionen, riktat sina blickar. De afrikanska
biskoparna vet att de kan räkna på ett
visst antal franska kolleger, liksom dessa

vet att de bör räkna med kyrkorna i
Afrika. Vad beträffar Åsiens biskopar, i
synnerhet Indiens, så fördubblar de sina
besök hos de tyska. Misereor-företaget
till hjälp för utvecklingsländerna från de
tyska katolikernas sida har skapat resur-
ser för en lner och mer aktiv och effek-
tiv solidaritet, och Åsien är inte det enda
land som har fördel därav.

Banden mellan Europa och den övriga
världen är alitså starka, men de som här
nämnts är inte de enda. Biskoparna Dam-
mert i Peru, Iriarte i Ärgentina, de Pro-
venchåtes i Franlrike, Dien i Vietnam
och säkert mänga atdta är förenade över
gränserna, till och med om de inte kän-
ner varandra, genom den spiritualitet som
ät präglad av Charles de Foucauld, och
ett givande enskilt möte skulle nog
kunna arrangeras mellan biskopar som
formats eller snarare omformats av pater
Lombardi, kaniken Boulard, pater Motte
eller pater Lebret.

Herdar

Det är svårt att bestämma vilka ve-
tenskapliga kvali{ikationer, som en bis-
kop bör ha. Även om många av dem ha
ett doktorsdiplom i teologi, filosofi eller
i kanonisk rätt, så är dock de nutida bis-
koparna mindre ,doktorer, och mer >her-
daru. Johannes XXIII själv har alltid

framhållit att han framför allt är herde.
Denna uppfattning av sitt ämbete synes

alltmer delas av den nya generationen
biskopar. Även om det är vanligt att bis-
kopar väljes bland dem som utmärkt sig
genom undervisning eller adminisration,
så har dock rnänga, som t. ex. biskoparna
de la Brousse, Rigaud, Zoa, Devoto, Btac-

cini och Ogez först haft en lång erfaren-
het som kyrkoherdar. överallt förekom-
mer det biskopar, som inte nöjer sig med
administrationen utan vill uweckla en
verklig missionsgärning. När biskop
Marty var i Saint-Flour adresserade han
sina herdabrev till alla hem. Kardinal
Montini har päbörjat ett stort missions-
företag i Milano, liksom kardinal Cag-
giano i Buenos Aires och kard,inal Läger
i Montreal. Efter att ha utsänt sina ufly-
gande arbetslagr i Bolognas förstäder,
har kardinal Larcaro lagt särskild vikt
vid den religiösa sociologien. Biskop
Morcillo engagerade sig på samma sätt i
Bilbao med rätt gott resultat, och bis-
kop Modrego i Barcelonas förstäder.
Man tävlar i Latin-Amerika med de eu-
ropeiska sociologerna. Inom loppet av
tjugu år har biskop Peiris i sia stift Chi-
law på Ceylon skapat en >herdestil" jäm-
förd med det bästa i Europa. Biskop
Baccino i San Jos6 de Mayo i Uruguay
syns vara den verkliga typen för det unga
episkopatet av i dag. Han har efter vart-
annat varit präst i en landsförsamling,
kyrkoherde i en av de folkrikaste för-
samliagarna i Montevideo och medhjäl-
pare till ärkebiskopen i Montevideo. Hans
herdabrev i april månad 196z hade som
tema: ,Taga allvarligt på realiteterna och
anpassa vfut arbete inom församlingarna
därefter." rögonblicket är kommetu,
skriver han, 'att noggrant granska våra
apostoliska metder för att undersöka om
de ännu gäller, eller om de bör förbätcas
och skänkas mer livskraft för att få full
effektivitet.r
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Kyrkan i Vietnam

I Vietnam finns sedan i november
196o tre kyrkoprovinser, Hanoi i Nord-
vietnam med tio biskopssäten och en
halv million katoliker, Saigon och Hu6
i Sydvietnam med sex resp. fyra bisko-
par. Tiilsammans har dessa båda sist-
nämnda provinser omkring en och en
halv million katolska trosbekännare, vilka
utgör tio procent av befolkningen.

I det kommunistiska Nordvietnam är
förhållandena givetvis svåra. Åren 1954-
55 flydde hela församlingar söderut med
sina präster, seminarister och ordenssyst-
rar. Av de tio biskoparna bar fyra ännu
inte kunnat vigas. De stå alla under stän-
dig övervakning och är med ett undan-
tag internerade i sina bostäder. Prästerna
är också övervakade. Biskoparna har slut-
ligen tvingats stänga prästseminarierna
för att förhindra kommunistisk propa-
gand,a i dem. Även om kyrkan således är
lamslagen, visar dock många katoliker
prov på både fasthet och mod.

I Sydvietnam är förhållandena annor-
lunda. Kytkan kan atbeta fritt liksom
alla and,ra religioner och den åtnjuter stor
aktning även bland icke-katoliker. Den
upplever en period av snabb tillväxt och
mer än 30 ooo vuxna upptas årligen efter
en grundlig kateketisk undervisning.
Prästseminarierna är överfyllda och där
undervisas för närvarande 6oo kandida-
ter. Även ordnarna och kongregationerna

har god återväxt. Som ett tecken på kyr-
kans livskraft dessutom kan antecknas, att
man planerar ett missionsseminarium för
de grannländer, där europeiska missionä-
rer endast ffu arbeta i begränsad omfatt-
ning.

Katolska folkskolor inrättas överalit i
församlingarna. Dessutom finns tedan
ett femtiotal högre skolor och sedan 1957
ett katolskt universitet i Dalat med 5oo
studenter i tre fakulteter, språkvetenskap-
lig, filosofisk och naturvetenskaplig. Alla
dessa skolor underhålls av kyrkan själv.

Om det således finns många ljuspunk-
ter, saknas inte problem. Buddistiska orga-
nisationer bereder svårigheter. I vissa
trakter härjar kommunistiska guerillaför-
band. Ryska flygplan landsätter dem på
gränsen till Laos eller också tränger de
in i Sydvietnam genom de djupa sko-
garna- | de trakter, där dessa förband
härjar, år omvändelsernas antal inte så

stort. Detta beror på att kommunisterna
hotar de nyomvända och beskyller dem
för att vara spioner åt den katolske pre-
sidenten Ngo Dinh Diem. Några av de
kristna har avfaliit av fruktan för kom-
munistiska repressalier och de osäkra för-
hållandena gör det svårt för prästerna att
besöka de nyomvända. Tre präster har
blivit mördade.

Kommunismen är naturligtvis det stora
problemet för kyrkan. Den vet vad som
väntar, om Sydvietnam inte skulle kunna
hålla stånd i sin mångåriga frihetskamp.

Det är inte förvånande, att den katolska kyrkan i trohet mot Kristi lära och Kristi
bud orubbligt håller kärlekens fackla högt. Det har hon gjort i tvåtusen år, alltifrån
de första diakonernas tid och fram till vära dagar både genom sin lära och genom de
exempel, som hennes mångskiftande insats utgör. Det år hfu fÅga om en kärlek, som
harmoniskt förenar budet om att vi skall älska varandra med uppfyllandet av detta
bud. På ett underbart sätt innefattar denna kärlek i sig det tväfaldiga uppdrag som
kyrkan har: att konkret undervisa om det sociala livets gestaltning och vara verksam i
sociala gärningar.

Johannes XXIII: Encyklika Mater et Magistta
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Kdsti ansikte

FranEois Mau riac: Människosonen. Stockholm 1962, Tidens. Kr.
r r: 5o.

,Mannen vars namn var Jesus och som vi tror var Gudu, begynner Frangois Mauriac
ett av avsnitten i sin på svenska översatta bok Männi:kosonen, ualla ser vi honom,
men den bild vi har av honom är så personlig att den ej kan delges någon annan.
Kyrkan lämnar sina barn full frihet, lika väl att förvandla det skönaste av alla män-
niskobarn till en strålande Messiasgestalt, som till att tillbedja Mästaren och nasar6en,

vilken av sina anhöriga ansågs vara från sina sinnen eller det misshandlade offret,
det oigenkänneliga ansiktet Jesaja såg.u Ätt Kristus inte blev omedelbart igenkänd
av alla som en gudomligt majestätisk uppenbarelse är ju tydligt av evangelierna. Men
ä andra sidan påpekar Mauriac hur ofta människorna älskade honom redan vid första
anblicken, ja, likt lärj,tngarna och många kvinnor lämnade allt annat för att följa
honom. Man tror sig förstå att vid vissa tillfällen, som då han drev ut månglarna ur
templet t. ex., måste hans ansikte lyst av en så gudomlig vredes majestät att bara dess

åsyn sopade månglarskräpet ut ur det heliga rummet. Hans ansikte då han grät vid
Lasarus bår 

- 
hur ofta har inte intill döden bedrövade människor tröstats av tanken

på detta Guds tårvätta ansikte. Eller av tanken på det lilla Kristusbarnets ansikte,
tittande upp ur lindorna från Marias sköte eller från krubban i Betlehem.

Något skönare än avsnittet om denna scen har Mauriac aldrig skrivit. I denna be-

nådade skildring vänder sig den store författaren och katoliken helt bort från det
trettioåriga ansiktet som kindpustades för våra synders skull. uFramför honom ligger
ännu all den fruktansvärda kunskap om synd och skuld han skall bfua Iör oss på Ga-
lil6ens stigar och vägen upp till GoIgata. På Betlehems halm är han ännu endast
'Den som är', inte barnet som är Gud utan Gud som är barn." I ord som skälver av
ömhet och andakt ger den gamle författaren läsaren en bild liksom svept i grynings-
ljuset av världens skuldlösa morgorl, då han fortsätter. rMan talar inte om det onda
till den människoblivna ovetenheten om det onda. Därför ville han inte tala till den
lilla hostian om sina synder utan blott tillbedja honom som det eviga barnet vilket
inte behöver förlåta oss våra brott som det ännu ej Iattat, 

- 
ville blott likt den

gamle Simeon i templet >vagga honom på sina armar som vore han hans egen först-
födde son".

Under arbetet på sin stora bok om Jesu liv för en del år sedan blev Mauriac allt
mera medveten om Kristi starkt personliga drag. Ju längre han kom in i arbetet, ju
konstigare tyckte han att det var att somliga mänoiskor kunde uppfaaa Kristus som

en rnystisk gestalt. I denna lilla bok har Mauriac t. o. m. starkare än i det större arbetet
förmått levandegöra denna personliga troligbet, tills man ser Kristus som den trettio-
årige hantverkare han var, medlem av en fattig men ansedd familj, sina föräldrars
gode son, men ingen mes, tvärtom. "Han hade en häftig natur) skriver Mauriac, och
man känner att författaren har rätt, då man tänker på det otåliga tonfall hans ord
ibland kunde få till lärjungarna: ,O, ni män av liten tro>, t. ex. säkert åtföljd av en
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liten uppgiven axelryckning ibland... Inte heller skilde han sig i sitt levnadssätt från
sin omgivning 

- 
före de fyrtio dagarna i öknen. "Han hade säkert varit med på

många bröllop före det i Kana>, skriver Mauriac. Just detta, art han så naturligt och
öppet mötte och umgicks med vanligt folk, med syndare och publikaner och åt och
drack med dem, liksom att han älskade sina vänner så varmt och likaså sina anhöriga,
gjordes till grava anklagelser mot honom.

Inte kunde han vara Messias, han om vilken alla visste varifrån han kom och som
alltså inte alls var det minsta hemlighetsfull (eller mytisk)! >Verkligt igenkändu, sä-
ger Mauriac, uundrar jag dock om Kristus någonsin blev av fler än sin moder, den
blindfödde samt rövaren på korset." Därav den ensamhet, som ibland, då vi läser
evangelierna ännu tycks räcka ut en hand för att draga oss rill sig, denna en Guds
ensamhet, ropande efter vår kärlek. >Jag har kommit för att tända en eld på jorden
och hur gärna ville jag icke aft den redan brunne.,

Ropet ur hans otåliga kärleks längtan efter människornas kärlek 
- 

Frangois
Mauriac förmedlar med djup inlevelse i denna personliga Kristusbild ett bud till oss

som vi, troende eller otroende, oerhört väl behöver i denna tid och behöver ännu
mera om vi ej tror oss behöva det. Hans bok, Människosonen är inte bara en bok utan
en skatt av lisa och vila likaväl som ett blankt och smidigt vapen.

"Det finns en enda man, som för alltid lyckats vinna kärlek på jorden och denne
man är du, o Jesusr, citerar Mauriac i företalet till sin bok Henri Dominique La-
cordaire. Man undrar om de, som har med ungdom att göra i vårt land, lfuare, föt-
äldrar osv. rikdgt satt sig in i den känsloutarmning hos det växande släktet, som bli-
vit följden av kristendomens förvisning till ett sorts historiskt specialämne på skol-
schemat?

Redan förut var vårt folk i jämförelse med andra kulturfolk ovanligt fattigt på
kunskap om bibelns gestalter och händelser. Men hur mycket sämre kommer det ej
att bli nu då hela block av iddassociationer smält ned som snö för tö och dragit med
sig allt som dock varit av stor betydelse för den nu åldrande generationen, 1a haft
makten att för hela livet berika dröm-, tanke- och känsloliv ibland även hos dem,
vilka kanske sedan inte blev så mottagliga som då för religionens budskap. De hade

dock måhända en gäng i ungdomen känt den ljuva eld varmed Kristi ord bränner
sidorna i evangelierna; de hade dock kanske en enda gång igenkänt uppenbarelsen av
en dimension helt annan än den de vanligen levde i.

Men sedan är dörren aldrig riktigt låst.

- 
Och även om, så finns det några få böcker, som är lika nycklar att öppna der

dörren med. Frangois Mauriacs Människosonen är en sädan.
Anna Lenab Elgströnt

Das Marienlob der Reformato-
ren. Ma:.tin Luther, Johannes Cal-
vin, Huldrych ZwingIi, Heinrich
Bullinger, Herausg. von T[alter
Tappolet unter Mitarbeit von
Älbert Ebneter. Tiibingen
1962, Katzmann. DM z6:8o.

Som resultat av ett s,rmarbete mellan
wå schweiziska teologer, en evangelisk,
I[alter Tappolet, och en katolsk, Älbert
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Ebneter, föreligger här en >textsamling
och läsebok" med positiva och kritiska
utsagor om Maria-dogmer och Maria-kult
av Luther, Calvin, Zwingli och Bullinger.
Med tanke på reformatoretnas 

- 
och

ännu mer den moderna protestantismens

- 
rädsla för den fara, som en ,måttlös

katolsk Mariadyrkan" anses innebära, är
det mycket överraskande, att trots all Lri-
tik finna oväntat många uttalanden till
Marias lov och uppmaningar ^tt följa
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hennes föredöme, framför allt hos Luther
och Zwingli men också, om än i mindre
omfattning, hos Bullinger och Calvin.

Särskilt förtjänstfullt är, att urvalet inte
endast tar hänsyn till direkta predikningar
om Herrens moder utan art för Luthers,
Zwinglis och i stor utsträckning även för
Bullingers del alla deras skrifter genom-
arbetats. (För Calvins del beaktas i hu-
vudsak endast hans kommentarer till de
marianska texterna i Skriften.)

I Luther-delen återfinns framför allt

"de viktigaste avsnitten ur haos egentliga
Maria-predikningar>, ordnade enligt ett
omfatande schema ay mariologiens olika
aspekter. Zwingli och Bullinger är re-
presenterade med var sin stor Maria-pre-
dikan, som frånsett några förkortningar
återges i sin helhet. Två skrifter av Bul-
linger, som hittills endast förelegat i
manuskript, hans Apodixis och Scholier
till Lukarcuangeliet, utges för första
gången i tryck.

Utgivaren, I7alter Tappolet, framhåller
i en mycket läsvärd efterskrift som bo-
kens syfte, att den på två punkter vill
revidera de allmänt utbredda åsikterna
om reformationen. För det första "vill
den korrigera den uppfattning om refor-
mationen, särskilt Zvrirglis, som fastnat i
reformationens kampsituation och som
utformats av upplysningen". För det
andra "vill vi tänka efter, om inte den
problematiska situation, vari reformatio-
nens kyrkor befinner sig på det moderna
livets alla områden och det besvärliga
läge, som uppstått för förkunnelse och
gudstjänst, åtminstone i viss mån har sin
grund i ringaktningen för Herens moder,
Kyrkans moder, och hennes hållning inför
Guds ord.u

Utgivaren uttrycker också den räft så

rimliga förhoppningen, att den allt störe
ömsesidiga ekumeniska förståelsen skall
leda till en utiämning mellan det katolska
uför mycket" i Maria-dyrkan och det pro-
testantiska uför litet" i detta avseende.

Heinrich Schn eider. Die
Syiicbe Salotnos, Das Bucb d.es

Pred.igers. Das Hobelied'. Herders
Bibelkommentar Bd VII/I. Frei-
b'ary 1962, Herder. DM z8:5o.

Herders bibelkommentar, vars första
band utkom 1935, vill ya12 

"die Heilige
Schrift fiir das Leben erklärt,, dvs. en
översättning och tolkning av Skriften som
blir till verklig förkunnelse av Guds ord,
leder till petsonlig upplevelse av själva
textens innehåll och visar dess betydelse
för det konkreta, kristna livet.

Heinrich Schneider, som här fuamläg-
ger Ordgråksboken, Pred.iäaren och Höga
Vitan i sober översättning,'dr i sin kom-
mentar fullt medveten om att vår tids
kristna inte är särskilt förtjusta i en
skrifttolkning, som från en flyktig gransk-
ning av texten övergår till allsköns mora-
liskt-asketiska eller andra perifera till-
lämpningar. Han citerar fastmer 

- 
och

följer som rättsnöre 
- 

Pius XII:s ord i
rundskrivelsen Diaino afflante Spirita
Go.srgqt att >de troende, framför allt
de teologiskt ellet på annat sät( veten-
skapligt bildade, vilja veta vad Gud själv
lär oss i den Heliga Skrift och inte vad
en fyndig förkunnare eller skriftställare
med skicklig tillämpning av bibliska ord
har att säga". Författaren motsvarar de
krav, som encyklikan ställer på en god
exeget: "Med kännedorn orn de antika
språken och väl uuustad med textkriti-
kens hjälpmedel skall den katolske exe-
geten gå till sin viktigaste uppgift, näm-
ligen att finna och förklara de heliga
böckernas verkliga innehåll och andeme-
ning. Därvid skall han aldrig glömma, att
det först och främst äligget honom att
klart fastställa de bibliska texternas bok-
stavliga mening.,

De tre äldre israelitiska vishetsböcker,
som här 

- 
enligt gammal kristen tadi-

lien 
- 

förs samman i ett band, behåller
alltid sin betydelse även för de kristna.
Den salomoniska visheten i Ordspråkt-
boken är;ett utflöde av Guds egen vis-TG
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het>. Kristi vishet är visserligen större
än Salomos, men den upphäver inte den
salomoniska visheten utan för den till
fulländning. Pred.ikaren hämtar sin pessi-
mism från en kulturtrött och innerst inne
besviken livsfilosofi, men på grundval av
det judiska arvet låter han sig ändå inte
övervinnas av nihilism och ateism; även
Pred.iäaren öppnar vägen till evangeliet.

En särskild eloge förtjänar Schneiders
presentatioo av Höga Visan. Inledning-
atfla till texten liksom kommentarerna är
upplysande och givande vare sig de hand-
lar om texthistoria eller litterär form, den
bokstavliga meningen eller de olika alle-
goriska tolkningarna, den judiska såväl
som den kristna. Av särskilt värde är den
korta överblicken över Höga Visans in-
terpfetation och tillämpning i läta, för-
kunnelse och liturgi 

- 
en överblick, som

från apostolisk tid förs fram till våra
dagar.

Författarens egen översättning grundar
sin på den hebreiska grundtexten. I kom-
mentaren bemödar han sig att först fast-
ställa och förklara den ursprungliga me-
ningen i rdenna cykel av kärleksvisor".
Hans överförda, allegoriska tolkning nav-

står medvetet från att genomföra en enda
princip stilrent. Den erbjuder fastmer
ekklesiologiska, moraliskt-mystiska och
marianska utläggningar bredvid resp.
efter varandra.> Det väsentliga för honom
är "brudsymboliken" och grundtemat i
hans kommentar ,den kärleksfulla för-
eningen med Gud".

Vi kan helt instämma med författarens
påpekande i förordet 

- 
66[ i vår rur Roland de vaux oP: Das

särskilt tänka på hans översättning och Abe Testanzent und seine Lebeu'

kommentar 
- 

beträffande Åntoine de ord'ningen II, Heer und Kriegs-

Saint-Exuper6. uÄven han har mottagit wesen' 
- 

Die religiösen Lebensord-

djupa intryck av de tre bibliska böcker, nungen' Freiburg t96z' Heråer'

som framläggas i detta band, och han DM 36: 5o'

ville i sin tur få sina vänner att läsa dem. Med denna volym har Herder fullbor-
Är hans frågor och bekännelse inte rik- dat översättningen av ett franskt arbete,
tade även till oss: 'Har du läst Salomos vilket redan betraktas som ett standard-
ordspråk? Och Höga Visan? Hur vackert verk inom sitt område. Huvuddelen av
är det. Ållt finns i Bibeln, till och med innehållet ägnas åt kulten och det reli-
den pessimism som är mer djupgående giösa livet, t. ex. Jerusalems tempel, kul-
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och sann än hos de författare, som lagt
sig till med detta man6r därför att de
anser det som fint sätt. Har du läst Pre-
dikaren?'>

TG

Dat Neue Testament iibers. von
Fritz Tillman. Miinchen
r96u, Kösel. DM 9:8o.

Den rg39 avlidne professorn i exege-
tik vid universitetet i Bonn, Fritz Till-
mann, räknas till vår tids mera fram-
stående tyska exegeter. Hans och de un-
der hans ledning utgivna kommentarer,
som ingår i den s. k. "Bonner-Bibel" äger
stadgat rykte. Den föreliggande översätt-
ningen av NT, vars första upplaga ut-
kom 1926, har bearbetats av \(erner
Becker. De östtyska katolska biskopsstif-
ten har övertagit den som officiellt god-
känd bibeltext (som licensupplaga utg.
av St. Benno Verlag, Leipzig). översätt-
ningen är en trogen tolkning av den
grekiska grundtexten i enkel men värdig
tysk språkdräkt. Rikliga och pålitliga för-
klaringar på grundval av den moderna
bibelforskningens resultat samt ett r3o
sidor omfattande bibelteologiskt register
av ny typ kan vara till nytta för teologer
och alla som intresserar sig för ett mera
ingående bibelstudium. Kösel Verlag har
givit denna nya billiga utgåva en förnäm-
lig utstyrsel.
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tens centralisering, präster och leviter,
offerritual, det israelitiska feståret och
sabbaten.

Boken ger en mycket skickligt gjord
översikt över centrala problem i GT av
en författare med eminenta insikter och
självständigt omdöme. Stoffet är väl dis-
ponerat, framställningen klar och lättill-
gånglig utan att förlora i akribi. Boken
kan med stor behållning avnjutas både
av specialister och vanliga läsare, som in-
resserar sig för GT.

SL

Johannes I(iesheu: Der
Bibelanterricbt. Hand.bucb liir
obere Volkscbalklassen und höhere
Lebranstalren, I Das ahe Te$a-
ment, mit 38 Zeichnungen. DM
9: 8o. II Das neue Tefiament, mit
z5 Zeichnungen. DM ro:8o. 6:e
omarbetade upplagan. Miinchen
1962, Max Hueber.

rilTiesheus väl beprövade handledning
har härmed utkommit i sin sjätte upp-
laga, vilket är rekommendation nog i vår
tid, då så mycket material erbjudes lära-
len som hjätp för undervisningen. Fram-
gången ä,r vålförtjant Författaren bygger
metodiskt upp sin framställning lektion
för lektion och demonstrerar därmed
styrkan i den tyska religionsundervis-
ningen 

- 
dess lidelse att systematisera

stoffet. Samtidigt ger han på ett enkelt
och åskådligt sätt mycket av biblisk teo-
logi med hjälp av de berättelser, som
han behandlar. Helhetsintrycket blir, att
han hjälper läraret till en meningsfylld,
pedagogiskt vital och framgångsrik un-
dervisning.

Vid nästa omarbetning skulle man
möjligen önska sig en mera aktuell exe-
ges som bakgrund för författarens fram-
ställning. Det sätt varpä han behandlar
vissa gammaltestamentliga texter är näs-
tan otillåtet oskuldsfullt.

st

Otto Semmelroth: lVir-
h,eil.es V(ort. Zur Theologie der
Verkiindigung. Frankfurt 1962, J.
Knecht. DM rz: 8o.

Redan av titeln framgår vad författa-
reo avser med denna sin nya bok. Han
vill utveckla en verklig ,förkunnelsens
teologir, dvs. inte så mycket utforska
innehållet i Guds ord utan dess funk-
tion i kyrkans förkunnelse. Bokens tyngd-
punkt ligger därför i andra delen 

- 
Die

lY/irkmmkeit des lVorres Gottes. I första
delen 

- 
Die lYirklicbkeit d.es til'ortes

Q6trtrs5 
- 

framställes, som förutsättning
och grundval för andra delen, Guds ord
i sin verklighet betraktat från olika syn-
punkter Gottes I7ort in seinem
Innern, Gottes \7ort nach Åussen, Gottes
I7ort in der Kirche.

Guds ord, så lyder huvudtesen, är verk-
samt även som Kyrkans ord, inte endast
genom att förmedla 

- 
inls meddela! 

-den gudomliga sanningen som förbere-
delse till nådens mottagande, utan även
genom att självt bli till >ein gnaden-
wirksames Ereignisu, alltså en händelse
som innebär en nådeverkan. Semmelroth
bygger här som i andra arbeten på skill-
naden mellan Kristi mandomsanammelse
och offerdöd. Frälsningen fullbordas ge-
nom mandomsanammelse och offerdöd
som en helhet bestående av två moment,
vilka förhåller sig till varandra som

'r\fortr, - 
Kristi kommande som Fa-

derns Ord i mandomsanammelsen 
- 

och
>Äntwort> 

- 
den ställföreträdande offer-

döden som svar på Faderns ord. Ordets
förkunnelse och sakramenten tillsammans
representerar denna wåfaldiga frälsnings-
källa som symboliskt tecken, genom att
ordet hänvisar till mandomsanammelsen
och sakramentet till Kristi död. >,Im

Ereignis der Predigt stellt sich das
Ereignis der l\{enschwerdung dar.n Där-
för utgör förkunnelsen en del av den

"två-eniga källan" och är i följd därav
även en medverkande orsak till nåden.

Denna distinktion omfattar förvisso
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inte frälsningsverklighetens alla aspekter;
den vill heller inte göra det (Kristi offer-
död utgör under en annan aspekt betrak-
tad Guds kommande, likaså sakramenten).
Men den ger djupa och klarlåggande in-
sikter. Den framhäver framför allt den
nära förbindelsen mellan ord och sakra-
ment, utan att dock låta ordet gå upp i
sakramentet eller förflyktiga sakramentet
till enbart förkunnelse av ordet.

Boken uppvisar i sin tanketeda och
sitt framställningssätt alla de företräden
som utmärker Semmelroths tidigare verk.
Den kan därför rekommenderas i alla
avseenden.

TVS

Ignace Lepp: Areilmens
psykologi. Nr 3 i serien Pastoral-
psykologiska handböcker. Stock-
holrr' r 962, Diakonistyrelsens. Kr.
16: 5o-22i -.

Författaren till denna bok har tidigare
varit ateist och generalsekreterare i ude

revolutionära författarnas världsorganisa-
tionr. Senare konverterade han och är nu-
mera katolsk präst och praktiserande
psykoterapeut. Utifrån dessa förutsätt-
ningar har han skrivit sin bok om ateis-

mens psykologi. I de fem huvudkapitlen
tecknar han den neurotiska, den marxis-
tiska, den rationalistiska, den existentia-
listiska och den värdemotiverade ateis-

men.
Boken är ungefär som populärpsyko-

logi i allmänhet. De refererade >fallenr
gör den lättläst och underhållande. Där
finns också många intressanta och läro-
rika iakttagelser redovisade. Särskilt kan
notefas, att Lepp genom små eleganta av-
klädningsnummer berövar vissa typer av
ateism all dess glans och bara det gör
boken läsvärd. Men boken har knappast
sådan tyngd, att deo kan tjåna som pas-

toralpsykologisk handbok.
Man nödgas även konstatera, att för-

fattaren inte hat sin sryrka i de fina nyan-
serna. Hans något ohyvlade patos lockar

46

honom ibland att måla i svart-vitt. Frå-
gao om de franska arbetarprästerna är
inte så enkel, som Lepp vill göra gällande,
och problemet om ,De kristnas otro', som
berörs på några avslutande sidor, hade
förtjånat en långt
handling.

mera nyanserad be-

,tL

Heinrich Lötzeler:
Christlicbe Bild.Aunst d.er Gegen-
utart. Freibvg r962, Herder. DM
7:6o.

Herder Verlag har utgivit en serie mo-
nografier i litet format kring temat "Der
Bilderkreis". Den {öreliggande volymen
utgör nr a8la9 och iir tillika den näst
sista.

Liitzeler har valt ut fyrtiotvå represen-
tativa konswerk, varav många presente-
ras i förstklassiga färgtryck, och han ger
en fortlöpande kommentar till dem 

-från van Goghs rKyrkan i Äuversu
(r89o) till Ldgers fönster i Äudincourt
(rp:r). Man kan möjligen diskutera ur-
valet på någon punkt men däremot råder
ingen tvekan om kommentarerna. De är
sobra i form och saktika till innehåll.
Heinrich Liitzeler gläder än en gång sina
läsare.

SL

Justus Hartnack: lViw-
genstein og d.en moderne filotofi.
Köpenhamn 196o, Gyldendal.

_ v/ittgenttein und. die tno-
d.erne P bilosophie. Stattgart t 962,
Kohlhammer.

Inresset för Ludwig \Tittgensteins
verk har under de senaste åren framkal-
lat en våg av artiklar och böcker, bland
vilka den föreliggande utmärker sig ge-

nom sin vitt spända ram. Justus Hart-
nack, professor i filosofi vid Århus uni-
versitet, behandlar både den unge och
den äldre Ifittgenstein och säner honom
dessutom i samband med den logiska
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empirismen och med engelsk språkana-
lys. Bortsett f.rän att han räknar lifittgen-
stein bland vår epoks, ja, i viss mån bland
historiens största filosofer, är han åter-
hållsam i värdering och kritik. Han vill
endast framställa hans filosofi. Man kan
dock fråga sig, varför han talar om d'en

moderna filosofien och d.en filosofiska ak-
tiviteten av i dag, eftersom han endast
tar hänsyn till de av I(ittgenstein påver-
kade strömningarna.

Om tifittgensteins Tractatar skrev Ox-
ford-filosofen Gilbert Ryle en gäng, att
>få kan läsa den utan aft märka, att nå-
gonting viktigt händer), men att ,inte
ens många experter orkar med att säga,
vad som händer". Även den föreliggande
boken lämnar Tracraras' gåtor för det
mesta olösta. Dess problem och målsätt-
ning förblir i mörker. Ja, skillnaden mel-
lan Tractalas och den senarc Pbiloso-
pbi:che (Jnters*cbungen är knappast sår

stor, som Hartnack vill komma oss att
tro. \(ittgenstein själv har framhållit, att
syftet och kärnpunkten i de båda boc-
kerna är desa-ma.

När det gäIler Tractatat, inskrårrker
sig Hartnack till att teckna satsanalysens
huvudpunkter. Genom att förbigå exem-
pelvis matematikens operativa grundlägg-
ning även som \flittgensteins syn på na-
turlagarna har han gjort sin framställning
mera lättillgänglig.

Den nu även på tyska utkomna boken
framstår som en god inroduktion till en
viktig gren av dagens filosofi, så mycket
mera som dess författare visar en utmärkt
framställnings för mäga.

Klaas Riesenb*ber SI

Olof Herrlin: Herd.abrea
,;ll prärterna ocb lekt'olket i
Visby stifts församlingar. Stock-
holm 1962, Diakonistyrelsens. Kr.
9: 50.

Den nye biskopen i Visby stift finner
i sitt herdabrev talrika historiska och lit-
terära anknytningar till sin ökyrka ute i

östersjön. Under tidig medeltid var Got-
land en förbindelselänk och ett kommu-
nikationscentrum mellan öst och väst. Det
var förbindelser som betecknade en kom-
mersiell-kulturell helhet men därjämte
en religiös enhet och endräkt. Nu har ös-
tersjön förvandlats till ett gränshav mel-
lao två världar, säger han, och Gotland
har blivit en landsända, en enslig utpost
i riket. Merf ökyrkan har bevarat mycket
av sin fornkyrkliga prägel. I Visby stads-
kyrka är biskopen pastor, och kring cen-
ffum av biskopskyrka och stad grupperar
sig på korta avstånd landsbygdens kyrkor
och församlingar. Visby stift har därige'
nom fått en sluten prägel, som förlänar
det en viss särställning i den svenska kyr-
kan.

Biskop Herrlin nyttjar många väl-
valda uttryck för denna ökyrkas egenart.
Här råder en mänsklig samhörighet i en
sluten värld. Här liksom pä andra '&r
lever man nära skapelsen, jordbrukets och
sjöfartens män har beröring med levande
natur och * ofta de som tydligast för-
nimmer att livet har en Here. ökyrkan
har skarpa, fasta gränser men är lika fullt
en del av den heliga, allmänneliga kyr-
kan.

Om kyrkans sanna katolicitet säger
Herrlin kloka ord. Han varnar för den
oriktiga och skadliga ekumenik, som är
en ,relativism till döds>. Den griper till-
baka på modetnismens villfarelse, att all
religion väsentligen är känsla och att
lära och bekännelse endast är överkläd-
nader. Grundvalen måste vara en annan:
den bibliska uppenbarelsens fasta, i tanke,
lära och gärning uttryckbara innehåll.

Herrlin dgnar sig också utförligt åt det
kristna lekmannaansvaret och om guds-
tjänstlivets förnyelse. Två önskemål, som
delas av alla besökare, framförs också i
detta innehållsrika herdabrev: att alla kyr-
kor dagligen skall hållas öppna och att åt-
minstone någon av Visbys medeltida
kyrkoruiner skall kunna återställas som
gudstjänstrum.

A. Å-e
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20. luli rg44.Herder-
Biicherei 96. Freiburg 196r,
Herder. DM z:4o.

När man får detta band av Herd'er-
Bächerei i sin hand fruktar man, att den
sammanställning av riksdagstal, herda-
brev, predikningar, dokument, brev, ut-
låtanden m. rn. av bl. a. SPD-deputeran-
den N(els, påven Pius XI, pastor Bon-
hoeffer, kardinal v. Galen, presidenten i
Deutscher Bundestag Gerstenmaier, pre-
sidenten vid Bundesgerichtshof \(ein-
kauff, som utgör dess innehåll, inte kan
bli annat än en ganska torr och sönder-
hackad läsning. Så är dock inte fallet.
Sammanställningen har redigerats på ett
skickligt och intressant sätt och boken är
spännande som den bästa kriminalthriller.

Av alldeles speciellt inuesse är presi-
dent \il(einkauffs utlåtanden angående
f.rägan, om motstånd från militärt håll
mot Hider varit förenligt med rättsord-
ningen. I det kejserliga Tyskland och i
\(eimar-republiken, framhåller \?'ein-
kauff, härskade en positivistisk rättsupp-
fattning, som medförde naturligt nog att
Tysklands ämbetsmän och militärer 

-åtminstone till en början 
- 

stod alldeles
villrådiga inför fenomenet Hitler. I de

tyskinfluerade rättsområdena upphörde
först på r6oo-talet 

- 
sedan de absolu-

tistiska furstestaterna brutit igenom 
-den praktiska tillämpningen av mot-

ståndsrätten, I teori erkändes den där vis-
serligen ännu några århundraden framåt
och avskaffades som rättsnorm först un-
der rSoo-talets första hälft. Detta sam-
manhängde å ena sidan med uppkomsten
av rättspositivismen, för vilken ju endast
det är rätt som stadfästes såsom rätt atr

staten, och ä andra sidan med det faktum
att i ett rättssamhälle, uppbyggt i överens-
stämmelse med de på rSoo- och rgoo-
talet uppställda demokratiska grundreg-
lerna, rätt till mostånd mot statsmyndig-
heten inte längre tycktes \tat^ av behovet
påkallad eller ens tänkbar som rättsnorm.
,När sålunda under nationalsocialismens
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egid det onda, orätten och kriminaliteten,
bröt in i statslivet, stod det tyska folket,
de tyska teologerna och juristerna, politi-
kerna och otficerarna, till en början råd-
villa och handfallna inför detta feno-
men. . . I ett organiserat samhälle, som
självt utgör ett system av rättshjälp mot
otått f.rän statens sida, täder motstånds-
rätten tillbaka. Inför rgoo-talets terroris-
tiska partidiktatur, som i sig själv inte
garanterade någon som helst rättshjälp
mot måttlösa statliga övergrepp, fuamträ-
der motståndsrättens betydelse med hela
sin ursprungliga tyngd.> Motståndsrät-
tens rättsliga fundament är följande:
>Ingen statsmakt, ingen mänsklig lagstif-
tare ät ensam utslagsgivande i rättsliga
avgöranden. Det finns nämligen något
sådant som en rättslig ur-ordning, vilken
äger giltighet alldeles oberoende av
mänsklig och stadig lagstiftning och på
det strängaste förpliktar även statsmak-
ten. Denna naturrättsliga ur-ordning bju-
der att den juridiska personen ska respek-
teras som människa, som en Guds ska-
pelse, och aft hennes mänskliga värdighet
inte får kränkas.,

En fascinerande men ragisk gestalt
var den högt begåvade fältmarskalken
Giinther v. Kluge. Innerst inne höll han
med motståndsmännen men han vat
vankelmodig när det gällde att handla
beslutsamt, att läta fängsla och ev. skjuta
Hitler. Till följd av v. Kluges passivitet
kunde v. Boeselager och v. Treschow ald-
rig fullfölja planen att ta Hitler till fånga
under ett frontbesök vid Smolensk den
13 mars 1943, alltsä kort efter det av
Hitler befallda ödesdigra angreppet på
Stalingrad. Den zo j'lJi 1944 hade mot-
ståndsmännen slutligen lyckats med en
kupp i Paris; gestapomännen var redan
fängslade. Man ville få till stånd en va-
penvila med västmakterna. Återigen var
v. Kluge alltför betänksam, och allt bröt
samman. 

- 
Men den gången blev

v. Kluge så komprometterad inför Hitler
att han tog sitt eget liv.

H. Scb.
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skrift i Florens utgiven med inledning, över-
sättning och register. Stockholm 1963, Bon-
niers. Kr, 38: -.
Gnonc SrrcuuNo: Gottesglaube und seelische
Gesundheit" Wiirzburg 1962, Echter.
Stisom en tjänare. Diakonibetraktelser sam-
manståillda av Lennart Frejborn, Stockholm
1962, Diakonistyrelsens. Kr. 17: 5o.

Glöm icke

Obserzsera

att inbetala prenumerationsavgiften för 1963

till vårt postgironummer 7 ?826,

cREDO KATOLSK TTDSKRIFT, UPPSALA

Till hälften nedsatt prenumerationsavgift

för studerande

It{ärmare på ntista sida



Redaktionen:

Josef Gerlach (ansztarig utgivare) . Ezta Alexandcrson . Stig Lindholm . Alf Åbug.
Redahtionms och expeditionens adress: S:t Johannesgat. 5 B, Uppsala, TcI. (oz8)
335 43. Postghohonto: 7 78 76, Credo - Katolsh Ti k?ift, Uppsala.
Cred.o utkonmer 1963 meil fem nurnmer. Prk för hmummer 5 kr.; hel årghg zo kr,
Prenumqation hos expeditioncn dhekt eller gmom bokhandek, Bestöllning art lös-
nurntner hos expeditionm.
Fih studerandc oid ltiroverk, wtiztersi.tet och högskola eller lihstdlld liiroanstalt kr,
ro: - hos expeditionen. Angia liiroanstaltens namn på poagirotalongen.

MESSEBOIG'.N (Missale Romanum), latin och norska, för
årets alla dagar. Utgiven 196r.

Plastband kr. 36: -, getskinn kr. 54: -
Evangelium enligt Johannes ordagrant återgivet från gre-

kiskan till vårdad nutidssvenska (av P. R. Wehner).
Hiift. kr. 5: -, inb. kr. 8: -

Tlloues e Knrrprs: Om Kristi efterföljelse.
Häft. kr. 7: 5o, inb. kr. rz: -

GuenorNr: Från teologi till bön.

Meunrec: Människosonen.

H er der -Bilchzr ei. Ol!fr:a ämnen.

Kr, 7:5o
Kr. rr: 5o

MÄsrnn Ecrnnent: Predikningar. Urval, översättningar,
kommentarer av B. Brisman. Häft. kr. 16:5o, inb. kr. zr: -
Gnor,rrNsnnc: Bildatlas till bibeln.

Häft. kr. rr:5o, inb. kr. r4:5o

Ki.irvc: The council and reunion. Kr. ror 5o

JoueNNrs XXIII: Encyklikan Mater et magistra, tysk övers.
av E. Welty O.P. Kr. 3:5o
LÄppr,n: Kirchengeschichte in Dokumenten. Kr. a6:-
Nsuxsn-Roos: Der Glaube der Kirche in den Urkunden
der Lehrverkiindigung. Kr. 16: -
LrnsBL-KuNKEL: Die Liturgien der Ostkirche. Bildband.

Kr. 19: -
ä Kr. 3:5o

Re nNnn -Vo Rc R I M LER : Kleines theologisches Wörterbuch.
Kr. 7:5o
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