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SEDAN SIST

Encyklikan Ecclesaant suam

är den första som påven Paulus VI har kungjort. Liksom Johannes XXIII i
Pacenz in terri.t vänder han sig inte enbart till världens katoliker utan även

till alla människor av god vilja. Följaktligen är encyklikans text inte svår-

tillgånglig utan förhållandevis konkret och åskådlig, vilket inte utesluter att
den innehåller många fina men väsentliga nyanser, som förtjänar eftertanke.

För att vår läsekrets skall kunna ta del av innehållet har redaktionen gjort
en fylligt utdrag ur encyklikan. Det publiceras i vår icke-officiella översätt-
ning som bilaga till detta nummer men kan även köpas som särtryck.

Den tredje sessionen

av konciliet öppnades den 14 september och vår medarbetare i Rom med-
delar bl. a. följande från höstens överläggningar:

Antalet kyrkliga dignitärer, som anmält sig till sessionen uppgår till z 5r3,
av vilka de flesta var närvarande redan vid öppningshögtidligheterna. Ba-
silikan lyste i strålkastarnas glans, då ett par minuter efter kl. 9 på morgonen
den inledande mässan bcirjade. Gudstjänsten firades på ett hitills mindre känt
sätt med s.k. concelebratio, en gruppcelebration. Påven genomförde den he-

liga handlingen 
- 

f.örrdttade ceremonierna och läste texterna tillsammans
med z4 konciliefäder, som alla stod kring högaltaret och förverkligade så en

av de nya möjligheter, som den av konciliet i fjol utfärdade liturgikonstitu-
tionen rekommenderar.

Höjdpunkten blev påvens öppningstal efter mässans slut. Paulus VI vände
sig till alla 

- 
biskoparna, prästerna, ordensfolket och lekmännen från hela

världen. Uttryckligen hälsade han de katolska lekmän välkomna, vilka del-
tager som aud.itores 

- 
lyssnare 

- 
i konciliets sammanträden, bland vilka

nu även finns några kvinnor. Med särskild värme vände sig påven till de s. k.
observatörerna. Vi får inte leva i den illusionen, sade han, att vi inom kort
tid kommer att övervinna kristenhetens splittring. Men med smärtan över
oenigheten växer även förhoppningen om en framtida enhet.

Påvens tal behandlade det tema, som av allt. att. döma för eftervärlden kom-
mer att bli kännetecknande för detta koncilium, nämligen förhållandet mel-
lan biskoparna och påven. Som bekant har ju det första Vatikankonciliet år
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Sed.nt. sist

r87o accentuerat påvens särställning bland kyrkans biskopar. Påven är'den
förste; han är överhuvudet. Det nuvarande 'konciliet går nu i logikens ord-

ning ett steg vidare.
Man har frågat om ett 'koncilium över huvud taget har någon mening

numera. Påven har ju fått sig tillerkänd fullmakten att avgöra allting på egen

hand. Vad kan då ett koncilium betyda?

Det nuvarande konciliet är ett levande svar på denna fråga. Det säger re-

dan genom sin existens och ännu mer genom sitt sätt att fungera åtskilligt
om biskoparnas och påvens ömsesidiga förhållande. Alla, som har ögon att

se med, får uppleva att biskoparna varken är en krets av jasägare utan reellt
inflytande eller av påven betraktas eller behandlas som sådana. Det är svårt

att formulera i ord, vari kollegialiteten rnellan Petrus och apostlarna och vari
den analoga kollegialiteten mellan påven och de andra biskoparna egentligen

består. Men det är ldtt att se hur den redan fungerar i praktiken.

Under tiden har konciliefaderna ånyo tagrt upp sitt arbete. Varje morgon
kl. 9 börjar plenarsammanträdena, de s. k. generalkongregationerna. Som be-

kant förs diskussionerna på latin. Det finns i hela vädden inte något annat

övernationellt gremium, där deltagarna har så lätt att förstå varandra. Vis-

serligen talar inte alla konciliefäder flytande de gamla romarnas språk, men

som det sägs uppfattas det omedelbart av alla; misstag sådana som översätt-

ningar brukar medföra, uppstår inte här. Diskussionerna är den här gången

inte mindre livliga än vad de har varit under de wå föregående sessionerna.

För sensationspressen finns det dock lika litet att hämta som hitintills. Ett
den katolska kyrkans koncilium ligger nu en gång på ett annat plan än sensa-

tionsmakeriets.
För att tala mera allmänt så vill kyrkan med detta koncilium närma sig

världen, anpassa sig efter dagens nya behov, adaptera sig på sitt sätt till det

Iäge, i vilket mänskligheten för närvarande befinner sig. Det gäller att uppnå

aggiornamento. Däri ligger ä ena sidan ett medgivande. Kyrkans ledande

män är medvetna om att förnyelse behOvs. Huset skall vädras. Men i en

sådan avsikt och i en sådan beredskap ligger ä andra sidan förväntan, ja rent
av ett affop. Vädden skall lyssna och öppna sig. Den skall inte göra som

om den vore sig själv nog. Den skall vara pä det klara med att framsteg.

teknik, liv- och andra försäkringar, psykoterapi, vetenskap och åtskilligt an-

nat visserligen kan vara en hjälp till människornas lycka, men att det som

världen har att bjuda aldrig räcker. Världen är nu en gång hänvisad till den

vägledning, som Kristi kyrka har att giva ät alla.
När det gäller konciliets betydelse, kan denna bero på vad konciliefäderna

beslutar. Men blir det tal om konciliets framgång, så förutsätter den sam-

tidigt allas beredskap att taga konciliets budskap pä allvar och att njuta av

det ljus, som kyrkan på ea nytt sätt kommer att ställa fram. Det är inte utan
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skäI, som konciliet i olika sammanhang faktiskt eller uttryckligen vänder sig

inte endast till världens katoliker utan till alla människor av god vilja.
Vi lever i en hittills okänd livsrytm; kyrkans ansvariga män och alla med-

lemmar av kyrkan är angelågna om att den gamla kristna generalbasen dven

i fortsättningen kommer att förnimmas i den mångstämmiga konsert, med

vilken livet presenterar sig. Detta koncilium har inte inkallats för att fastslå

kyrkans ställning mot vissa för kristen tro främmande uppfattningar 
- 

fastän

sådana finns 
- 

utan för att öka kyrkans inre styrka. Kyrkan vill mera bli
sig själv.

And.rakammarualet

fick i år ett ovanligt inslag genom KDS. Sällan avlade partierna så många
vittnesbörd om sitt positiva intresse för kristendomen. Uppenbarligen var man

orolig i partikanslierna och det räknades av allt att döma med möjligheten
av en liten seu-sation. Den kände religionssociologen, docenten Berndt Gus-

tafsson, hade för alla evenrualiteter inkallats till fi och ingick i dess team

av experter, som skulle avslöja valnattens mysterier.
Docenten Gustafsson fick nu inte så mycket att göra eftersom sensationen

uteblev. Valet avslöjade ingen större entusiasm för det nya partiet och något
annat var väl ej heller att vänta. Sannolikt skulle KDS ha fått en lyckligare
start om partiet haft tålamod att i första hand inrikta sig på kommunalvalen
om rvå år.

Men även om man kan tala om ett fiasko så har naturligtvis KDS:s fram-
trädande inte varit utan betydelse. Partiernas försäkringar till de kristna väl-
jarna har slikerligen bidragit till att mänga stannat vid sin traditionella val-
sedel. Nu våntar dessa väljare på konsekvenserna. Den i valrörelsen redovisade
statistiken har ju klargjort att det finns många rrkristna riksdagsmän> 

- 
vad

nu den beteckningen kan betyda 
- 

och förutsättningarna bör således vara
goda för märkbara insatser. Tillfällen att göra sådana torde komma ganska

snart,

I kommentarerna till valet har det sagts många hårda ord om KDS; owi-
velaktigt finns det grundade skäl till kritik på ett sakligt plan. Partiets utta-
landen och proklamationer har ibland verkat gengångarakdga, ofta varit
oklara och i enskilda detaljer avslöjat en oroväckande brist på insikt om
förutsättningarna för och innebörden i en kristen insats för ett samhälle som
vårt. Men det är uppenbart att KDS inte skall bedömas som etr moget poli-
tiskt parti utan som symptom och som sådant bör man minst av allt rycka på
axlarna åt det Partiet kom till som eft ncidrop ftän mänga människor av god
vilja. Om de inte lyckats med am formulera ett bärkraftigt alternativ har de i
varje fall hedern att de inte bara klagat bakom stängda dörrar utan även för-
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Sed.an sist

sökt gå ut på torget för att göra en insats, om vilken de öppet och klart har

sagt ae de vill göra den som kristna. Är inte detta, trots alla brister i en-

skildheter, som sådant något att glädjas över?

Man skulle önska att detta nödrop väckte alla dem till besinning som inte
bara säger sig vilja utan även är beredda att företräda och slå vakt om
kristna värden. Uppgiften är ju inte att skaf.Ia den kristna tron några privi-
legier men att göra det möjligt för kristna människor att leva, verka och
andas som likvärdiga medborgare i detta samhälle, där materialismen genom

sina maktpositioner i kultudivet och politiken sakta och varsamt men mål-
medvetet manövrerar in den kristna tron i ett ghetto på samhällslivets bak-
gård 

- allt medan man låter en stor och påkostad folkkyrka hålla illusionen
levande att Sverige - som man säger i högtidliga ögonblick - 

trots alh dr

ett kristet land.
En gång i tiden räddade gässen på Kapitolium Rom från att slutgiltigt

erövras. Om KDS fiätt tjåna som eft rop i natten till varning för de kring-
rända har rörelsen ju faktiskt redan fyllt en uppgift.

F'RÅN STEFAN TILL OSS

I]" söndag i augusti månad 1164 trädde Stefan, utvald ärkebiskop av

lUppsala, för högaltaret i S:t Etienne i staden Sens i Frankrike. Här blev
han konsekrerad i sitt nya ämbete av ärkebiskop Eskil av Lund. Eskil var
själv landsflyktig, fötdriven av den danske kung Valdemar i kampen för sin

kyrkas frihet. Nere i kyrkan satt några svenskar, som rest ut tillsammans
med Stefan. De hade sänts av kung Karl Sverkersson och de svenska biskop-

arna och kommit till påven Alexander III, som då vistades i Sens, med be-

gann att det svenska ärkebiskopsdöme, som beslutats av Hadrianus IV, nu
måtte förverkligas. Framme vid högaltaret gick deras önskan nu i full-
bordan.

Uppsala skulle vara metropolen i den nya kyrkoprovinsen. Under Upp-
sala lydde Skara, Linköping, Strängnäs och Västerås. Området var inte stort.
Växjö nämns inte - Småland hade kristnats från Lund. Finland nämns inte
heller - det var då ännu ett hedniskt land.

Föredrag hållet vid S:t Eriksdagen i Uppsala den 18 maj ry64.
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Från Stefan ti.ll oss

Så återvände då Stefan hem tili sitt verk. Det är inte mycket vi vet om
honom. Hans nationalirct tu okand. Kanske var han engelsman till börden.
Det var präster från många länder, som tog del i det svenska missionsarbe-

tet då som nu. Stefan var cisterciensmunk i Alvastra, när han kallades till
biskop i Uppsala 

- 
den sjätte i raden av missionsbiskopar i hedendomens

centrum. Och nu stod han i den lilla kyrkan vid kungsgården i Gamla Upp-
sala. Strax intill låg de tre högarna, där resterna av det förstörda hedna-
templet kanske ännu låg kvar. En sak måste Stefan ha varit medveten om:
han var omgiven av mycken otro och hade ett stort verk framför sig.

Hedendomens centrum hade fallit, men hedendomen levde segt kvar ute i
bygderna, i hövdingarnas och böndernas g*d,ar. Ännu i Upplandslagen från
r 3oo-talet finns det förbud mot hednisk kult, mot lundar och stenar. Kam-
pen mellan kristendom och hedendom är drastiskt återgiven på den kanda
bonaden från Skogs kyrka i Hälsingland.

Bonaden vävdes någon gång på rroo-talet och är intressant, därför att den visar
de kristnas utsatta och prekära läge i Stefans eget missionsområde. Mitt på bonaden
ser vi en stavkyrka - den äldsta formen av svenska kyrkor. Bredvid den står en
klockstapel, under vilken tre ringare ivrigt klämtar med wå klockor uppe i stapeln.
Inne i kyrkan har församlingen trängt ihop sig. En präst står framme vid altaret.
Utanför helgedomen på båda sidor störtar hemska fabeldjur av alla siag, djävlar och
demooer, fram mot den lilla kyrkan. De anförs av tre resliga gestalter, som knappast
kan vara nägra andra än hednagudarna Oden, Tor och Frö. Så levande och realistisk
uppfattades den oavgjorda kampen av den okände konstnären, som själv slutit upp
på Stefans sida.

Ett annat vittnesmål från kampen mellan de båda makterna har vi i ett
uttalande av kardinalen Nikolaus Breakspeare, som besökte Sverige elva är
innan ärkebiskop Stefan uppsteg på Uppsala stol. Han rapporterade vad han
såg för påven Anastasius IV, som i en bulla till svenskarna byggde på kar-
dinalens uppgifter.

Det svenska folket, slrev den helige fadern, hade helt nyss övergivir hedningar-
nas sedvänjor och av den sanne Noak och hans tjänare församlats ur syndaflodens
översvämmande i kyrkans ark. Och i fortsättningen prisar påven Guds välgärning
>mot oss och eder, ry Han har nu kallat eder ur mörker och dödens skugga in i sitt
underbara ijus och gjort eder levande i Kristus, då I voren döda i syndenu.

Lauritz Weibull kommenterar bullan: uOrden är som skrivna av en missio-
när efter väl förrättat värv återvänd från ett folk av hedningar och halv-
kristna.r'

Sådant var det land, där Stefan och hans närmaste efterföljare verkade.
Men kyrkan triumferade till slut i den långa kampen mot hedendomen. Sve-

rige blev ett kristet land. Vad innebar då denna kamp och denna seger?

Frägan f.örtjd,nar verkligen att ställas. Det var den största händelse som iri-
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uåf.Iat i vårt land, och resultaten av kyrkans seger avspeglar sig ännu i dag
på samhällslivets alla områden.

Stefan bröt Sveriges isolering och öppnade vågarna för oss till en kristen
värld, en europeisk kultur och en gemensam marknad. Tidigare hade svensk-
arna med svärdets makt tagit del av den europeiska kulturen, och även när
de kommit som handelsmän hade de känt sig och blivit bemötta som främ-
mande intränglingar. Nu sedan de stigit ombord på kyrkans ark blev de er-
kanda som fullvärdiga medlemmar av den europeiska gemenskapen. Kunga-
makten fick en allmäneuropeisk utformning. Den ideale kungen blev inte
längre slagskämpen, härskarornas ledare, utan rex justus, kungen som under-
ordnar sig Guds vilja och iklader sig rättfärdighetens svärd. När Erik den
helige - korstågsfararen och lagstiftaren - blev Sveriges nationalhelgon,
var det inte segraren man hyllade och vördade utan martyren, Kristi efter-
följare i lidandet och döden. Förhållandet var detsamma med Sankt Olav i
Norge och Sankt Knut i Danmark. Alla dessa tre kungar i vikingarnas
gamla riken uppfyllde de nya idealen. De var rättfä'rdiga kungar, sanna le-
dare för kristna folk.

Sankt Erik representerade också det nya förbundet mellan staten och kyr-
kan. Han införde lugn i samhället och manade till frid mellan stormän och
släktgrupper, men han förde också det kristna missionsarbetet vidare genom
sitt korståg till Finland. I Åbo grundades den första finländska staden med
domkyrkan på höjden och kungaborgen vid hamnen vid Auraåns mynning.
På detta smala näs mellan borgen och kyrkan fördes en gång den kristna
tron och den europeiska kulturen in i Finland. De båda byggnaderna står
ännu kvar och erinrar oss om den intima samverkan som under Sankt Eriks
baner etablerades mellan staten och kyrkan. Missions- och kulturarbetet i
österled pågick i etapper - först Äbo och sydvästra Finland, så Tavastland,
landet bakom - och till sist Karelen. Det pågick med växlande f.ramgäng
under hela medeltiden, och är väl vär srörsta insats i historien.

Helgonkungens reliker förvarades i den första ärkebiskopskyrkan i Gamla
Uppsala. När ärkebiskopen och hans kapitel är n73 flyttade över till östra
Aros, det nuvarande Uppsala, var det naturligt att själva akten bekräftades
genom att Erik den heliges reliker bars över och sattes ner på den plats, där
den nya katedralen skulle byggas. I östra Aros var rike$ stora samlings-
plats. Här hölls distingen, de stora marknaderna, mellan stjdra och norra
Sverige. Nu blev Uppsala också rikets andliga huvudstad. Här i ärkebiskops-
staden och kungarnas kröningsplats utformades det vidare samarbetet mellan
staten och kyrkan under medeltiden.

Den europeiska kulturen trängde in i vårt land, och mötet mellan det
svenska samhället och dessa utländska kulturströmningar visade sig mycket
fruktbart. Under r3oo-talet upplevde vårt land en kulturell guldålder, som
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Från Stefan till oss

framträder i kyrkokonsten men också i litteraturen. Landskapslagarna hade

tidigare föredragits muntligen av lagmännen på tingen. Nu reste lagmän-

nens söner utomlands och studerade juridik vid universiteten i Bologna och

Paris. De kom hem med sitt vetande och skrev ner folkets lagar med para-

grafer och allt i storartade lagsamlingar.

Under r3oo-talet trängde också riddarväsendet och riddaridealen in i vårt
land. Med dem följde också riddardiktningen. Sverige fick en första inhemsk
skönlitteratur om eidla riddare och sköna damer. Sitt högsta litterära uttryck
fick denna diktning i Erikskrönikan. I denna krönika förenas hög idealitet
och hövisk ton med svensk och kristen korstågsanda. Erikskrönikan är en

klassiker, som tyvärr ännu väntar på sin översättning till modern svenska.

Under samma stora århundrade skrev också den heliga Birgitta sina Uppen-
barelser och skapade därmed vårt främsta bidrag till den stora religiösa litte-
raturen.

Det är en märklig livaktighet som råder i Sverige under den etablerade

kyrkans första århundraden. Missionsarbetet pägär i öster, kyrkodistrikten
byggs ut, nya kloster grundas. Mängder av ungdomar far utomlands, nya

idöer strömmar in och blir omhändertagna, och krav på reformer gör sig

gällande i stat och kyrka. Jag har inte sett någon förklaring till denna akti-
vitet, men så vitt jag förstår, hängde den samman med att kyrkan lösgiorde

krafter i samhället. Det gamla germanska samhället hade varit statiskt. Mel-
lan de olika klasserna fanns det ,rvattentäta skott>. Kyrkan sprängde nu
dessa gränser. Det blev möjligt för begåvade ungdomar att arbeta sig upp i
kyrkans tjänst och få utlopp för sina ambitioner. Avgörande var inte längre
förmögenhet och släktskapsförhållanden utan den egna intelligensen och

arbetsinsatsen.

Detta - om man så vill - demokratiska genombrott i samhället tog sig
ju också uttryck i Engelbrekts frihetskamp. Engelbrekt var en folkledare i
Sankt Eriks anda. Engelbrekt stred - [6i6s6ne enligt legenden - för
frihetens sak och han dog som en maffyr. Folket och kyrkan slöt upp kring
honom. Biskop Thomas Simonsson i Strängnäs byggde sin Frihetssång kring
Engelbrekts gestalt, och bönderna hyllade den dCde ledaren som helgon. Man
företog pilgrimsfärder till hans grav i Örebro. Biskop Thomas intygar:

>Där togs upp de menlösa ben
och fördes så till örebro igen,
Gud gör där stor nåde:

Mången pilgrim söker dit,
Han varder där sin vånda kvitt
och går hem utan våde.>

Sin kristna förankring får denne folkets ledare hos historikern Ericus Olai.
Folket var plägat som Israels barn i Egypten, det hade som Israel nödgats
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boja sin nacke under de filistders träldomsok och var värnlöst mot förtryc-
karna. Men då framträdde Engelbrekt som en annan David och befriade sitt
folk. Och biskop Thomas säger detsamma. I den värsta nöden väckte Gud
upp Engelbrekt. Gud gav honom makt och snille. En Guds underman, i sig
själv ringa, men genom Guds makt oövervinnelig, sådan var Engelbrekt,
enligt biskop Thomas.

Berättelsen om Engelbrekt och försöken att helgonförklara folkledaren
hör med i denna framställning från Stefan till oss. Vi ser hur höga represen-
tanter för senmedeltidens kyrka står sida vid sida med bondedemokratin i
sorg efter hjälten och statsmannen, Sveriges David och Guds underman.

Det är helt i linje med denna samverkan mellan kyrkan och folket som
Sten Stures seger vid Brunkeberg är r47r firas som en sror och årligen åter-
kommande kyrklig högtid den ro oktober. Den svenska krönikan som skrevs
om slaget anknyter direkt till Sankt Eriks gestalt:

uSå ofta de svenska måste sig samka
de sågo ett brinnande svärd över sig vanka.
Sankte Erik konung, som är Sveriges värd,
lät då vissedigen vandra sitt svärd.>

Denna kyrkligt folkliga fest firades med högtidlig procession av stadens
hela prästerskap. Sin höjdpunkt nådde firandet av slaget nyåret 1489, då Sten
Sture invigde den stora Sankr Göranstatyn i Storkyrkan. Bilden bars först
runt i staden innan den sattes in i kyrkan, och där den nu står är den en
manifestation av samarbetet mellan staten och kyrkan, när den nya svenska
nationalstaten växte fram.

Denna samverkan mellan kyrka och folk märker man också i församlings-
livet. Varje socken hade en rikt uwecklad självstyrelse, som fick sin orga-
nisation genom kyrkan. Församlingen som dragir samman alla skatterna till
helgedomen, hade ett stort medinflytande över sin kyrkas förmögenhet. Kyr-
kans män fann sig inte bara med jämnmod i detta lekmannainflyrande utan
medverkade också aktivt i organisationen av sockensjälvstyrelsen, av socken-
nämnden och sockenstämman. Sockenpriisten tillhörde bondesamhället och
följde dess lagar. De flesta präster levde som bönder, de sysslade med boskaps-
handel och brukade jorden. Nfen prästen var även böndernas ombud inför
Gud och myndigheterna. Det var också genom hans medverkan som den
lokala sockensjälvstyrelsen växte sig stark, och under hans vård blev kyrkan
rik på konswerk och prydnader.

De medeltida kyrkor som är bevarade berättar ännu om gudstjänstlivet
under de katolska århundradena. I den lilla mörka kyrkan strålade Bibelns
betättelser i klara och distinkta fårger från målningarna pä våggarna och i
taket.
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I Dädesjö gamla kytka i Uppvidinge härad i Småland finns det en svit målningar
som berättar julevangeliets många underbara händelser för dem som inte kunde läsa.
Också Staffan stalledräng är med på dessa målningar som ett svenskt inslag i den
Heliga skrift. Han vattnar sina fålar under julnatten och ser Betlehemsstjärnan spegla
sig i källan 

- 
en småländsk dräng som i sitt vardagliga arbete möter undret.

Det är svårt för moderna svenskar att riktigt f.atta vad Stefans kyrka be-

tydde för medeltidens människor. Den följde dem från födelsen till graven.
Den fyllde deras liv med förpliktelser och föreskrifter men också med andakt,
skönhet och mystik.

Jag tänker på Hattula kyrka ett stycke utanför Tavastehus slott. Enligt traditionen
byggdes kyrkan av det material som blev över vid borgbygget. Kanske är det bara
en sägen, men den är ändå djupt meningsfylld. Kyrkan och borgen är systerbyggen
här som i Åbo, beroende av varandra och med gemensamt ursprung.

Kyrkans inre lyser i ljusa färger från hundratals målningar pä våggar, valv och
pelare. De ger en skildring av Bibelns hela historia. Kyrkoherden kunde föra sina
församlingsbor runt kyrkans väggar och låta målningarnas >fattigbibel, beskriva
världens gång och den kristna tron, sådan den förkunnades av Stefans kyrka. Här
finns allt avbildat från Evas skapelse, medan Ådam oskuldsfullt sover på strandängen
vid Paradisets flod, ända fram till Yttersta domen. Vi ser hur de fördömda uppslukas
av helvetets odjursgap, medan de saliga vandrar fram till aposteln Petrus med him-
melrikets nycklar.

Vi kommer medeltidens människor n*a pä dessa kyrkmålningar. Det är folket
självt som myllrar fram pä, dem: soldater och småsvenner från borgen, präster,
munkar och nunnor, tiggare, hantverkare, bönder och bondhustrur med spadar och
räfsor. En vägg domineras av den helige Kristoffer, som bär Kristusbarnet över floden.
Han är en stark och storväxt bondekrigare, som tjänat de mäktigaste herrar på jor-
den. Först nu när han bär barnet på axeln, förstår han vem han vill tjäna. I handen
håller han sin stav, som fått rötter och gröna blad.

Vi skall inte idealisera medeltidens kyrka och inte heller dröja vid den i
ett slags nostalgiskt vemod, en omöjlig hemlängtan. Vi lever i en annan
tid under helt ändrade betingelser, med en oändligt förbättrad standard och
ett mycket större gemensamt vetande. Men vi svenska katoliker har ändå
anledning att ofta vända tillbaka till medeltiden. Då drogs riktlinjerna upp
för Stefans kyrka. Då fick den sin fasta folkliga förankring i frihetsstriderna
och den lokala självsryrelsen, i gillena och skråna och under arbetslivets alla
dagar. Dä utformades också den nära förbindelsen mellan sraten och kyrkan
under de århundraden, då ett svenskt nationellt rike växte fram.

Det svenska skolväsendet fick sin första utformning av medeltidens kyrka,
från lzis- och skrivskolorna vid klostren och domkapitlen upp till Uppsala
universitet. Medeltidens svenska kyrkomän tänkte stort om sitt land. Är 434
var ett stort allmänt kyrkomöte samlat i Basel. Som representant för den
svenska kyrkan infann sig biskop Nicolaus Ragvaldi av Växjö. Biskop Rag-
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valdi ansåg sig illa placerad vid mötet. Han tog därför till orda och berättade
för kyrkomötet om det märkliga land han representerade.

Från Sverige hade uwandrat otaliga folk, förklarade han. Bland de första var
östgoter och västgoter. De hade udört märkliga bedrifter. De hade underkuvat Asien
och Egypten. Amazonerna var gotiska kvinnor. Goterna hade besegrat många ro-
merska fältherrar och en gåog erövrat det gamla Rom. Goter, vandaler, langobarder,
burgunder, afrikanska västgoter, daner och sachsare härstammade från svenskarna.
Växjöbiskopen summerade sin framställning inför de förvånade delegaterna från de
stora europeiska kulturländerna. Svenskarnas rike var äldre, starkare och ädlare än
andra riken. Detta rike stod ännu i sitt flor och var lika mäktigt som det alltid hade
varit.

Detta Växjöbiskopens inlägg i en rang- och placerin gshäga är intressant,
det var nämligen upphovet till den götiska historieskrivningen. Sin höjd-
punkt nådde denna historieskrivning i >Götarnas och svearnas !l5se1la>. Den
skrevs av Johannes Magnus, Sveriges siste katolske ärkebiskop, under hans

landsflykt. Sverige är enligt honom världens äldsta kungarike: Noaks sonson
Magog var det svenska rikets förste fader och konung. Han skiljer mellan
inrikes och utrikes götakonungar: 78 utrikes götakungar har härskat ute i
Europa. Johannes Magnus skänkte Sverige en äldre och ärorikare historia än

något annat folk. Den hade betydelse för århundraden framåt: Gustav II
Adolf iäste den. Ingen bok av en svensk f.örf.attarc, har det sagts med rätta,
har utövat ett större inflytande på svenskt föreställningsliv och Sveriges öden
än Johannes Magnus'historieverk. Den gav upphovet till det götiska program
med vilket stormaktstidens svenskar motiverade sin aggressiva utrikespolitik.
Också göticismen och nyromantiken under rSoo-talet hade sin direkta upp-
rinnelse i denna förkunnelse.

Jag har medvetet dröjt vid denna sida av den svenska medeltidskyrkans
förkunnelse, därför att den så klart vittnar om det direkta sambandet mellan
medeltidens och den nya tidens föreställningsvärld. På område efter område
kan man följa linjerna tillbaka mot medeltiden och Stefans kyrka.

En del linjer leder också fram -o. l"nor*utionen. Det är skäl att klara ut
vad som då skedde. Kyrkan behövde reformeras. Det behöver den alltid. Re-
former pågick under hela medeltiden. Ingen kunde kräva dem hårdare än

Birgitta, som är ett av kyrkans mest levande helgon.
Vi skall inte heller överdriva de kyrkoplundringar som staten igångsatte

under Gustav Vasa. De var en stöld lika mycket från folket, som skänkte gå-

vorna, som från kyrkan. En rik kyrka och en fattig kyrka, båda har sina
fördelar och sina nackdelar. En rik kyrka har låttare att bevara sin själv-
ständighet mot staten men faller i gengäld låttare offer för världen. Ur en
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fattig kyrka kan det spira stora ting. Ingen kyrka var fattigare än den första
katolska kyrkan i Amerika, men ur den vdxte det fram en världsrörelse.
Guld och silver kan en kyrka undvara. Det väsentliga fu den anda som
finns i den och utgår ur den; det enda viktiga är att Kristus är dess herre och
Lug.

Det ödesdigra med reformationen var främst två ting. Kyrkan underord-
nades staten. När Gustav Vasa byggde sitt stora slott på höjden i Uppsala,
skedde detta inte minst för atr demonstrera statens makt över kyrkan i ärke-
biskopens egen stad. Det andra vat att reformationen slet loss den svenska
kyrkan från den stora katolska och bröt förbindelserna med dess källa och
ursprung. Bakom vallen av nordtyska protestantiska furstestater isolerade sig
Sverige från Europa. Vi kan inte riktigt göra oss en föreställning om hur
kvävande denna järnridå fungerade. Kyrkorna stod kvar som ruiner med
tömda kor, med vitkalkade våggar och omålade kyrkfönster. Antalet guds-

tjänstbesökare sjönk - folk vågade inte gå i kyrkan av rädsla för den nya
Iann.

Det var i särskilt två fall som bönderna preciserade sina klagomåI. Det
ena gällde utplundringen av de små sockenkyrkorna, där förfädernas offer-
gåvor togs i beslag och vandrade över till den kungliga skattkammaren. Upp-
rorsmann€n Nils Dacke formulerade klagomålet i en drastisk sats: >Det var
snart så ljuvt att gå i en örde skog som i en kyrkar. Det andra klagomålet
kom från Dalarna och gällde den nya torftiga gudstjänsten. Dalkarlarna be-
gd:rde att fä ha kvar sin latinska mässa. Den småländska allmogen instämde.
De begärde att med den svenska mässan måtte hållas efter som gammalt och
fornt varit. Gudstjänsten var flu så eländigt arm, att de sade - 

>etr
barn snart kunde vissla fram hela mässan bakom en dyngvagntr.

Det är ingen wekan om att reformationen medförde en religiös förfalls-
period i bygderna. Undervisningen gick tillbaka, sockensjälvstyrelsen förföll,
någon kyrklig konst existerade inte längre. Det var svårt för de nya kyrko-
herdarna att entusiasmera sina församlingsbor till ett fortsatt arbete för den
utfattiga och vandaliserade kyrkan. Vi hör en dyster klagan av en präst i
Dalsland pä r57o-talet. >Varför lovar de sockenstämma och kommer inte?
Sockenborna kommer inte till bönedagarna. De håller ej ljus i kyrkan och
gör ej kyrkogården färdig. Allt är rövat och bränt.',

Kyrkan fortsatte att leva av statens nåde, men under r6oo-talet fick det
lokala gudstjänstlivet och sockenstämman en renässans genom kraftfulla
kyrkoherdars insats. Hur gick det till? Först och främst skall vi vederlägga
ett påstående som brukar dyka upp vid religiösa jubileer, uppgiften att Bi-
beln blev en folkbok genom reformationen. De tre stora Bibelupplagorna -Gustav Vasas, Gustav II Adolfs och Karl XII:s bibel - trycktes i allt vä-
sentligt för offentligt behov och för kyrkorna. Det var yttersr få svenska

2r9



Alf Åberg

f.amil1er som hade råd att köpa en Bibel. Ännu långt in på rToo-talet fanns
Bibeln bara i vart tjugonde hem. Däremot läste man Luthers katekes. Kate-
kesen är en handbok som med utdrag ur Bibeln beskriver den kristna uon.
I den svenska kyrkan förekom sådana katekeser ända från r3oo-talet 

- lång-
katekesen som från r5oo-talet blev en folkbok är en speciell luthersk variant
av medeltida förlagor.

I allt väsentligt anknöt det återuppväckta gudstjänstlivet till medeltida
katolska former. De bönböcker man använde var översatta från katolska för-
lagor, delvis hämtade man dem från den samtida jesuitiska bönlitteraturen.
Dessa böner, som ingick och ingår i den s. k. lilla bönboken, bidrog till att
hålla kvar den medeltida mystiken och fromheten i gudstjänstlivet. Man
läste också uppbyggelseböcker, särskilt Johann Arndts Sanna Kristendom
och Paradis Lustgård. Arndt har kallats för den lutherska kyrkans yppersta

lårarc, men undersöker man hans böcker, visar det sig att han är en mycket
händig synkretist, som hämtat uppslag f.tän alla håll från den gamla kyrkan.
I andra boken av Sanna Kristendom har han ordagrant återgivit ett arbete
av en medeltida nunna, Angela da Foligno. Genom detta flitiga botaniserande
i den medeltida örtagården bidrog Arndt till att bevara medeltidens anda

i de vitmenade sockenkyrkorna.
På nytt borjade byamännen offra pengar och arbete till de katolska för-

fädernas kyrka. De hjälptes åt med kyrkbygget på samma sätt som de sam-

arbetade ute på åkern och ängen, de skänkte medel till kyrkan och avstod

ftän att ta betalt ,rför kyrkans fattigdoms skullu.
Sockenprästen skilde sig med sin katolska mässklädnad och vardagsdräkt

inte mycket från sina medeltida företrädare. Enligt Luther skulle prästen

inte längre vara en medlare mellan Gud och människor utan endast Guds
ords tjänare, men det var långt mellan teorin och praktiken. Här i byn var
sockenprästen fortfarande församlingens ombud inför Gud och överheten.
Han bar ansvaret för sin hjord inför både himmelens och starens härskare
och höll uppe kyrkotukten lika strängt som på den katolska tiden. Prästen

hade inte rått att banna eller döma någon av sina bybor till helvetet, men
när det gällde att uppfostra församlingen till god kristen sed, blev han på
nytt en dömande makt. Vid en proswisitation i Österåker i Roslagen år
t64r avlågsnade sig några församlingsbor ut kyrkan under pågående guds-

tjänst och samlades ute på kyrkogården. Det står i visitationsprotokollet:
,'Om dem sade kyrkoherden, att de hörde djävulen till. Ty alla som inte
höra Guds ord, äro av fadern djävulen, och honom höra de också till."

Sockenstämman vdcktes till nytt liv, och dess uppgifter utbildades efter
medeltida förebilder. Sockensjälvstyrelsens framväxt är väL en av de vikti-
gaste händelserna i r6oo-talets kyrkliga liv. Genom den uppehöll prästen

kyrkotukten och det gamla kollektiva gudstjänstlivet mot alla söndrande
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makter. För den enskilde bonden fanns det bara en kyrka och en tro. Det
förekom väckelserörelser och krav pä en personlig livsavgörelse, men genom
konventikelförbudet sörjde kyrkoherden f.ör att dessa kallflOden stannade

inom kyrkan. Det fanns tydligtvis inte heller någon önskan hos den enskilde
bonden 

^tt 
bryta sig ur kollektivet. Han var van att föIja sina grannar till

bystämma och gudstjänst, och så länge byn ägde bestånd, höll han fast vid
den enda, allmänneliga kyrkan.

Man levde fortfarande på arvet från Stefans kyrka. Den kalender bön-
derna följde i vardag och helg var f.ortf.arande det katolska kyrkoåret. Hel-
gonen hade försvunnit ur kyrkans lära, men i böndernas värld levde de kvar.
Arbetslivets dagar fick fortfarande sina namn efter dem. Det nya arbetsåret
bOrjade vid Vårfrudagen. Eriksdagen var i övre Sverige den första betesdagen
för kreaturen. Vid Urban skulle vårarbetet vara över. Slåttern skulie i sodra

Sverige upphöra med Olovs dag, och på Sankt Lars dag borjade skörden.
Efter Mikael behövde hägnaderna inte längre hållas uppe, och Ällhelgona-
dagen var första vinterdag. Minnena fuän helgonens tid levde kvar som lus-
tiga förvrängningar. Petter Katt 

- 
den första vårdagen 

- 
var Petrus in

Cathedra, Petri upphöjelse zz februari, och Petri fäng 
- 

då ålfisket bör-
jade 

- 
var Petri fängelse r augusti. Det är svårt för oss att riktigt förstå

hur mycket dessa dagar betydde för bönderna i byn. Detta bruk att personi-
fiera dagarnas namn var gemensamt för hela den katolska världen. Alla dessa

minnesregler med sina helgonnamn vittnar kanske mer än något annat om
den sega traditionen i det svenska bysamhället. Före folkskolans tillkomst
fick de flesta barn sin undervisning i hemmet, och genom f.ör^ldrarna kunde
förfädernas sedvän1'or och tänkesätt hålla sig vid makt i byns slutna värld.

Jag skall nämna ännu ett exempel på hur starkt traditionerna från medeltidens
kyrka levde kvar i bondesamhället. Under katolsk tid var det vanligt att prästen vid
begravningea bestänkte den döde med vigvatten, innan liket bars ut ur sorgehuset.
Det var en sed, som omgavs med stor vördnad av folket. Genom likvigningen ansåg
man att den döde befriades från allt orent och fick Guds kraft till hjäip bortom
graven.

När reformationen genomdrivits, förbjöd man ceremonin som en svår katolsk
villfarelse, men det visade sig omöjligt att utrota den ute i bygderna. Bönderna fort-
satte att kräva att prästen skulle komma till den dödes hus, läsa en bön och följa
sorgetåget till kyrkan, så att inte ,deras lik förs till jorden såsom oskäliga diuru.
Prästerna lydde bönderna och kom till sorgehuset, men den nya kyrkolagen på
r68o-talet förbjöd dem strängeligeo att resa till den dödes gård. Några högtidliga
jordafärder för en bonde ville inte staten tolerera, sädana var bara reserverade för
ståndspersoner.

Det var en kamp mellan gammalt och nytt, där bönderna höll fast vid kontinui-
teten i gudstjänstlivet. När prästen inte ville komma, började bönderna anlita någon
klok man i byn som skulle hålla - som det hette - utfärdstalet för den döde.
Ibland var det klockaren, som fick träda i prästens ställe, ibland var det en bonde
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eller snickaren, som timrat kistan. Åndakten brukade hållas ute på gårdsplanen, där
byborna stod samlade kring kistan. Ritualen var enkel: man sjöng en psalm och där-
efter läste talaren upp en predikan som han lärt utantill. Det var församlingens
kyrka som här trädde fram utan präst eller tempel för att enligt gammal sed hägna
levande och döda. Först år tg2t 

- 
efter 4oo fus regerande 

- 
gav den lutherska

kyrkan vika. Då utfärdades anvisningar för den andakt som prästen skulle hålla, när
den döde bars ur sorgehuset. Därmed hade kyrkan äntligen accepterat en andaktsform
som levat segt kvar ända sedan Stefans dagar.

Det är svårt att klara ut när denna svenska kyrka äntligen blev luthersk i
ande och liv. Man brukar visserligen hänvisa till att det svenska folket i
4oo är pluggat luthers katekes, men der f.ramgär av mänga visitationsproto-
koll, att prästerskapet fattade undervisningens mål som en ren utanläsning
av katekesen utan några som helst förklaringar. Man kan verkligen f.räga,

sig om detta ensidiga katekesplugg gjorde den lutherska lärans quintessentia

begriplig för den stora mängden av församlingsbor. Tydligt är att r5oo-talets
reformation inte medförde någon i grunden religiös omdaning i böndernas
värld. Därtill var traditionerna för starka från den katolska tiden.

Det stora kulturella och religiösa jordskredet i vårt land inträffade först
på r8oo-talet genom skiftesreformerna och byarnas sprängning. Samtidigt
med denna revolution, som liksom reformationen genomfördes av myndig-
heter och herremän, skedde också andra ingrepp i byamännens liv. Det är
en intressant men mig veterligt outredd f.räga vad r8oo-talets kyrkobyggen
betytt för fromhetslivet. Det måste under alla omständigheter ha betytt ett
svårt slag för bondekonservatismen, när böndernas vänliga små kyrkor revs

och ersattes av väldiga helgedomar i tegel och betong, där det var svårt att
finna trivsel och gemenskap. När jag f.ar genom det svenska landskapet och
ser dessa rSoo-talets tegellador, brukar jag säga till mig själv: >Detta är de

första riktiga lutherska kyrkorna. De andra, de gamla, var bara lånade från
oss.>

I bysprängningens spår följde en religiös folkväckelse som var helt luthersk
med sin frihetsförkunnelse och sitt krav på en personlig omvändelse. Men
den lutherska kyrkan själv hade svårt att finna sig till råtta i en förändrad
värld, där den inte längre kunde leva på traditionerna från den katolska
kyrkan. Det kollektiva gudstjänstlivet hade upphört att existera, den ny-
byggda sockenkyrkan var inte längre enda gudstjänstlokal. De mäktiga och
extatiska trosrörelser, som nu frigjordes i folkdjupen, kunde kyrkan inte
fånga upp. Det blev den lutherska kyrkals tragik att den under de år, då
folkväckelsen brusade fram över vårt land, genom sitt uppträdande mot de

folkliga rörelserna kom att uppfattas som ett statlig ämbetsverk och en

herremanskyrka.
Den gamla kyrkan, som själv en gång beträtt söndringens väg, blev nu
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själv hemsökt av söndringens ande. Det var en djupt tragisk uweckling, som
också vi katoliker har all anledning att beklaga. Medan prdsterna och de
kyrktrogna i förryivlans mod höll fast vid de gamla formerna, gick väckel-
sens folk till storm för en individualistisk fromhet i Luthers anda och för ett
församlingsliv begränsat till de likasinnade trosfränderna. och innan kyrkan
funnit sin form i det nya samhället, var den stora schismen redan ett ohjälp-
Iigt fakrum.

Var står vi svenska katoliker i dag? Låt oss slå fast det en gäng f& alla.
vi har inte kommit hit till uppsala i dag som ett slags främmande besökare.
Ärkebiskop stefan, vars minne vi fha4 tillhörde samma heliga, katolska,
apostoliska kyrka som vi, och vi är de rätta arvtagarna till hans kyrka. Men
vi har inte kommit hit med nägra krav eller petitioner. Den kristna familjen
är splittrad, men alla eller i varje fall de flesta känner det gemensarnma ur-
sprunget, och vi skall umgås med dem som står utanför den katolska kyrkan
med samma öppenhet, förståelse och kärlek som vi visar varandra.

vi har mycket att ldra av vära kristna bröder. Ingen är felfri. Den katolska
kyrkan behöver reformeras nu liksom på Birgittas och på reformatorernas
tid. Det går en väg av förnyelse och hänförelse genom kyrkan, och vi skall
inte ställa oss vid sidan av den. sekterism och intolerans är en synd, reaktion
och förstockelse en dumhet. Alla biskopar har inte förståelse för det nya, och
deras uppfattning om film, teater och andra kuituryttringar behöver inte
vidarebefordras utanför det egna stiftet. Kyrkan är det levande, växande vin-
trädet, ständig förnyelse, evig ungdom, och dess tro har ingenting gemensamr
med stockkonsen'arism och finrumsmoral. Borgaren vill inte höra talas om
helvetet. Kyrkan bör stödja alla goda krafter som visar honom det.

vi vandrar här i sverige bland ruinerna av en katolsk v?irld. överallt -inte bara i byggnader och konstverk utan också i seder och föreställningar

- finner vi spåren av stefans kyrka. Ibland blir det för mycket ruiner. visst
är det intressant att se kyrkor som inte längre är kyrkor, och kloster som
blivit värdshus. Ibland känner man sig som en antikvarie som vandrar om-
kring i ett kristet capitolium och letar efter skärvor i gruset. >Men ingen
häller nytt vin på gamla skinnläglar>, säger Jesus. All medeltida konsr var
inte vacker, och en levande församlingskyrka i en källare är bämre än en
av Visbys ruiner.

vi har ett ston och rikt förflutet här i sverige, och av det kan vi hämta
styrka och inspiration, men vi måste lära oss art se framåt. På nytt står ste-
fan framför oss. Han pekar oavlåtligt framät. Nu liksom för 8oo år sedan
vill han öppna gränserna, spränga isoleringen, låta oss bli medlemmar i en
kristen värld. Där är linjen rak från n64. Där är vi i takt med framtiden.
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I mitt hemland Skåne förekommer det på sina håll att det rings i kyrkan
varje sommarkväll i solnedgången. Det sker bara en kort stund och utan
samband med någon gudstjänst. ,Nu ringer Mare-klockan>, säger gammalt
folk. Det är ett minne från den tid, då Ängelus ringdes och Äve Maria lästes

av byarnas folk i ett kristet kultursamhälle. En gäng - det är min för-
hoppning och min skall allt flera Mariaklockor över hela Sveriges

land stämma in i hymnen till skördarnas Gud. En gång skall Sverige på nytt
bli ett kristet land. Vi står i dag liksom Stefan en gång omgivna av mycken

otro och med ett stort verk framför oss. Vi har också annat gemensamt med

honom: kyrkan han tillhörde, bönerna han bad. Vi skall lova varandra att i
hans anda fortsätta verket, att det svenska folket måtte församlas rrur synda-

flodens översvämmande i kyrkans ark>.

Aff Åberg

)EVANGELIUM ENLIGT JOHÄNNES)

Euangelium enligt lohannes. P& nutidssvenska. övers. och
komm. av R. NZ e h n e r SJ. Apropå språket av Herbert Grevenius.
z:a uppl. Stockholm 1964, Ansgariusförlaget. Kt. ro'-.

T) "" 
nutida bibelvetenskapen gör enorma framsteg men har därvid också

LJ fifu6 ut för en djupgående kris; mycket av den traditionella bibelsynen

erkänns inte längre. Samtidigt befinner sig svenska språket i en övergångs-
period. Äv dessa skäl vill den här föreliggande översättningen inte vara mer
än en provöversättning.

Den kommer nu efter tolv år ut i en andra upplaga. Nya vetenskapliga rön
och gjorda erfarenheter har nyttjats, i synnerhet i den helt omarbetade korn-
mentaren. Den första upplagan följde, långt innan Johannes XXIII var påve

och kunde ge signalen, progressisternas linje och väckte undran hos traditiona-
listerna. Men den nutida snabba uwecklingen pä alla områden bekräftar de

då tillämpade principerna. De följs igen.
En sak ar att ha en glättad text för läsningen från predikstolen, en an-

nan att bredvid den ha en översättning, där grundtexten så starkt som möj-
ligt lyser igenom. Detta mål nås, när semantikens principer förenas med tro-
het mot grundtextens detaljer. Det gäller att med kunskap om ordens dåtida
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valör, meningarnas innebörd och sammanhangens syftning säga med våra ord
och uttryckssätt, vad evangelisten ville säga med sina, allt med den klarhet
eller dunkelhet som grundtexten har; en översättning är ingen kommentar.
För att komma till en sådan insikt i andemeningen, biir man först som sist

noga akta på evangelistens ord, särskilt på hans ofta förekommande ledande

begrepp och de varierande sammanhang, där de förekommer. Ibland tu f.ör-

kunnelsen samlad i ett enda ord.

En stötesten?

Bibeln är Guds ord och skrift. Dess budskap lever förtätat i de fyra evan-
gelierna, och där möter ett beaktansvärt fenomen. Evangelierna är den kristna
religionens heligaste urkunder, utan motsvarighet i världslitteraturen. De be-

rättar om händelser och ord som utgör den bestående grunden för den kristna
teologien, men framlä gger alh i en form och språkdräkt som är enkel och

helt ovetenskaplig och för det mesta också olitterär, dessutom - särskilt Mar-
kusevangeliet - inte fri ftän språkliga fel och svaga formuleringar. Här
visar sig ett paradoxalt fenomen - 

just mot bakgrunden av den formfull-
ändade poesi och prosa som Gamla testamentet på sina ställen innehåller:

'rGud uwalde det som är Ånga och föraktat för att låta de visa komma på

skam" (r Kor. rzzfif..; Matt. rr: z7).1 sjäIva språkdräkten ligger således

ett Guds tecken, >en stötesten> som leder till >hörnstenen> (Matt. rr:6;
r Petr. z:7 f.).

De som vill ha evangelierna i litterät form, ser för snävt på det levande

språkets funktion och syns ta Bibeln mer som en religionshistorisk dokument-
samling än som den Heliga skrift, där Gud genom ordet vill möta den öd-

mjuke. Man får inte glömma, hur nära evangeliet stod folket i det grå var-

dagslivet, och med vilka språkligt enkla urkunder kyrkan framgångsrikt bör-
jade sin mission i den högt bildade hellenistiska världen. Oräkneliga awi-
kande läsarter finns i de omkr. z 5oo bevarade grekiska handskrifterna, ddr-

ibland också förbattringsförsök, men ingenting är känt om en fornkristen
evangelieutgäva pä litterär grekiska. Också stora kyrkofäder, t ex. de bägge

Gregorios, Kyrillos, Basileios o. a., som själva skrev en formfulländad grekiska,

respekterade i evangeliets språkdräkt ett Guds tecken.
Ingen översättning låter sig göra utan avsteg från originalet, men genom

oncidiga sådana får översättningen en subjektiv, alltefter person, tid, trosöver-

tygelse och litterär smak varierande prägel, till förfång för originalets preg-

nans och kraft. Knappast syns längre något spår av det faktum att för evan-

gelierna står fyra författare med var sin stil.
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Grandtexten återget

Johannes skriver i hela evangeliet sin tids grekiska talspråk, vårdat men
inte alls filat eller glättat. Han har bara nägra få konstruktionsformer som
ständigt återkommer. Här och var ar satskonstruktionerna inte helt genom-
förda och utelämnas delar som hör till det logiska sammanhanget. Mening-
arna och satsdelarna sättes vanligwis enkelt bredvid varandra utan någon
mera nyans€rad zubordinering.

Johannes skriver enkelt och som en man ur folket. Som sådan förstår han
konsten att skildra livligt, att slående poängtera det viktigaste och att med
enkla medel bli högtidiig. Hans stil visar att det rör sig om muntliga under-
visningar och berättelser, framförda utan vältalighet men med personligt en-

gagemang. Detta spåras i ordfOljden och tempusväxlingen. Just genom den
sista intensifieras berättelsen, ett plötsligt uppdykande presens visar vad evan-
gelisten särskilt har fäst sig vid och vill poängtera för åhörarna, de å sin sida

stimuleras på detta sätt att bättre lyssna.

Översättningen försöker att så långt det går bibehålla grundtextens enkel-
het. Verbens pluralformer utbyts mot singular, i stället for I och eder sätts ni
och er, for icke - inss, för åter - igen osv. Stilformen förbåttras inte.
Tempusv?ixlingen, som än i dag är karakteristisk för talspråket men i trycket
kan verka dålig prosa, bibehålles av ovannämnda skal. Parafrasering und-
viks. Det knappa ordförrådet utökas bala ndr vårt språk kräver så.

Det arameiska inslaget - främmande såväl för dåtida grekiska som för
nutida svenska lyssnare - bibehålles så långt detta kan uttryckas sprakligt
korrekt, for har klingar något av vår Herres stämma. Som exempel kan näm-
nas det ständigt återkommande >och> - den tunga formuleringen >han sva-

rade och sade> - bristen på adjektiv.
Vid tillämpningen av de här nämnda grundprinciperna vore hård konse-

kvens lätt men malplacerad, för språket lever.

Historicitet och teologisk betydelse

Inför den moderna bibelforskningen står sig den traditionella synen på

fjärde evangeliet i flera avseenden. Men också värdefullt nytt kommer f.ram.

Så visar sig forskningen kunna ge en fördjupad bedömning av evangeliets
innehåll mot bakgrunden av dess muntliga förhistoria.

Evangelietexten sådan den står i de nya kritiska utgåvorna motsvarar in i
detalj originaltexten och utgör en litterär helhet; fjärde evangeliet är således

en enhetlig bok. Också 8:z-rr och kap. zr hör till evangeliet, fastän de tär
anses vara tillägg. Boken skrevs på 9o-talet av aposteln Johannes eller av
den av honom ledda s. k. Johanneskretsen. Hur stor apostelns andel i slut-

zz6



,rEaangeliuru enligt J ohannes>

redaktionen var,ät svårt att bedOma. I texten förekommer ett och annat som
berättigar till att diskutera ftägan om den definitiva sammanställaren.

Det bistorisha inslaget

Fjärde evangeliets historiska förankring, som av icke-katolska bibelteologer
länge bewivlats, vinner också hos dem åter betydligt större tilltro. Nya arkeo-
logiska fynd och nu bättre verifierbara spår av äldsta självständiga, i Palestina
hemmahörande johanneiska traditioner styrker satsen att fjärde evangeliet är
en tillförlitlig kallskr,ift. Än mer betygar början av första Johannesbrevet att
bakom Johannestraditionen måste stå ögon- och öronvittnen.

>En växande skara forskare finner, att det historiska inslaget i Joh. är mycket starkt.
Bakom ev. ligger en jerusalemitisk tradition, som genom lång tid var knuten till en
av Jesu personliga larjungar, vars vittnesbörd och \ära utgöra substansen. Upptäckten
av Diidahavsrullarna likaså arkeologiska fynd ha på sistone bestyrkt ursprungligheten
i terminologien och vederhäftighetea av åtskiliiga detaljuppgiker> (Soensät Bibliskt
Uppslaguerk, 19622, I rzo5).

Formbistorisha rön

Det som föreligger i evangelierna är inte historiska protokoll uran tros-
vittnesbörd, grundade på historiska fakta. Dessa vittnesbörd återger dock inte
rätt och slätt den dåvarande församlingsteologien utan den apostoliska urkyr-
kans autentiska syn på den historiske Jesus och den därmed givna äldsta för-
kunnelsen.

Apostlarnas tidevarv, som blev det dogmatiska fundamentet för kyrkohisto-
riens alla epoker, stod under Herrens särskilda ledning (Mark. 16: zo). }{an
vakade över uppenbarelsens då pågående uweckling och fortsatte också efter
pingsten med att - genom den Helige ande (Joh. 16: t3 ff.) - undervisa
sina apostlar, och förklarade det som han tidigare sagt till dem utan atr de
då kunnat fatta hela innebörden. Beträffande nya uppenbarelser efter pingsten
gör sig den åsikten mer och mer gällande att den Helige Andes verksamhet
endast hade tolkande karaktär. All uppenbarelse som föregär Kristus (i hu-
vudsak profeterna) och kommer efter honom (det apostoliska tidevarvets av
Anden ledda teologiska reflexioner) är uppenbarelse endast i den mening att
den djupare genomtränger och klarare utsäger det som Jesus Kristus själv har
sagt och gjort, givit och instiftat.

Apostlarna förkunnade i sitt missionsarbete GT:s gudsord samt Jesu ord
och gärningar i den tillämpade form som siruationen krävde. Därvid har
naturligwis traditionsstoffet utgestaltats och fått vissa fasta former. Evange-
listerna har vid urvalet och vid den redaktionella grupperingen av de dels
muntliga, dels skriftliga källor de sammanställde också anlagt sina egFra teo-
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logiska synpunkter. Dessutom utvecklades under Herrens ledning även Guds
folks trosliv i de urkristna församlingarna, dår ett överflcld av Andens karis-
matiska gåvor stod i ordets tjänst (r Kor. rz-r4). Hit hör också de nytesta-

mentliga profeternas verksamhet (r Kor. rz: z8; Ef. z: zo).
På denna grundval växte och utvecklades under apostlarnas levnadstid den

Kristusuppenbarelse som skulle bli det Glada budskapet för alla folk. Det,
som därvid allt klarare utkristalliserades och kom i förgrunden för troslivet,
var inte närmast jordelivets Jesus, inte heller den snart till domen återkom-
mande Människosonen, utafl den genom korsdöden och uppståndelsen förhär-
ligade Kristus-Kyrios. Tronande på Faderns högra sida loder han själv kyrkans
missionsarbete och förmedlar all nåd och sanning.

Den här i korthet skisserade uwecklingen i urkristendomen nådde sin kul-
men i fjärde evangeliet.

U r kris t end, o m en s m o gnas t e Kris t usa i.t tn e s b a r d

Johannesevangeliet betecknas såsom urkristendomens mognaste Kristus-
vittnesbörd, påverkat som det år av flen faktorer, en trons bok från 9o-talet
och från kyrkan som då vid tröskeln till nya andliga sfärer blev fullt med-

veten om sitt innersta väsen och sitt uppdrag till jordens folk. Således är

evangeliets enskilda avsnitt, t. ex. bröllopet i Kana, Petrus' utn?imning till
överherde, inte bara evangelistens ord utan också heligt traditionsgods som
under årtionden hade utgjort grunden för förkunnelsen i urkyrkan. Ett sådant
urkristet vittnesbörd - den speciella Johannestraditionen med dess teologiska
enhetlighet, kraft och djop - måste ha bakom sig Herrens apostel, eller
iltttare sagt Herren själv genom sin apostel. Förkunnelsen om en religions-
stiftare med ett sådant helt enastående självmedvetandg i ev. tecknat med en

djupt psykologisk inlevelse och konsekvent belyst i de mest olika samman-

hang, kan inte vara skapad av teologiska överläggningar vid slutet av det
första århundradet. Här kräver i n r e moment som sin förklaring ett histo-
riskt faktum: den genom Kristus och hans apostlar givna gudomliga uppen-

barelsen.

Denna säkerhet, som rent historiska undersöknin gat get vid handen, blir
från helt annat håll bekräftad genom läran om inspirationen. Det, som evan-
gelierna innehåller, blev vid nedskrivningen på ett nytt sätt åter Guds ord
och uppenbarelse. Den Gud, som vakade över att den apostoliska kyrkan rik-
tigt uppfattade och framställde den historiske Jesus, inspirerade också evan-
gelisterna att skildra Jesus och hans budskap så som han ville ha det skrift-
ligt fixerat för jordens folk. I de utförliga tal, t. ex. som Joh. i egen stil och
prägel återger, kan korta förtäckta Jesusord ha fått en bredare utläggning och
längre tal en viss sammanfattning, allt med den Helige Andes särskilda bi-
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stånd (Joh. t4: 16 f.., z6; 16: rz-t4); under hans ledning visste evangelisten

sig vara den upphöjde Herrens mun.
I Joh-ev:s teologi kan man inte xika efter svar på aktuella frågor, den

ger mer. Den hänvisar, mera medvetet än synoptikerna, till de uppenbarade

grundkrafter som sätter den troende i stånd att själv bedöma sina egna och

sina medmänniskors problem och att själv i sitt samvete bestämma sig.

Med avsikt utelämnar Joh. de mänga liknelserna med det tidsbetingade bild-
språket. I stället grupp€rar han ev:s budskap genomgående kring begreppen

ljus, liv, sanning, ord, kärlek, födelse o. a. Det är begrepp som man i alla
kulturskeden förstår. De kristna bör enligt evangelistens andemenin g i. varje
ny världshistorisk period på nytt begrunda evangeliet under dessa synpunkter
och tillämpa det i sin. situation för att Kristus medvetet tas som mittpunkt i
trosövertygelsen och det konkreta livet. Detta var mycket starkt fallet i den

äldsta kristna tiden; en förskjutning ägde rum, huvudämnet för förkunnelsen
var inte längre Guds rike eller himmelriket utan Kristus såsom den upp-

höjde Allhärskaren och de kristna som hans vittnen och verktyg till värl-
dens kristnande. Övergången avtecknar sig klart hos Johannes. Hans ev.

präglas alltigenom av en genomreflekterad uppståndelsetro och visar Kyrios-
Herren som genom den Helige Ande alltjämt rnöjliggör det kristna själv-
medvetandet med ansvarskänslan för mänskligheten.

Ur inled.ningen.

R, Vebner SI

BLIR BONER HÖNO,II

II
et är ingalunda Guds makt, som bewivlas, när vi ställer frågan, om

böner blir hörda. Den Allsmiiktige förmår höra vära rop och göra, vad

vi ber om. Däremot gäller det här att utröna, hur världen är gestaltad. Till-
låter naturlagarna gudomliga ingripanden? Kan de förbli i kraft utan att
hindra Guds initiativ? Kan världsprocessen förbli, vad den är, och ändå från
ögonblick till ögonblickvara dirigerad ifrån Guds transcendens?

Frågan har kunnat omformuleras. Möter vi företeelser, till vilka orsaker

inte kan spåras? Gör vi det, så kan vi räkna med gudomliga initiativ, som

lämnar de lagbundna samband oantastade, som ligger i vårt synfält.
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Omformuleringen av rubrikfrågan kan drivas ett steg längre. Om vi inte
kan spåra orsaker till ett fenomen, kan vi ej heller förutse och ännu mindre
framkalla liknande fenomen. Vi kan inte bygga in dem i vfua planer. Var
är nu den punkt - så kan frägan formuleras - där allt planiäggande tar
slut? Var upplever vi, att vi inte endast för närvarande är ur stånd att nå

vidare utan att gränsen är principiell, så att den inte kan passeras vare sig

nu eller senare? Under vilka omständigheter är det omöjligt att göra förut-
sägelser? När kan vi endast stå och vänta och hoppas? Om denna situation
förekommer, kan vi också be. Där man kan hoppas, där kan man bedja. Man
kan räkna med Guds hjälp. Fastän ett gudomligt ingripande även i så fall
är utomordentligt - det är ju gudomligt - dr det ändå i den bemärkelsen
normalt, att skapelsens ordning hela tiden gäller och ingalunda modifieras.

Våra böner skulle ju inte kräva gudomliga underverk. Tvärtom skulle vi vara

måna om att den Allsm?iktige skulle träda in genom den dörr, som alltid
stode öppen för honom - aft han skulle ingripa, där vädden har sin med-

fördda beredskap att låta sig formas av honom.
Yar år således skapelsen redo att läta sig danas av sin Skapare?

Två preliminära svar ligger nära till hands.

För det första kan man tänka på att de kedjor av orsaker och verkningar,
som ingår i väddsprocessen, även då de är slutna, någon gång måste sättas

i gäng. De kan inte börja av egen kraft. Nu består världsprocessen i sin hel-
het av mänga sådana kedjor av skeenden. De löper bredvid varanå,ra och är

oberoende av varandra. Såsom de olika knivar, som en jonglör kastar i luften,
fölier var sin bana och inte stöter på varandra eller också i ett slutskede av

den flintr<a leken gör det - allt efter den plan, enligt vilken de kastas; på

ett liknande sätt är det med de händelsekedjor, av vilka världsprocessen är sam-

mansatt. De möter varandra eller gör det inte, allt efter den tidpunkt, dä all-
tets mästare startat var och en. Saken är inte svår att [.atta. Det. är ju en all-
daglig erfarenhet för oss alla, att väddens händelseförlopp inte pågår i någon
>splendid isolation> utan de korsar varandra på mångahanda sätt.

Två goda vänner semestrar. De vet inte om varandras resemål - och

träffas oförhappandes. Slumpen har nfogatn det så. En författare söker efter

det >rätta ordetn. Han slår upp morgontidningen - och finner oförmodat,

vad han är i behov av. Tidningen presenterar uttrycket just vid den tidpunkt,
då han är ute efter det. Här har två händelsekedjor stöa på varandra, utan

att de från början hade någon relation till varandra. I sitt samspel har de

emellertid fört till ett resultat, som vissedigen var eftedängtat, men som inte
på något sätt växte fram ur de bagge förloppens egen >rörelseenergi>. Det

var deras ,sammandrabbningu, som visade sig vara fruktbärande. Slumpen

är inte något annat än ett sammanträffande av minst två händelseförlopp.

Det är en av vår världs kännetecken, att slumpen hör den till. Det vore en
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orealistisk ftirflackning av väddsbilden, om man ville blunda för slumpens
förekomst.

Om världen inte vore något annat än en oordnad anhopning av detaljer -något slags vidunderlig skrothög, så skulle slumpen inte finnas. Men nu
existerar händelsekedjor med var och en sin inneboende ordning. Lika litet
skulle slumpen kunna uppträda utafl e$ flertal processer. Den är ju ett sam-
manträffande. Slutligen är slumpen betingad av att världen på sätt och vis
är en ihålig kula - om nu en sådan jämförelse inte medför en överansträng-
ning av vår föreställningsförmåga.I varje f.all tu det endast inom en ihålig
kula, som skilda processer inte kan strdva ifrån varandra hur länge som helst.
Någon gång måste de följa kulans krökning och kan dä räka pä vanndra.

I och med att slumpen hör världen till, är denna öppen för ett omärkligt
ingripande från en övervärldslig makt. En sådan kan nämligen sammanlänka
olika av vanndra oberoende händelsekedjor på så särt, aft de sammantråf.f.ar
på en förutbestämd ,'punktrr. Deras inre ordning förblir härvidlag oför-
ändrad, ja, ordningens immanenta fasthet är förutsättningen för deras sam-
ordning. Endast sådana processer, som i sig själva är lagbundna, kan an-
vändas som >material>>, nät det gäller att planen ett sammantråffande.

Rubrikfrågan har därmed fått ett första svar. I och med att skapelsen inne-
håller slumpen, dr den öppen för gudomliga ingripanden. Böner kan upp
fyllas, dven utan atr lagbundna sammanhang för tillfället måste sättas ur
kraft.

Svaret medför emellertid en besvikelse. Det år f& nftinerat för art kunna
väcka någon verklig glädje. Det är för snillrikt för att kunna trösta ett be-
kymrat människohjärta >i denna tårarnas dalr. Skulle den himmelske Fadern
uteslutande vara hänvisad till att manövrera olika händelsefödopp i sin ska-
pelse så att dessa korsade varandra, så skulle ett ingripande från hans sida

snarare vara ett konststycke än ett äkta bevis på makt. Då skulle det inte
strida mot tillbörlig respekt att j'tunf.öra den Allsmäktige med en jonglör.

Det finns ett andra svar, som dock inte heller är särskilt tillfredsställande.
Dess utgångspunkt är den moderna naturvetenskapen. Mikrofysiken har ju
trängt in på områden, där den klassiska mekaniken med sina strängt kausala
lagar inte längre erbjuder lämpliga förklaringssystem. Forskningen måste

nöja sig med statistiska lagan Man vet exempelvis, under vilken tid en given
mängd radiumatomer kommer att fialla sönder. Men man ver inte, vilka av
atomerna som inom kort skall upphöra att finnas till och vilka som skall
existera längre. Direktören i ett försäkringsbolag år htu i viss mån en fy-
siker överlägsen. Han vet ju inte endast, hur många individer i en given po-
pulation som sannolikt kommer att dö inom låt oss säga de närmaste 5o åren.

Han kan därutöver förutsäga en sannolik livslängd för varje individ.
Där fysikern inte noggrant vet besked, kan han räkna med gudomliga
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interventioner. Han kan acceptera eventualiteten av bönhörelser. Villkoret
för deras möjlighet är uppfyllt. Det finns intet skäl att uresluta dem - inget
vetande om deras omöjlighet.

Men även det på mikrofysiken grundade svaret är avgjort magerr. Skulle
Skaparen verkligen inte kunna mera än att stjäla sig in i sin skapelse på
subatomära smygvägar? Det är för övrigt i dag ingalunda oomstrit, varför
det är så, att precisa förutsägelser på mikroområdet är omöjliga. Är det ele-
mentarpartiklarnas nyck eller är det en verklig, om än ej utredd lag, som
behärskar skeendet? I vilken mening befinner vi oss inför en tillfällig gräns
för vår kunskap och i vilken bemärkelse inför en principiell? Hur det än
mä yara, vad som har kommit fram tycks snarare ädagalägga, hur föga fy-
siken i sista hand betyder, ån f&a till en lcisning av ett problem, som är
av så grundläggande betydelse för människan som bönhörelsens möjlighet
eller omöjlighet. Man hade nästan i fömäg kunnat förmoda, att naturveten-
skapen endast kan prestera ett blygsamt bidrag till svaret på en så tungt vä-
gande fräga. Det är ju kristendomens innebörd, som denna fråga gäller, det
är med människan och hennes inre, som den har att göra.

Det väsentli ga svarct ligger faktiskt på etc annat plan. Det kan inte sökas

hos naturvetenskapen. Det är sant, att en viss elegans i naturvetenskapliga
resonemang har gjort intryck på många. Den tanken uppkom, att de exakta
metoderna eventuellt skulle kunna visa sig vara fruktbärande även utanför
sitt egentliga fält. Man undrade, om inte även livet, ja, medvetandet och till
och med intellektet skulle kunna tolkas som högt uwecklade konfigurarioner
av fysikaliska element. Man kände sig stödd av den iakttagelsen, att meka-
niska förhållanden åtminstone är villkoren även för de högsta andliga ske-
enden. Vilken förenkling av världsbilden skulle det inte bli, om man lyckades
äterföta allt verkligt till materien - upplösa alla rörelsetillstånd, de intellek-
tuella inberäknadg i mekaniska processer!

Id6n om att förenkla världsbilden är alltid lockande. Den är dock i före-
liggande fall inte mer än en dröm. Den åsyftade reduktionen går inte att ge-

nomföra. Ållta minst människan låter sig upplösas i materia. I det specifikt
mänskliga livet visar sig framför allt en företeelse, som inte på något sätt
kan hänföras till rent mekaniska urfenomen. Ja, den tycks trotsa varje försök
till förklaring. Den är nägot ursprungligt. Det är i människan den förekom-
mer. Och det är just därigenom, som människan avslöjar sig såsom öppen för
speciella gudomliga ingripanden.

Fenomenet i fuäga är lätt att påvisa. Det är för oss alla väl känt. Därför
kan man van förvänad över att det i allmänhet förbises, även under en tid,
som har gjort berydande nyförvärv av kunskaper. Hur har en företeelse, som
hundratals gånger bevittnats, i vardagen så väl som i historien, kunnat undgå
vetenskapsmännens uppmärksamhet? Ut i fjtunn har det forskande intellek-
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tet strövat, drivet av nyfikenhet eller vetgirighet. Men det har glömt bort ett
väsentligt villkor för sina egna ftamgängar. Människan vill erövra vädden,
återspegla allt mera av verklighetens outtömliga rikedomar. Nu är det just

den här åsyftade företeelsen, som gynnar vetandets framåtskridande. Ja, den
tycks vara oumbärlig, när det gdller att utöka kunskapen.

Det fenomen det rör sig om är helt enkelt - infallet.
Vi har alla någon gäng f.ätt ett iyckligt infall, så att vi har känt oss be-

friade, förnyade, berikade. Såsom en ljusstråle vid soluppgången föll något

in i vårt medvetande. Möjligen hade vi inte ens Långtat efter någonting, så

att vi fann utan att ha sökr. Möjligt är också, att en träga redan hade oroat
oss. Men då nu svaret kom oss till del, visade det sig vara giltigr och riktigt,
utan aft vi i ordets egentliga mening arbetat oss fram till det. Hur klart den
nF/unna insikten än stod i logisk kontinuitet till en foregående problemställ-
ning - så att den verkligen framstod som problemets lösning - innehöll
den dock något nya. Det var som om en knopp hade brustit. Det kan hända,
att vi i den lyckosamma upptäcktens ljus spårade tankefragment, som tidi-
gare hade förelegat och som kunnat förbereda genombrytandet. Vi kom un-
derfund med en uweckling, som sedan länge pekat mot det nu uppnådda
målet. Ändå kande vi oss liksom ställda på jungfrulig mark, vi var lyfta ut-
över oss själva. Tankeelement, som hittills varit spridda, hade samlats, men
så att helheten var mer än deras summa. Liksom en elektrisk stöt kommer
järnmolekylernv att riktas, så att spolen blir en magnet, så hade olika id6-
komplex bundits till varandra, besjälats och blivit ett.

Vi talar i sådana fall om att det har >gått upp ett ljus> för oss och be-

känner med derta, att vi vissedigen kan ha varit pä väg till nyheten, men
inte har kunnat komma fram till den genom en planlagd arbetsprocess. Det
är sang att vi kan taga pä oss uppgifter och inrikta våra handlingar på deras
lösning. Vägen till målet ligger då överskådlig framför oss och tillrygga-
lägges steg för steg. Infallet däremot kan med allt det innebär aldrig bli en
måI, som man i förväg kan fästa blicken på. Det är strängt taget inte vi, som
når fram till ett infall. Det är i stället infallet, som kommer till oss.

Därmed har det blivit klart, aft fenomenet infall gör vfua böner menings-
fulla. Inför ett infall befinner vi oss precis i den situation, som rymmer de
nödvändiga förutsättningarna för åkallan. De villkor, som kunde härledas ur
rubrikfrågan, är uppfyllda.

Det är nämligen omöjligt att med en insats av än så väl utarbetade meto-
der framwinga ett enda verkligt infall. Vi kan inte heller göra förutsägelser,
vare sig om ett infalls innebörd eller ens om dess inträffande. Vi kan bara stä
och vänta och hoppas. Just därför kan vi också bedja.

För att tala ännu mera precist, så låter ett infalls >varifrån> sig inte be-
stämmas. Med infallet är det som med vinden. Man hör dess sus, men man
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vet inte, vaiträn den kommer och vart den far (jfr Joh. 3:8). Just därför
är det möjligt, att det är Gud, som verkar. Människans förmåga att fä inf.all
är just den öppna dörr, genom vilken den Allsmäktige kan inträda utan att
modifiera världen. Dess skapelsekaraktär upphäves då inte utan användes och
fastslås. Skapelsen uppenbarar, vad den ytterst är.

Infallet är av vidsträckt betydelse, något som senare mera ingående skall
tecknas. De redan Inmlagda reflexionerna innebär svaret på rubrikfrågan.
Böner blir hörda.

lYilhelm Körrer SJ

OSTEN SJOSTRAND - EN
MODERNIST

T-\., finns årstider som dr vad poeterna gör dem till. Sådana är vintern och
Ltf vären, årstider som den vanlige svensken upplever utan åtskillnad, för-
växling och förblandning, försåvida han inte är litterärt bildad och får asso-

ciationer av orden. Men poeterna har en f.&mäga att se det fördolda - och
skapa det. Våren blir mellan bokpärmarna en tid för längtan, liv och ljus,
medan vintern är mindre entydig. Horatius' vardagsnära ,rbruma iners> vill
gårna ta gigantiska eller >litterära> proportioner och bli en enda rå och
oformlig massa. Men för ljusare temperament har vintern med sina skarpa
konturer blivit en klarhetens tid.

En skald som ger ut en diktsamling under titeln En ainter i Nord.en har
alltså angivit ett tema med mycket stor spännvidd, men han har oc.kså skapat
nyfikenhet och förväntan om något mycket angeläget. Var nu än vintern
finns och vad den nu än är, förblir den för oss eft fält vi gärna vill ha fyllt
med något annat än det vardagen hat att erbjuda. Naturligwis kan ordet vin-
ter tyckas för stort för aa ha legitim rätt att göra oss förväntansfulla, i va\e
fall inte mer än stora, nötta ord som liv och död, men det har förtjänsten att
vara tämligen originellt i sitt sammanhang och kan därför varsla om en per-
sonlig tolkning som påbrid på övriga förväntningar.

"När musiken så övergått till ett fullständigt öronbedövande Halleluja (ur Händels
Messias), kände jag hur något okänt riste till längst inne i mig, fråo fot till huvud,
det var som om jag förvandlades till ett enda stort lyssnande, bortom både lropp och
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sjäI, och iord.. Däreftet (nfu jag, vaknade) absolat rystnad. Intet mer kunde tagas ifråo
mig. Jag visste vem jag var. Men först då fattade jag vidden av att det åter var en
vinter i Notden.,

Så slutar den första avdelningen Minnesbilder i Östen Sj<istrands En ainter
i Nord.en. Man måste naturligtvis hår ftäga sig, vad dessa minnesbilder är
och om de korresponderar med någon verklighet. Scenen är ett museum i
Rom, handlingen och visionerna är drömda, och så är väl också Händels
Messias. Det är bara det sista konstaterandet som bär verklighetens hela kon-
kretion över sig: att det åter var en vinter i Norden. Drömbilderna-minnes-
bilderna har lett fram till detta avgörande konstaterande, som är avgörande
utan värdering. Det är här bilderna som är värderande: människor som kom-
municerar genom lappar, gobelänger med jakt på vildsvin och enhörning,
tingen som är verkligare än människorna, främlingskapet aktör-publik, arbe-
taren med sitt nummerlotteri och slutligen flykten, krutröken och dödens
frånvaro. Dominikanernas sång och Händels Halleluja står utanför värde-
ringen; det är uppvaknandet. Detta bildcollage är inte en vinter i Norden,
det måste vara visionen om art det åter är vinter i Norden.

Då det knappast gät att läsa detta stycke som om de drömda scenerna vor€
vintern och dominikanernas sång vore våren (allt är ju inneslutet i samma

dröm), känns det kanske frestande atr tolka stycket som en sorts innehålls-
mättad eller självupphävande absurdism, en bildrebus med facit närslutet:

>Jag visste vad jag alltid vetat 
- 

att det betydde: ingenting. (Vad var det jag hade
fruktat egentligen? Vad var det jag var rädd för?)"

Den absurda drömmen med sina bildsviter, alltigenom litterärt alimän-
gods, skulle alltså vara ingenting och hänvisa till allsintet. Den som dröm-
mer måste väckas genom innehållsmättad körsång. Men en tolkning på dessa

litteråra banor kan gå än längre.

>Verkligare än publiken tycktes mig föremålen i rummet. I första hand de stora
flamländska gobelängerna i gröngrått, föreställande jakt pä vildsvin och enhörning.>

Att den förskjutna verklighetsuppfattningen nu i vår nordiska vinter skulle
syfta hän pä vär litterära situation behöver kanske inte tyckas ftir djarvt. Den
TitteÄru sakligheten, som tar sig uttryck i ett rent fotografiskt-materiellt yt-
seende, är vissedigen av fransk extraktion och har endast få efterftiljare i
Notden, men vildsvin och enhörningar (under lämplig symbolisk läsning av
t. ex. burdus realism och romantisk eskapism) är desto mer frekventa på
vära litterä.ra jaktmarker.

En sådan tolkning kan kanske stämma i denna dikt, men den ståimmer för-
visso inte med diktsamlingen som helhet. Den rymmer nämligen flera avdel-
ningar som är rubricerade Minnesbi.ld.er och dessa har ungefädigen samma
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form och formella kriterier scm den första, men saknar alla brasklappar. Inte
heller kan man se, att författaren i övrigt försmår drömda scener och visio-
ner. Tvärtom, han utnyttjar dem ofta och med stor variation och finess. Inte
ens den detaljkära sakligheten har trått tillbaka för abstaktion eller realism
av annat slag. Diktsamlingen låter sig inte bindas vid något hörn av verklig-
heten. Kungsgatan och Vintergatan sammanställs, likaså astronauter och argo-
nauter. Både verklighet och myt, både det konkret nära och det romantiskt
abstrakta bereds plats, liksom vildsvinen och enhörningarna, på samma duk.
Minnesbilderna rymmer drömmar, men det sakliga ytseendet har också sin
plats (Havet och Geometrin III)

Stegen som sneddar över torget. Mot snabbköpet.
Pekfingret som pressas mot dömklockan.

Här finns inte någon människa, bara steg och ett finger. Handlingen är
inte ens så viktig att den blir betrodd att stå i huvudsats. Detta är verkligen
i hög grad ett hörn av verkligheten sett utan nägot temperament.

Men vad som än finns att anmärka mot det tidigare resonemanget, går det
i alla fall att göra fuägorna om författarens ställning till drömmens eskapism

och saklighetens detaljrikedorn meningsfulla. Den citerade dikten är ju mar-
kerat central och den handlar om något så viktigt och så sällsynt som en er-
nådd visshet, ett uppvaknande. Men det kan ingalunda vara skaldens upp-
vaknande i en >ond litterär tid> som avses: det hoppas jag att mina få exem-
pel visat. Men mina exempel har framför allt visat rikedomen på antiteser:
vildsvin--enhörning, asuonaut-argonaut, Kungsgatan-Vintergatan. Sjöstrands
problem torde alltså inte van formellt-litterdra vtan snarare litterärt-reella.
Redan en ytiig läsning visar ju att f.örfattaren har en öppen attityd mot
modernismen och att han använder dess former och dess synsätt. Men han
har också alla den moderna skaldens problem. Han ar en människa i Nor-
dens vinter, i samma andliga och kulturella klimat som de, som skapat hans

former. Hans kristna tro ställer honom inte utanför de frågor, som oroar
andra, och kan inte ens reducera frågornas betydelse, än mindre påverka hans

val av form. Men denna tredje och viktiga ingrediens i liv och dikt, som här
sluter sig till form och innehåll, ställer honom tydligen så långt borta ifrån
hans diktarbrijder i den nordiska vintern, att det i en BlM-artikel (nr 9,
ry63) heter: >Sjöstrand är unik - en skald i Norden och tjugonde seklet sö-

ker återuppväcka det som en gång kanske varit självklarheter! Just därför att
detta inte längre är sjäivklarheter, blir hans poesi så komplicerad, så svår-

åtkomlig.> Sven-Eric Liedman, som skrivit denna artikel, måste ha anat skill-
naden mellan Sjöstrand och hans skaldebröder (och givit den det besynnerliga
namnet av självklarheter) men inte förstått vad som är det avgörande och det
gemensarnma.
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Men först, hur är diktsamlingens scen, vintern? Bruma iners ellet snö-

kristallernas klarhet? Ja, Minnesbilder har redan visat att vintern är det man
vaknar upp I men inte nodvändigwis från, f en annan dikt (Med ryggen mot
Plotinos) ser vi vintern och en människa:

Men hälsar, med uppgivna
ögon hugget, som skall

,,#lH::tä:::'"

>Hon> är den fjättrade människan och den rädda människan, som inte tål
att man vidrör henne eller talar till henne. Sådan är människan i vintern,
men vintern är i människans bröst: inte oväntat bär vi scenen inom oss. Men
i dikt som i verklighet är vintern en årstid som går mot sitt slut, och darfor
slutar diktsamlingen En ui.nter i Nord.en:

Och snart skulle också nattens skuggor av den sena gryningsvinden
skingras.

Dessa ord fciljer efter en vision (under rubriken Minnesbild) av en kvinna
och en pojke - och en uppbruten klippgrav. Men detta kan inte vara dikt-
samlingens slut. Orden gryningsvinden leder oss tillbaka till dikten När gry-
ningsvinden blåser, en dikt som försöker >Byta vinterns tropik mot sornma-

ren i Norden>. Den handlar om en människas samtal med Gud, om att
spjärna mot udden och om bot. Men det är också en "vfudikt>. Den violetta
stolan, öknen och det undertryckta hoppet leder tankarna till fastetiden, till
våren. Men detta är diktens slut:

Men han betraktar mig tyst, och säger: >Du lärde dig saknadens syntax.
De enkla verben, de enkla adjektiven, det dödliga adverbet här.,

Svart vilar handen mot den violena stolan.

Jag ville säga: >Därför tynger också tingen mer, därför doftar bokskogen så starkt i
det ljumma sommarregnet, därför ljuder ur tusende, silverne strupar musiken så
nära, och förlorat.r

lag tiger Jag förstår att han talat om min skrift, om språket, i stället föt an iågat
,Varför gick du ut i öknen?>

Så väger det mellan diktens vinter och diktens vår. Men htu är vi åter
inne på en av våra första frågor, om tingen, sakligheten. Språket och tingen
tynger, läser vi. Detta är genomgående i dikten. Överallt vill vingar vecklas
ut och sträva uppåt, men tingen tynger. Den sakligt späckade prosadikten
Natt, i Vällingby slutar >Jag tänkte: 'Hur skall människan någonsin återfå
sina vingar?'> Människan sitter än i sin rymdkabin och för dagbok över hän-
delser och ting än flyger hon lyft över verkligheten >närmare solen - bortorn
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solen>. Ständiga allusioner för oss till kända Lindegrendikter som De fem

sinnenas dans, Pastoral svit och lkaros.

mot
vad intet öga skådat, över de fallande forsarna

och under den ångande stenen, inom oss

utom oss: i Verkligheten.

Så rymmer också denna översinnliga och extatiska dikt (Utbredda vingar)
en kamp med verklighetsproblemet och för en >'polemik> mot det linde-
grenska >Verklighet störtad - utan verklighet född!> Den stora uppgörelsen

om sakligheten och verklighetsuppfattningen sker dock inte på detta upp-

höjda plan utan i dikten Den mörka årstiden, en fulltonig >dityramb> byggd

kring en allusion på Vergilius' kanda verser om portar av elfenben och horn
(: bedrägliga drömmar och sanningen). Genom hela denna dikt rör srg ett
tunnelbanetåg på väg in mot staden. Tomas Tranströmer använde också

tunnelbanebilden i sin senaste diktsamling: >Tåget förde med sig / ytterklader

och själar>, men hans täg gät ut mot landet, sommaren och ljuset. Sjöstrands.

tunnelbana rör sig in mot centrum, men når väl aldrig fram. Tåget skall vara.

platsen, där tid och identitet är upphävd. Här i mörkret och massan formu-
leras strof och motstrof om skalden och verkligheten:

Jag söker ännu
att b*ga sanningen
det rätta och det sköna,
ur förvandlingens, den snabbt {öränderliga
ljdsns s11ijm 

-

Här fölier motstrofens annodunda verklighetssyn, när vågen vänt sig på
nytt:

En förlorad tid, Födorade år.

Koltraden i bottensedimenten

;;; ifi "tl1'a*,åL.",,,,,a,eller svävar
som vattnet, ritstiftet och kartan
(i det tyngdlösa och tomma rummet),

l;:m',::;:l;::','?:n -
Detta är fuägorna rbakom portarna av elfenben och hornrr. Här kan ingen-

ting säkert sägas, vågskålen kan rubbas och marken kan ge vika, här kan

>förskjutningar i jordskorpan> när som helst ske.
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e n m' d emis'

Utom åren Anno Domini.
När jag öppnar fönsuet
dr det vinter. Vinter?

Situationen är alltså densamma och lika mörk. Vintern vilar tung över
skalden och hans frågor utan säkra svar. Men sådan är inte diktsamlingen.
Den varslar i stället om islossning, genombrott och frigörelse från det tju-
gonde seklet och från Sveriges mörka mineral, frän vär frågemättade vinter.
Diktsamlingens största fråga, >Min Gud, min Gud / Vad sker i denna natt?>
(Förskjutningar i jordskorpan), måste förstås positivt. Tingen är inte likgil-
tiga. De tynger oss, men det är genom dem förändring och förvandling kom-
mer. Tingen är ingen vinter, det är vintern som fryser ned och förstenar
tingen och binder våra vingar. När våren vinner kraft inom oss, börjar )mate-
rien andasn, >drömmen skall korrigera den dörda blicken>.

Den dikt jag tidigare citerade, där en kvinna väntar på hugget som skall
klyva vinternatten från hennes bröst, bär rydligast lösningen till islossningens

mysterium:

,,::l.';:11;"åT;ä 
n"o*

tyngdes de förmätnas vingar

'"ä;J 1,1å'l lffIi,t;'äx|:i;,,,
och bröt sig nya vägar.

Allt utom det nedfrusna och stelnade kan rena sig och lyfta sig till flykt.
Så enkelt vore Östen Sjöstrands budskap, om det inte vore vinter i Norden,
om vi inte alla bar vär tids hela osäkerhet inom oss och i vår tunnelbana
inte hade att kämpa med meningens och verklighetens problem: lyft dig till
befrielsens flykt!

Världen består slutligen och evärdeligen av dröm, ting och verklighet, och
Gten Sjöstrand har observerat detta och ställt upp relationerna. Verkligheten
är föränderlig, och vi har att vänta och se, vad som ,rsker i denna natttt.
Tingen och drömmen, trots deras komplikation och oöverskådlighet år vära
redskap, och de måste genomlysas med vår tids språk, för att vi skall varsna
hoppet. I Sven-Eric Liedmans artikel formuleras deaa forhållande sålunda:
>I minnet, drömmen och fantasin söker Sjöstrand synteser mellan det yttre
och inre; med deras hjälp vill han överbrygga den motsättning, som han
menar kännetecknar nordbon I själva verket gäller det hela det motsatsför-
hållande som råder mellan känsla och tanke, tro och vetande, intuition och
logiskt resonemang. . .>

Detta resonemang är obestridligen riktigt och ställer Sjöstrand som en
absolut unik författare, men inte genom hans kristna förankring utan geDom
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hans universalitet. Man kan jnte bedöma hans dikt i kristna kategorier, och
man kan inte heller mäta den kristna dimensionen i förhållande till de många
andra, då dikternas temata och problem inte är primätt kristna. Och när de

är det, måste problemen ställas som de är aktuella i vår nuvarande verklig-
het, och lösningarna måste vara våra lösningar och inte >självklarheter> från
en gången tid:

Och ändå fortsätter sagan:

Ännu har jag i min hand min del av det mäktiga
jordiska förloppet, Och jag har

varsnat utloppet, den fria horisonten:
ett ansikte, ett namn 

-
Beräaare!

lag följer dig in i sagan.

Är detta Sjöstrands svåråtkomlighet, har vi fått skåda skaldens besvärliga
situation att behöva säga väscntligheter på ett språk som inte är moget där-
till - och till en publik som trots ett halvsekels Eliotfostran inte lärt sig
estimera blandningen tradition-kristendom-modernism.

Lars G. Melin

Han såg en parksoffa bruten på mitten av en stor sten. Inte mitt itu, ty båda
halvorna hängde fortfarande ihop. Han sökte böja upp dem, passa in räflisorna i
varandra, och återföra soffan till dess gamla plats invid en granskogsdunge. Men det
var som om soffan lydde ett eget inneboende motstånd. Motvilligt avlägsnade han sig
över gräsmattan. __

Och hammaren lyftes mot den grekiska urnan: mikrofilmerna, med startbanor och
bergshangarer, överlämnas på den hemliga mötesplatsen: sängen bäddas om 

- 
utan

ett ljud, med en boll i munnen, faller han framstupa i korridoren, ännu i det sista
förföljd av det rasande koppel av hundar han själv en gång lärt jakten.

Röntgenbild' En ttintet i Nord'n' 
östen sjöstrand.
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Emil Wdter in memorian
* z7.tz. r89o I 18.6. t964

Fänad dör
fränder dö
själv dör du likaledes
Ett vet jag som aldrig dör
domeo som ,fälls om den döde

Dessa berömda ord ur H.avarnl ligger
nära till hands när man skall teckna min-
net av en rnan, som genom sina gär-
ningar 

- 
både utåt och i den trängre

kretsen av anhöriga 
- 

efterlämnar ett
outplånligt minne av ideellt patos, aldrig
svikande pliktkänsla och en godhet och
omtänksamhet som inte visste av några
gränser. Men i Emil 'Walters fall finns
det mer än eo anledning att citera orden,
ty vid sidan av betydande insatser föt
sitt tjeckiska fosterland vigde han såsom

en pionjär bland sina landsmän sitt liv åt
studiet av Norden, dess folk, historia och
kulor 

- 
alltsedan sitt första Norden-

besök som adertonårig gymnasist via stu-
diefuen vid Karlsuniversitetet i Prag och
sin doktor'savhandling r9z8 

- 
med

tyngdpunkten lagd just på den fornnor-
diska litteraturen.

trnom detta område har Emil Nfalter
presterat ett synnerligen omfattande och
för den tjeckiska nordistiken banbry-
tande arbete, dels genom taLika, poetiskt
fullödiga översättningar, dels genom kom-
mentarer och vetenskapliga avhandlingar,
allt präglat av en grundlig, omfattande
och mångsidig bildning. Emil \Talter
hade glädjen att ce många arbeten publi-
cerade med vilka han btingade sina lands-
mäo till kän,nedom om Norden och dess

kulrur och med vilka tjeckerna fick upp

r 5 - 642833 Credo. 45 : e årg. Nr 5. r 964

ögonen för och fattade kärlek till Nor-
dens litteraturskatt. Ett av hans främsta
arbeten var etr översättning av Eddans
hjältesånger och på försänsbladet till den
mycket vackra utgåvan citerar han just,
i sin egen översättning, orden ur Hava-
mal tillsammans med en rad av den
tjeckiske r 3oo-talskröniköten Dalimil, ord
med samma innebörd: >Rikedom och
skönhet förgår, blott ett gott namn förblir
evigt."

Det är uppenbart, att tankeinnehållet i
de citerade orden ur Hlamal och Dali-
mils krönika varit en ledstjärna i Emil
\falters liv och gärning, nämligen att inte
unna sig själv något utan att i första hand
göra sin plikt mot familj, fosterland och
levnadskall.

Men det är också något för Emil Val-
ter signifikativt och symboliskt att paral-
lellt citera en upphöjd tanke, som är ge-

mensam för båda de kulturer som varit
grunden för hans livsgärning. Ty det
idealistiska momentet i hans vetenskap-
liga ar'bete var främst att fön Norden och
hans hemland närmare vanndra; varje
historisk eller litterär beröringspunkt
gladde honom och resulterade i veten-
skapliga utredningar. Ända in i det sista
behärskades han av detta idea'l och ar-
betade intensivt inom detta område och
just på detta plan. Men det blev honom
ej förunnat aj1 

- 
6i1s inne i en ny och

inspirerad skaparperiod 
- 

2yslula ds
många uppslag han var sysselsatt med.
Han fick hastigt lämna sitt slrivbord i
det rikligt försedda biblioteket i Uppsala-
hemmet, och där ligger ännu de många
koncepten med alla sina ändringar och
kommentarer. Det är tragiskt att ingen
kan taga upp hans penna, ty Emil Ifalter
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var ensam om att så grundligt vara f.öt-
rogen med tjeckisk och nordisk kultur
samtidigt.

Denna märkliga kombination av stark
fosterlandskärlek och brinnande intresse
för Norden framträder inte blott i hans
insatser som vetenskapsman. Emil ril7al-

ter kunde nämligen även inom ramen
för sitt egentliga yrke, diplomatens, ar-
beta för samma måI. Under hela sin tid
i tjeckoslovakisk diplomatisk tjänst var
han knuten till sitt lands legationer i de
nordiska huvudstäderna, först som kul-
turattach6 i Köpenhamn r92o, senast som
ministet i Norge och Island. Betydande är
det arbete diplomaten Emil lil(/alter lagt
ned på att politiskt och kulturellt föra
Norden och Tjeckoslovakien närmare var-
andra. Han spred i Norden kännedom om
bl. a. tjeckisk litteratur och om berörings-
punkter med Norden. Samtidigt presen-

terade han som översättare och skribent
de nordiska länder'na och deras ,litteratur

för sina landsmän. Härvid inskränkte han
sig icke blott till verk från fornnordisk
tid utan översatte även samtida nordiska
diktare som Verner von Heidenstam
(t. ex. >Heliga Birgittas pilgrimsfärd>),
Selma Lagerlöf (bl. a. den första tjeckiska
översättningen av Nils Holgerson), Sigrid
Undset, Knut Hamsun, Johannes Jörgen-
sen och Johannes V. Jensen.

Vidare var Emil Walter under sin
stockholmstid en av initiativtagarna till
Svensk-tjeckoslovakiska sällskapet, vars
årsskrift, i vilken han själv medarbetade,
innehöll värdefulla bidrag inom det histo-
riska och kulturella området med tonvikt
på svensk-tjeckoslovakiska förbindelser.
När han under kortare mellanperioder
tjänstgjorde vid utrikesministeriet i Prag
lade han bl. a. grunden till och uppehöll
i början ett lektorat i svenska språket vid
Karlsuniversitetet och han bildade ett
tjeckoslovakisk-svenskt sällskap. På lik-
nande sätt spred han under sin tjänstgö-
ring vid legationen i Stockholm känne-
dom om tjeckiska språket genom att un-
dervisa i sitt modersmål vid Uppsala uni-
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versitet, därtill kallad av framlidne pro-
fessor J. Å. Lundell.

När hans land, 1939 för första gången
förlorade sin frihet, tvekade Emil \Talter
inte ett ögonblick om vägen. Olyckan
nådde honom just i Stockholm. Emil
rtrTalter kunde därför med Sverige som
fristad fortsätta arbetet för sitt land dels
genom att ställa sina tjänster till det al-
lierade Storbritanniens och till svenska
sympatisffande gruppefs förfogande, dels
genom att fortsätta sitt vetenskapLiga ar-
bete. Dessutom återupptog han sin under-
visning i Uppsala.

Efter den kommunistiska regimens
maktövertagande i hemlandet 

- 
samma

dystra dag i mars 1948 som hans avhållne
chef, utrikesminister Jan Masaryk, rycktes
bort 

- 
nedlade han sitt ämbete som

sändebud i Oslo, uran att tveka. Han
handlade då, liksom alltid, i klar överens-
stämmelse med vad han ansåg vata rått
och sant och vad hans rätta fosterland
väntade sig av honom. Som ämbetsman
vat hans linje klar, hans målsättning hög
och hans ambition outtömlig.

Än en gång blev Sverige hans fristad,
och genom tillskyndan av goda vänner
kunde Emil rilfalter trygga sin och sin
familjs existens genom att åter undervisa
i tjeckiska vid Uppsala universitet, vi.lket
han gjorde ända till slutet av den sista
vårterminen i sitt liv. Många är de stu-
denter Emil rilfalter ända sedan zo-talet
entusiasmerat för sitt ämne. Och ändå
lämnade han aldrig nordistiken. En lång
rad av Islands främsta sagor, såsom Njals
saga, Eyrbyggjavgan, Laxdölasagan m. fl.,
har han under sina uppsalaår översatt till
tjeckiska, men de dt alla tillgängliga blott
i manuskript, Hans landsmän har ännu
ej kunnat taga del av denna hans gåva till
sitt land.

När Emil \Talter insåg, att han ej
skulle få uppleva de förändringar i hem-
landet, som han dock in i det sista hop-
pades på, kom tyngdpunkten i hans verk-
samhet alltmera att ligga på det histo-
riska och historisk-filosofiska planet. Un-
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der de senaste åren sökte han, genom en

kom,bination av sin grundliga humanis-
tiska skolning och sin innerliga katolska
tro, men fortfarande inom ramen för
de nordisk-tjeckiska beröringspunkterna,
finna grunden till den historiska utveck-
lingen i hemlandet. Härvid kom han allt-
mer att f.jätma sig från den i hemlan-
det sedan r8oo-talet allt behärskande ma-
terialistiska och positivistiska, delvis
ateistiska och i varje hänseende häftigt
antikatolska skolan, vilken icke ville gå

längre tillbaka i den tjeckiska historien
än till rjoo-talet, och vilken alltsedan
frigörelsen r9r8 nära nog varit en stats-

religion; han ansåg ast d€n inom sig bär
ett frö till sin egen och till nationens
undergång. Emil \(alter sällade sig mer
till den undertryckta men enligt hans me-
ning förnuftigare skola som i medeltiden
såg landets såväl politiska som kulturella
storhetstid. Helt visst var han även på

detta område något av en pionjär, när
han under sina sista år genom flera skrif-
ter och uppsatser i vetenskapliga facktid-
skrifter och exiltjeckiska publikationer
hos dem av sioa landsmän, som han
kunde nå, sökte öppna ögonen för detta
försummade kapitel i den tjeckiska histo-
rien.

'En symbol för det bästa hos sitt folk
och för förbindelserna mellan Norden och
hemlandet fann han i den tjeckiska prin-
sessa som under namnet Dagmar är tzo5
äktade den danske konungen Valdemar.
När Emil I7alter ryckes bort var han
just sysselsatt med en avhandling om
drottning Dagmar. Själv var Emil \7alter,
en sentida landsman till Dagmar, en sym-
bol för det bästa hos sitt folk. Liksom
hon blev han ett band som förenar hans
hemland med Norden. På samma sätt som
för drottning Dagmar var Danmark för
honom första kontakten med de nordiska
länderna och slutligen fick han själv lik-
som Dagmar vila i nordisk jord.

Även om Emil Sflalter unnade sig själv
ytterst litet, gladde det honom var gäng
hans insatser rönte uppskattning. Åv poli-

tiska skäl förtingades dessa i hemlandet
under slutet av hans liv. Så mycket mer
kände han sig rörd över de hedersbevis-
ningar som kom honom till del i de nor-
diska länderna, kanske främst hedersdok-
tomtet vid Uppsala universitet.

Helt visst ansåg Emil lValter aft han
ännu hade mycket att uträtta. Ändå får
man säga, att hans gärning uppvisar ett
avslutat helt. Under sitt långa, händelse-
rika och omväxlande liv hann han upp-
leva habsburgmonarkien, den tjeckiska
frigörelsen, taga aktiv del i den nya sta-

tens uppbyggnad och att uppleva dess

olyckor. Han var en kännare och vän av
Norden som ingen aonan av sina lands-
män och han var personlig vän med
mänga av dem som, bl. a. med hans hjälp,
gjort Nordens stämma hörd i världen.

Älla hans suävanden har, alltifrån
ungdomsåren, inspirerats av hans kristna,
katolska övertygelse, och den har också
varit hans starka stöd och hopp i det
bittra öde som berövat honom hans fos-
ter,land. Det får väl också tillskrivas
respekten för hans personlighet och auk-
toritet att han i hemlandet oantastad kun-
nat f.ör^ fram sitt livsverk i en miljö, där
Rom och Vatikanen obarmhärtigt upp-
fattades som ett verktyg för Habsburg, en
symbol för baksträveri och som en na-
tionens fiende. Emil r$falters gärning som
sådan vederlägger denna felaktiga men
alltfort dominerande uppfattning.

I Emil tD(alter födorade ha,ns anhöriga
en uppoffrande make och far, hans när-
maste en glad och tillgiven vän, hans stu-
denter en uppskattad lärare, hans land en
hängiven pariot och Norden en hängiven
vän. RIP.

Jan bik \Valter

Kolonialmission i Kongo

I den schweiziska missionstidningen
Herz int Anerifl har afrikanisten Dr Vor-
bichler, \7ien, publicerat en ktitisk
granskning ftämst av kolonialmissionen i
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Kongo. Författaren, som studerat förhål-
landena på ort och ställe, skriver bl. a. föl-
jande.

Belgien i Kongo

Belgien hade övertagit ett stort ansvar

i Kongo. Alltför stort menade kritikerna.
Men det var säkerligen inte enbart egois-
tiska motiv, som kom Leopold II att 1876
grunda Cont'ärence Göograpbique d'e

Bruxell'es (CGB). På den tiden var Kongo
ett eldorado för arabiska slavjägare. Siuk-
domar och epidemier decimerade stam-

marna. Spädbarnsdödligheten var mer än

9oo/o och medellivslängden låg på knappa
z5 är. CGB skulle göra slut på dessa

missförhållanden. De okända områdena
skulle undersökas liksom deras ekono-
miska resurser och >negern, få del av
>civilisationens välsignelser, 

- 
vilka då

stod ännu högre i kurs än nu.

År 1889 blev Kongo självständig stat

med Leopold II som kung. Sedan dess

har belgierna gjort ett och annat i lan-
det. Efter hård kamp revs den arabiska
slavhandeln upp. Malarian gick snabbt
tillbaka, i nägra områden ,från nittio till
tio procent, i Leopoldville och Matadi för-
svann den helt. Mellan r93o och t957
sjönk sömnsjukefallen från r,2 till
o,o25o/o. Nya mediciner kunde med
hamgäng sättas in mot spetälskan. Be-
folkningsökningen steg r93r-t953 f.rän
6l till r2,8o/o. över två milj. hektar
åkerjord ägs av afrikanerna och i 3o ooo
skolor undervisas r,8 milj. elever (rp6o).
Vid tiden för oavhängigheten svarade

Kongo för en uedjedel av den totala ko-
kosfettproduktionen och spelade en le-
dande roll som exportör av kobolt och
industridiamanter; landet låg dessutom på

fitude plats i koppar- och zinkproduk-
tiorieo. Uran från Katanga flögs ända till
USA.

Katanga är ett av de bäst utvecklade
industriområdena i Afrika. Tack vare den
snabba utvecklingen steg konsumtionsin-
dex under åren r95o-57 från roo till
ry6.
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Belgien har således anledning att med
en viss stolthet se på sina insatser i detta
jätteområde, som med sina z 345 86o
kvadratkilometer är 75 gånger så stort
som Belgien självt. Men trots allt arbete
blev oavhängigheten en stor besvikelse.

Ällra mest anklagas belgierna för sin
undedåtenhet att utbilda ett ledarskikt.
Det är lätt att säga. Belgierna själva ville
bygga upp landet nedifrån och på bre-
dast möjliga basis. Därför lade de net
mycket arbete på elementarskolor, larar-
utbildning osv. De trodde sig ha mer tid
till förfogande. Att de inte hade det 

-till stor skada för afrikanetna 
- 

är var-
ken deras eller afrikanernas fel. Orsaken
ligger på annat håll: kommunismens
mullvadsar ete ä ena sidan, den euro-
peiska liberalismens och socialdemokra-
tins kortsynthet å den andra.

Kyrkan i Kongo

uKyrkan hälsar oavhängigheten för
Kongo och Ruanda-Utundi med stora
förhoppningar.' Med dessa ord förordade

ry59 de 44 apostoliska vikarierna och
prefekterna i de båda länderna belgiska
Kongos oavhängighet. Orden >med stora
förhoppningar) var uppriktigt menade.
Sedan 1956 har den katolska kyrkan åter
och åter hänvisat till att afrikanerna har
rätt att ta sitt öde i egna händer. I juli
ry6o framstod dessa )stora förhopp-
ningarr nästan som bitter ironi.

Kyrkan hade för sin del försökt för-
bereda sig på oavhängighetsförklaringen.
Den ro november 1959 upprättade Jo-
hannes XXIII hierarkin i det belgiska
Kongo och det anslutande mandatområ-
det Ruanda-Urundi; den 3o juni 196o
hade Kongo fem inhemska biskopar samt
femhundra inhemska präster, vid vars
sida stod många lekbröder och över tusen
systrar. Kyrkan hade dessutom byggt upp
ett folkskolesystem rned 20 ooo folksko-
lor. År 1954 öppnades ett katolskt univer-
sitet. Men trots detta saknades som följd
av det belgiska kolonialsystemet den ka-
tolska intelligentiao. Det fanns inga väl
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utbildade katolska lel.-än i det ögon-
blick, då deras närvaro hade varit som
mest behövlig.

De oitat exempel

De vitas exempel kunde verkligen inte
befrämja uppkomsten av en katolsk lek-
mannaelit. Medan afrikanerna själva i
mänga 0all mottog kommunionen varje
söndag och tog aktiv del i liturgin, stod
den elegante europ6n längst ner i kyrkan
eller satt på reserverade bänkar. Afrika.
nerna själva med hustrur och barn låg på
knä på enkla bräder. Men samme kyrk-
ligt loje europ6 gick med sin familj ut
och in hos missionären, sorn var hans
landsman, och drack öl och vin med ho-
nom, medan den svarte höll sig på
respektfullt avstånd. Narurligtvis märkte
de halvbildade 7ärarna och sekreterarna
mycket snart att det var god ton bland de
vita att inte gå för ofta i kyrkan. När
man någon gång föritrade sig dit, borde
man helst uppträda så oengagerat som
möjli$. Och afrikanerna började göra
precis detsamma.

Dessutom skaffade sig praktiskt taget
varie europ€isk ungkarl, som arbetade i
belgiska statens tjänst eller hos någon
annan utländsk arbetsgivare, en svart vä-
ninna som han ibland levde tillsammans
med i tiotals år. Däremot gifte han sig
inte med henne, eftersom staten ända
fram till andra världskrigets slut inte er-
kände ett äktenskap mellan en svart och
en vit.

De vita männen var mycket åtrådda.
Ur afrikansk synpunkt var de rika. Vä-
ninnan fick en bra våning och,mannen var
dessutom vänlig mot henne, vilket där-
emot afrikanen i alimänhet inte är. Ett er-
bjudande att bli >väninna, åt en vit man
vat dfuf& en stor frestelsg inte minst för
de mera bildade afrikanska kvinnorna,
dvs. de som gått i missionens (!), skolor,
Samtidigt var kanske den europeiske ung-
karlen god vän med missionären. De gick
pä jakt tillsammans och arbetade skuldra
vid skuldra som 'garanter för den goda

ordningen". Men om en afrikansk kvinna
fick barn >för tidigt> med sin fästman
eller make, måste hon offentligen göra
'bot på missionsstationen under två
veckor.

Vidare finns i Kongo en militant anti-
klerikal liberalism bland vita tjänstemän,
läkare och affärsmän med vilka de bel-
giska socialdemokraterna lierade sig. Un-
der åren ry54 t|tl 1958 var dessa grupper
mycket aggressiva mot missionens skolor
och ådrog sig därmed en stor del av an-
svaret för disciplinlösheten efter r959.

Sådana tendenser bemöttes dock med
en militant katolicism. lag var, skriver
dr Vorbichler, god vän med distrikts-
kommissarien i Bunia och hans familj.
Både han och hans hustru var socialt verk-
samma på ett föredömligt sätt men saru-

tidigt bekännande ateister. Deras dotter
gick i missionsskolan i Bunia och hon
måste delta i religionsundervisningen,
trots faderns negativa inställning. Lyck-
ligtvis tyckte dottern mycket om missio-
närerna.

Förutom motsättningen mellan en mi-
litant katolicism och en militant libera-
lism finns slutligen ungefär femtio pro-
testantiska kyrkor, sekter och denomina-
tioner, som utbreder sin tro med stor
iver och villighet att gör^ en social in-
sats.

Und.eroisningen

Om religionsundervisningen i missio-
nens skolor gäller att den efter europeiskt
mönster alltför mycket appellerat till för-
nuftet. Äfrikanen har av naturen ett fabu-
löst minne och lär sig även som analfabet
hundra katekesfrågor utantill, men de
blir inte hans inre egendom. Om man sett
kateketer i arbete måste man hlga sig
vad det har med religion aft göra. J^g
har också kunnat fastslå genom under-
sökningar på eleverna i de högsta folk-
skoleklasserna att de totalt har missför-
sått innebörden i svaren. Missionrireroa
var mänga gånger inte medvetna om
detta. De undervisade katekes på kikongo
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och folket lärde sig den, men ordens be-
tydelse var en annan för afrikanen än för
europ6n.

Undervisningen kämpar också med
stora personalsvårigheter, framför alk
prästbrist. Undervisningen blir därför
mycket enkel och höjer sig sällan till
själavård. Detta är enligt min mening en
av huvudanledningarna till de många
hundra sektbildningarna. De inhemska
hedniskt-kristna sekterna har inte upp-
stått av sig själva. De är ett försök att
fylla ut tomrummet efter den gamla tron,
som missionskristendomen inte helt kun-
nat fylla ut.

Mod.ernt mistionnrbere

När våra (schweiziska) patres, skriver
dr Vorbichler till slut, helt nyligen tog
hand om ett missionsområde i Kongo
hade de två stora tillgångar med sig: dels
en insiktsfull prior, dels ett t€am av uflga
män, som var alldeles oberörda av den
gamla kolonialismens paternalism. Dess-
utom lever de inte i statens skugga me-
dan de belgiska missionärerna mitt i all
sin idealism var alltför mycket överty-
gade om vikten av pax belgica, som ofta
kom att bli väsentligare för dem dn pax
Christi.

I allmänhet gäller att våra paues möter
afrikanerna på ett naturligt och öppet sätt.
Vi lägger stor vikt vid katekumenatet och
döper helst gamla människor och höv-
dingar. Satsen att den som har ungdomen
har framtiden, mL gälLa för Europa, men
den gäller inte för Afrika. De äldres bättre
rätt hör till den afrikanska livsåskåd-
ningen och är något väsentligt i den. Det
skulle innebära katastrof att glömma
detta. Ett fenomen som Lumumba ät möj-
ligt endast om man hos den halvbildade
ungdomen bryter ned vördnaden för
ålder och tradition till förmån för ett fri-
hetsbegrepp, som ungdomen inte förstått
eller kunnat smälta. De som bär skulden
för oroligheterna i Leopoldville januari
t959 och på hösten samma år Stanley-
ville och slutligen hela bakslaget i sam-
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band med oavhängighetsförklaringen var
just militanta, unga halvbildade män, som
hade gått i katolska eller protestantiska
missionsskolol 

- 
i11gg de gamla hövding-

at$a.
Om en ung man lämnar folkskolan vid

fjorton, femton års ålder och hans hem-
miljö är hednisk, är det utopiskr att tro
att han skall kunna hävda sig mot den
hedniska mentaliteten med hjälp av sina
snan glömda skolkunskaper. Efter ett år
är han mer hednisk än hedningarna, ty
han var tillräckligt länge i skolan för att
inte längre känna sig bunden vid den
gamla tron. Är däremot hövdingen kris-
ten och de främsta männen, då följer hela
byn. Därför arbetar vi med hela byar och
vill först vinna de ledande. Därigenom
blir det mindre risk för motsättningar
mellan ungdomen och de äldre.

Förfölielser

Kyrkans arbete kräver gäng pä gäng
sina offer, inte minst i missionerna. Några
notiser har sammanställts här nedan för
att belysa detta.

På tisdagsförmiddagen den z4 mars

ry64 fick pater Herman Rasschaert SJ,
missionär och ensam präst på stationen
Kutungia i Indien, veta att en grupp hin-
duer hade gått över provinsgränsen mel-
lan Bihar och Orissa för att överfalla en
mohammedansk minoritetsgrupp i Gerda,
en by som ligger omkring fem kilometer
från Kutungia. Befolkningen i Gerda be-
står av Lristna och muhammedaner.

Pater Rasschaert beslöt att försöka
lugna den upprörda folkmassan. ALla av-
rådde honom fuän att göra något. Han
skulle ju sätta sitt liv på spel för en grupp
mohammedaner. Men han gick i alla fall
och när han kom fram till byn, fann han
att flera tusen uppretade hinduer hade
omringat den lilla mosk6n, där mu-
hammedanerna sökt skydd med kvinnor
och barn. Pater Rasschaert försökte bana
sig väg genom folkmassan och ropade:
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,Sånt här vansinnigt övervåld kan inte
toleretas., Då ropade någon åt honom:

"Lägger du dej i det här får du betala
med livet." Pater Rasschaert svarade: oJag

är beredd att göra det."
Pater Rasschaett fortsatte genom folk-

massan och försökte lugna de uppretade
hinduerna. Men någon ropade: ,Han är
en av muslimernas ledare. Slå ihjäl ho-
nom.u De kristna från byn svarade: ,Rör
honom inte. Han ät vär präst., Det
hjälpte dock inte. I den allmänna upp-
hetsningen var det ingen som hörde vad
som sades. Man började kasta sten på mis-
sionären. Han bad 

^tt 
Iä nä$^ minuter

för bön och sjönk ned på knä, men han
fick flera slag i huvudet och blev illa
sårad. Några minuter senare dog han på
platsen framför mosk6n.

Detta är inte det enda exemplet på hur
katolska missionärer sökt hjälpa förföljda
muselmaner. Biskop Flerman \(/ester-
mann SVD, inom vars stift stålverken i
Rourkela ligger, berättar att musel-aner,
som angripits av hinduer, har sökt skydd
på katolska missionsstationer. Åtskilliga
människor räddades därigenom till livet.

Omkring 3oo muselmaner hade flytt
till en katolsk by. En missionär räddade
dem från att dödas av en uppretad folk-
massa. En annan missionär räddade 8o
stycken muselmaner, som uttröttade och
uthungrade hade gömt sig i djungeln. En
liten grupp på j6 muselmaner hade sökt
skydd på en missionsstation. Då de fick
höra att en grupp hinduer var i artä-
gande greps de av panik och flydde. Alla
blev mördade inte långt från missions-
stationen.

Änledningen till de oroligheter, som
här refererats var bl.a. att flyktingar från
Ostpakistan berättat hur illa hinduerna
blev behandlade där av muselmanerna.

Frän Syduietndnz meådelas att de del-
vis svårartade övergreppen mot katoli-
kerna i landet ökar. Efter påuyckning
från studenter har den katolske rektorn
för universitetet i Saigon trätt tillbaka,

Även i andra delar av landet måste kato-
liker liimna sina poster på grund av sin
religion. I nägra byar wingades Lato-
liker att avsvärjz sig sin uo och genon
nattliga överfall terroriseras den katolska
befolkningen. I provinsen Quang-Nam
fångades sex katoliker och misshandlades.
Enligt vad som meddelats i en katolsk
tidning är de troende ofta ftåda att be-
söka gudstjänsten och de släpas med våld
av buddhisterna till >omskolningskurser>.

Frän Sudan kom i mars 1964 omkring
tvåhundra missionärer tillbaka till Rom.
Många av dem har enstämmigt berättat
att de drevs ut ur landet som gemena
förbrytare utan möjlighet 

^tt 
ta med sig

något över huvud taget. Pater Paulo Bus-
nelli förklarade att poliser som var be-
väpnade till tänderna omringade hans
station och tvingade honom att omedel-
bart resa. Han kunde bara samla ett fyr-
tiotal kristna, som han gav generalabsolu-
tion och som sedan fick kommunionen
med hjälp av den i tabernaklet bevarade
hostian. All missionens egendom liksom
missionärernas personliga tillhörigheter
beslagtogs av polisen.

Den protestantiska missionen befinner
sig i samma belägenhet och med fördri-
vandet av de katolska och protestantiska
missionärerna från Sydsudan slutade ak-
tionen mot kristendomen. Som bekant
började den t957 genom indragning av
alla missionsskolor bl. a. 3to katolska.
Sedan följde förbud för missionen att ut-
öva sjukvård och annan karitativ verk-
samhet. Den av muhammedaner be-
härskade regeringen har därmed praktiskt
taget lamslagit det kyrkliga arbetet; det
fortgår endast under mycket stora svårig-
heter.

Tom Mboya, justitieminister i Ke-
nyattas kabinett, katolik och en av le-
darna i sitt land, är den förste afrikanske
statsman, som offentligt tagit till orda i
anledning av utvisningen. Enligt ett utta-
lande i East Alrican Stand.ard. den 3r
mars 1964 sade han bl. a. följande: "Jag
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tvekar ej att säga att om uwisningen av
missionärerna inte har andra orsaker än
en önskan att för'följa kyrkan och att för-
vägra dessa människor rätten till reli-
gionsutövning, dL är det fel; det gör
ingen skillnad om åtgärden vidtas av en
afrikansk regering eller av Verwoeds."

Samtidigt har det påpekats att det i ett
fall som detta inte finns någon "kristen
västerländsk solidaritet". Sålunda bevil-
jade USÅ Sudan ett lån på 3,8 milj. dol-
lars att återbetalas på fyrtio år och det
hände suax efter det att femtio ameri-
kanska missionärer föredrevs från landet.

Jesuitgeneralen Johannes
B. Janssens avliden

Den 5 okt. ry64 avled i Rom general-
föreståndaren för Jesu Sällskap Johannes
Baptista Janssens, den e6:e efterträdaren
till den helige Ignatius av Loyola. Påven
Paul VI hade själv en halv timme innan
döden inträffade besökt den sjuke för att
ge honom den sista absolutionen och väl-
signelsen.

Johannes B. Janssens var född den zz
dec. 1889 i Mechelen, Belgien. Med ader-
ton år inträdde han i Jesu Sällskap och
efter studier i filosofi, kanonisk rätt och
teologi präswigdes han i Louvain den 7
okt. r9r9. Därefter avslutade han sina
juridiska studier vid Gregorianska univer-
sitetet i Rom med doktoratet i kanonisk
rätt och vistades en längre tid i Konstan-
tinopel för att fortsätta sina forskningar
i orientalisk kyrkorätt. Den förtrogenhet
med de slaviska språker, som han därvid
förvärvade, var till stort gagn när han se-

oare som ordensgeneral kom i nära berö-
ring med östkyrkans problem. Ar r9z3
fram till 1935 verkade P. Janssens som
professor i kanonisk rätt i Louvain, där
han t9z9 även blev rektor för jesuiternas

studiehus. Under denna period bidrog
han till grundläggandet av deo veten-

skapliga sefien M*seurn Lessianunz u.h
av Centram. för kateketfuA d.okumenra-
tion som senare omvandlades till det
kända institutet L*men Vitae,

Efter år r93j togs P. Janssens krafter
alltmer i anspråk inom ordensledningen,
bl. a. som föreståndare för den belgiska
ordensprovinsen, och 1946 valdes han
slutligen till generalföreståndare för hela

Jesu Sällskap.
Efterkrigsårens återuppbyggnad av or-

dens omfattande uppgifter leddes av ho-
nom, som dödsrunan i Osseroatore Ro-
mano (54 okt. 1964) utuycker det, rmed
lugn och mildhet, men även med mål-
medveten fastheto. Där framhäves sär-
skilt hans insats för De andliga övning-
arna, De marianska kongregationerna,
missionsarbetet och studiet av de sociala
frägona. Han bemödade sig att >fördela
de apostoliska arbetarna och uppdela de
olika arbetsfälten inom Jesu Sällskap
mera rationellt. När han valdes till gene-
ralföreståndare var antalet jesuiter zB ooo,
är ry64 hade det gått upp till 36 ooo;
av 4 ooo som arbetade på missionsfältet
hade det blivit 7 ooo."

Ingen annan jesuitgeneral har fått en
så storslagen begravning som P. Janssens.
Vid den högtidliga rekviemmässa i Ål
Qssi, som celebrerades enligt gammal tra-
dition av generalmagistern för domini-
kanorden, var ett tusental koncilsfäder
oärvarande, därtill kom ett femtiotal ge-

neralföreståndarinnor för kvinnliga ord-
nar och ett stort antal kyrkliga och stat-
liga dignitärer. Denna stora anslutning är
naturligwis till en del följden av så

många biskopars och andra personlighe-
ters närvaro i Rom under pågående kon-
cil, men den var också ett tecken på 

-som en nära medatbetare till den avlidne
skriver från Rom 

- 
419 lyig pater ge-

nerals mycket anspråkslösa sätt har skaf-
fat honom många sympatier, vilket kanske
inte märktes så mycket under hans livs-
tid, i varje fall inte av utomstående).
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Kristen uppfostran i plutalistisk miliö

J. M. Hollenbach: Menschuerdung d.es Geistes. Cbristas und. d.ie

plaralioircbe Getellrcbaft, Frankfurt arn Main ry63, losef Knecht. DM
r4: 8o.

H. Roh de; Die Veruirklicbang der Person, Grandlegang d.er cbrist-
licben Piid,agoglå. Freibug imBr. 1963, Herder. DM rz:8o.

Markierangen, Beiträge zar Erzichang im Zeitaher d.er Technik, Festgabe
fiir Martin Keilhacker, herausg. v. Paul Hastenteuf el. Miinchen 1963,
Kösel. DM 19: jo.

I en plutalistisk miljö finns som bekant ingen enhetlig syn på livet och människan.
Alla ståndpunkter kan vata represen3sl2ds 

- 
från materialismens till den konsekvent

lristna sådan den företräds av den katolska kyrkan.
Om man i en sådan miljö söker besvara frägan pä vilka principer uppfostran skall

bygga, finner man att just pluralismen skapar avgörande svårigheter. Man kan inte ge
ett svar, som är godtagbart f& alla eller ens det stora flertalet 

- 
orn man inte nöjer

sig med allmänna, oklara och därmed till intet förpliktande taiesätt. Formerna för
och innehållet i uppfosuan skapas nämligen inte på newral mark. Så som märniskan
tänker om sitt eget urspruog, väsen och värde, om sitt livs mening och måI, så ge-

staltar hon mer eller mindre medvetet uppfosran. Det finns ingen pedagogik, som

enbart är uppbyggd på immanenta pedagogiska grundsatser och som inte är infiltrerad
av någon slags livsåskådning och det finns ingen från varje livsåskådning avgränsad
uppfostran. Man kan, framhåller Rohde, när man arbetar med problemet uppfostmn
bata göra det för deras räkning, som har samma uppfattring om människans woher
och wohin,

För den kristna fostran har det ovan antydda sambandet en alldeles speciell bety-
delse. Så snart det blir medvetet för betraktaren framuäder klart och tydligt det ex-
klusiva draget i den kristna pedagogiken; den gör nämligen anspråk på att föreuäda
något mer än vissa tidspräglade åsikter och ståndpunkter. Sådana finns givetvis men
rall kristen fostran vilar oä det faktum, att i Krisrus blev den absoluta sanningen
människa och har så förbliviu (Hollenbach). I en rad för all pedagogik gtundläg-
gande fågor rörande människan menar sig den kristna pedagogiken kunna bygga på
grundsatset som är sanna, alltid giltiga och okränkbara 

- 
just tack vare sin för-

anlring i den kristna tron.
Samtidigt gäller att den kristna pedagogiken arbetar på strikt vetenskaplig nivå,

varvid den anlitar en rad hjälpvetenskaper, t. ex. teologin, filosofin, psykologins olika
gr€nar, sociologin, rättsvetenskapen och biologin för att nämna nägra. Detta veten-
skapliga arbete är väsentligt av en rad skäI, bland vilka särskilt två kan nämnas i detta
sammanhang.

För det första gäller det att fördjupa i'nsikten i de bärande grundsatserna för an
sedan bätre kunna bearbeta och ta ställning till alla de nya problem, som vårt dyna-
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miska, starkt föränderliga samhälle aktualiserar. Alla de tre här föreliggande arbetena
ger vart och ett från sina utgångspunkter exempel på detta. Hollenbach och Rohde
inriktar sig speciellt på problemen i det pluralistiska samhället, festskriften för Martin
Keilhacker ägnar sin uppmärksamhet åt uppfosran i det tekniska samhället. Ett ax-
plock ur innehållet i den sistnämnda boken ger en uppfattning om nägra av de temata,
som det finns anledning att arbeta med: teknik och etik, teknik och ekonomi som
pådrivande krafter i den moderna pedagogiken, det tekniska hjälpmedlen i bildnings-
processen, medie-pedagogik, pedagogisk film- och TV-forskning.

För det andra gäller det att föra en dialog med annan vetenskaplig pedagogik. Det
kan då van käga om samarbete och utbyte av resultat men även om att avgränsa
sig mot och kritiskt bedöma andra uppfattningar. Det sistnämnda gåller speciellt den
stora och inflytelserika pedagogiska strömning, vilken något tillspetsat kan karakteri-
seras som den kristna pedagogikens diametrala motsats och vilken Richard Schwarz
(Markierungen 38) sammanfattar pä föl.iande sätt: Man avböjer det klassiska sannings-
begreppet. Sant är däremot det, som hjälper en människa aft komma i ett för henne
förnuftigt och tillfredsställande förhållande till sin omgivning. Därmed finns det inte
längre en sanning och det sanna utan så många sanningar som det finns mänskligt
opportuna åsikter. Ur denna ansats kommer en "Pädagogik des \Tachsens und
Experimentierenlassens> och en pedagogik vars uppgift det är att anpassa individen
till samhället. Människan är av naturen god och samhället skall hjälpa henne att för-
verkliga det goda. Rundfrågor till människor om deras uppfattning, erfarenheter och
reaktioner är en praktisk följd av dessa förutsättningar, Sanning och värde, även bild-
ningsnorm och bildningsvärde, avläses i sista hand som medelvärden av de givna
svaren, vilka oftast endast avspeglar ytliga schablonåsikter.

Den kristna pedagogiken arbetar från andra utgångspunkter. I det ovan anförda
citatet avtecknar sig konturerna till en naturalistisk människosyn och mot den sätter
den kristna pedagogiken givewis en helt annan. Redan titeln på Rohdes bok är
symptomatisk och dess första del innehåller en kortfattad kristen antropologi. Män-
niskan, säger Rohde, kännetecknas danv att hon är förtrogen med ångesten, lidandet,
döden och synden men hon är samtidigt Guds avbild och har ett absolut mål framför
sig. Inte >Rousseaus rnänniska" är utgångspunkt för uppfostran utao den, som behöver
och mottager sin frälsning från Gud och är bestämd till ett liv i Gud. I bokens andra
del visas sedan vilka konsekvenser den sålunda angivna människosynen får för en
målinrikad uppfostran, t. ex. när det gäller yrkesval, övergången från skola till arbets-
liv, sexuell upplysning, uppfostran till sanning och civilkurage.

På i princip likartat sätt arbetar Hollenbach. Hos honom accentueras särskilt kri-
tiken av den pedagogik, vilken betraktar uppfosuan som ett \Tachsenlassen och som
enbart anpassning i samhället. Hollenbach låter uppfattningen ifråga represerteras av
den inflytelserike Theodor Litt, vars bok Fiibren od.er lYacbtenkssen med sina åtta
upplagor seda rg27 * nägot av ett standardverk.

Men Hollenbach inte bara kritiskt granskar Litts teser. Hans huvudsyfte är att mo-
tivera och teckna ett alternativ, som när man lyckas dechiffrera hans delvis svårlästa
text visar sig vara både kunnigt gjort och genomarbetat med en sund saklighet. Han
inleder sin framställning med en fräga: Måste man resignera inför förhållandena i det
moderna, pluralistiska samhället 

- 
nämligen att det finns olika, varandra motsä-

gande sedliga och religiösa grunduppfattniagar 
- 

eller förpliktar mångfalden av
åsikter och motsägelser, som påverkar barn och ungdom, den lristne fostraren till att
bejaka och befrämja en sådan uppfostran som ger en sedligt och religiöst entydlig
bildning företräde framför en religiöst indifferent?
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Frågan 'besvarar den katolska pedagogiken jakande. Pluralismen är ju ingenting
absolur. Även den skall övervinnnas genom enheten i Krisus. Att hålla detta levande
i vår tids förvirring är till sist Hollenbachs egentliga ärende.

stiS Lindboln

Eva Älexande rson:. Fyr-
tio d.agat i öknen. Stockholm
1964, Bonniers. Kr. z7:5o.

Det hör till födäggarnas vanliga tricks
att lansera en bok som annorlunda. Det
är därför inte utan tvekan jag karakteri-
serar Eva Alexandersons riyutkomoa F//-
tio d.agar i öknen som sådari. Men det
kan inte hjälpas. Boken är annorlunda.
Först till sin litterära form. Den ar vat-
ken en rornan, en essä eller en dagbok.
Den representerar alla dessa former. Och
denna självbiografiska berättelse uppdelas
inte i traditionella kapitel, utat i dagar,
i parenteser av olika längd, lika okon-
ventionella som bild.erna i Resan till
smältpankten Viljan att bryta med det
invanda, som gjorde sig förnimbar redan
i författarens tidigare bticker, är ännu på-
tagligare här. De stilistiska experimenten
är också djärvare. Än möter oavslutade
meningar, oförberedda språng från presens
till imperfektum och omvänt i det avsnitt
som skildrar en ktis' mest kaotiska skede.
Än uppdelas texten i små rutor växelvis
placerade på två spalter för att även vi-
suellt återge själens pendlande mellan
olika tolkningar av en och samma verk-
lighet och dess motsägande incitament till
svårfattade beslut. Dessutom infogas i den
löpande berättelsen återblickar, beraktel-
ser och drömpartier som gör det hela dub-
belbottnat,

Eva Aiexanderson har varit litterärt
ambitiös. Hon har åtagit sig en svårupp-
nåelig uppgift: att skriva i jagf.orm, att
utförligt skildra en själskris, att ända till
det outhärdligas gräns åskådliggöra in-
stängdhet. Hon har fört en riskfull kamp
mot enformigheten och tillgripit flera
litterära hjälpmedel för att få någon om-

växling. Läsaren får själv avgöra om dessa

experiment upplevs som annat än experi-
ment. Personligen anser jag att de inte
är helt övertygande. De är alltför med-
vetna, beräknade och verkar ibland sökta.
Trots för,fattarens yrkesskicklighet i
mångt och mycket söker jag förgäves det
som skulle ha burit det hela. Litterärt sett
är det som om helheten var mindre än
summan av de ofta utomordentligt fina
beståndsdelar boken består av.

Boken är annorlunda också till sitt
innehåll. Den skildrar en religiös kris
som mynnar ut i en omvändelse. Mig ve-

terligt liknar den ingen annan konvertit-
bok. Det första intryck den gör är ett in-
tryck av intensitet. Tempot är raskt.
Texten har nerv. Det starkaste intryck
den gör är ett intryck av sannfärdighet.
Draget är slående även i bokens senare
del som verkar alltför utdragen. Här mö-
ter ett ovanligt rikt dokument som känne-
tecknas av både ärlighet och humor. Det
mest gripande draget är säkert törfatta-
rens omutliga sätt att gå sakerna inpå li-
v€t, hennes resoluta självkritik, hennes
vilja att gallra bort varje spår av själv-
bedrägeri. Hon hör sannerligen inte till
de konvertiter som gör ett stolt nummer
av sin konversion.

Eva Alexanderson har skänkt oss ett
personligt itinerarium från ateismen till
katolicismen, €o mognadsprocess vars
skildring kan berika olika slags män-
niskor. Den läsare som är född katolik
får tillfälle att bryta med tankeslen-
trianen. Han kan förnya sin blick, åter-
upptäcka det hemlighetsfulla, det oer-
hörda i det som möjligen förefaller ho-
nom självfallet Den läsare som kommit
fram till katolicismen som vuxen kom-
mer säkert att känna igen en del av sina
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egna svårigheter, av sina egna mödo-
samma trevanden, sina bakslag och stun-
der av förtvivlan. Och ateisten, den som
fortfarande står utanför. Hur skall han
rcagera? lag dt litet orolig för hans räk-
ning. Kommer han att i skildringen av
den slutliga omvändelsen se något annat
,än ett språng ut i det okända? Kan han
faktiskt tolka huvudgestaltens kamp i
mörkret annat än som en övning i själv-
suggestion? Kommer han inte att avfårda
det hela såsom enbart känslomässigt?

Här stöter man på den vanliga svårig-
heten att för utomstående rättfärdiga en

religiös konversion. Att döma av ett fler-
tal anspelningar är Eva Alexanderson
fullt medveten om denna svårighet, för
att inte säga om denna omöjlighet. Det
heter i början av boken:

fReligiös] uppfostran är ban att man
lär sig knepen, de fyra räknesätten. Sen

måste man söka en obekant, Och få nå-

den. Det är inte alltid sökarna som blir
drabbade. Nåden är lika nyckfull som
blixten.

Här kan mat bara instämma. Tron är
en gåva ovanifrån: ,Ingen känner Fadern
utom Sonen och den för vilken Sonen

vill göra honom känd" (Matt. tr:. z7).
Det andliga livet är lika oförutsebart som
det timliga. Ingen bestämmer sin utgångs-
punkt. Ingen rär I& den kris han plöts-
ligt genomgår. Ingen väljer det ögonblick
då det objektivt kända blir personligt
upplevt såsom sant, verkligt.

Likväl krävs någonting av oss. Inte
bara en obetingad ärlighet som är det
allra första villkoret för all andlig utveck-
ling, utan också en aktiv uppmärksamhet,
ett klokt sökande efter sanningen. I Fyrtio
d.agar i öknen ät det då och då fråga om
att söka metodiskt. Huvudgestalten har en
lång tid av flitigt sökande bakom sig.
Hon har läst, samtalat, jämfört. Hon har
tagit kontakt med luteraner, katoliker,
kalvinister, kväkare. Sådana ord som Gud,
Fadern, Ordet, Kristus, sakrament upp-
dagas småningom för henne. Ett efter ett
öppnar de sig, avslöjar sitt innehåll. Om-
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vändelsen förbereds alltså boken igenom.
Men det slutliga beslutet, övergången
från luterdomer till katolicismen rätt-
'färdigas endast av ett kortfattat resone-
mang som, jämfört med de otaliga före-
gående sidornas beskrivning av till synes

sterilt grubblande i depressivt tillstånd,
ter sig rätt torftigt, alltför schematiskt,
dialektiskt. Det kan dårför bara väcka an-
stöt hos icke-troende eller oliktroende.
Den bok som helt och fullt skulle upp-
fylla Petrus' förmaning: ,Och I skolen
alltid vara redo att svata \tat och en som
av eder begär skäl för det hopp som är i
eder> (r Petr. 3: 15) är alltjämt oskriven.

Jean Paillard'

Hugh Å. MacDougall,
O.M.I.: Tbe Acton-Newman Rela-
tions-:Tbe Dilemnza of Cbris-
tian Liberalisrn New York 1962,
Fordham University Press. $j:9j.

I en tid, då orden ,liberalu, "radikal"n
,reaktionärr, mer och mer degtaderats
till etiketter, med vilka man summariskt
av.färdx eller godkänner allt, som inte
stämmer med ens egna förutfattade me-
ningar, blir det ibland nödvändigt med
en rejäl semantisk och ideologisk stor-
städning. Föreliggande bok är ett väl-
kommet försök därtill, med många inues-
santa uppslag och perspektiv. Författaren
behandlar den s. k. uliberala" katolicis-
mens uppkomst och utveckling under
rSoo-talets senare del, med tyngdpunkten
förlagd till England och där till de två
förgrundsfigurerna Kardinal Newman och
Lord Äcton. Båda ville åstadkomma en
förnyelse av kyrkan i England, där det
fr. o. m. hierarkiens återupprättande r85o
gällde dels att sammansmäka tre mycket
olikartade grupper 

- 
gammalkatolska

familjer, irländska immigranter och
engelska konvertiter 

- 
dels att han^ väg

för nya kyrkliga insatser i en avkristnad
viirld.

Äctons och Newmans
främst på det intellektuella

insatser läg
planet, och



I:itteratur

till en början gick samarbetet mellan dem
mycket bra, tots stora olikheter i bak-
grund och temperament. Acton var ka-
tolik från början (modern var tyska) och
hade till stor del fått sin utbildning i
Tyskland, där han bl. a. studerat under
den liberale historikern Döllinger. New-
man var 33 är ä,ldre än Acton, hade kon-
verterat från den anglikanska högkyrklig-
heten 1845 och hade en helengelsk, myc-
ket insulär bakgrund. Samarbetet gick
mycket bra i början: Acton visade stort
intresse för Newmans försök att grunda ett
katolskt universitet i Dublin, och New-
man stödde Acton i dennes verksamhet
som utgivare av katolska tidskrifter. (I
två intressanta kapitel ffu läsaren följa de
katolska tidskrifternas öden i England.)

Snart börjar man emellertid skönja
meningsskiljaktigheter mellan de båda

andliga ledarna: påvens väddsliga makt-
ställning och första vatikankonciliet blev
nägta av de första tvistefröna.

Newmans utgångspunkt var och för-
blev individens frälsning, och för honom
existerade kyrkan för detta enda; det
bästa världsliga samhället var det, som
gav kyrkan stötsta möjliga frihet att för-
sona syndare med Gud, dvs. ett samhälle,
där staten var religiöst neutral. Acton där-
emot utgick från det sociala perspektivet:
han ville skapa ett kristet sambälle grun-
dat på kristna ocb inomvärldsliga prin-
ciper och såg detta som kyrkans huvud-
uppgift. Under inflytande av tysk idea-
lism utvecklades Acton i mer och mer
liberal riktning, och på r89o-talet hade
han en definitivt avog inställning till
Newmans id6er. Hans syo på framåt-
skridande, historia och politik kom att
isolera honom inte blott från Newman
utan även från andra ledande kyrkomän.
Emellertid förblev han alltid personligen
mycket fäst vid Newman, och trots att
han bakom kulisserna gjorde sitt yttersta
för att hindra proklamerandet av ofel-
barhetsdogmen är r81o, lämnade han
aldrig kyrkan utan förblev till sin död en
mycket from katolik.

Om detta, och mycket annat, får man
läsa i denoa briljanta översikt, som klar-
lägger hela bakgrunden till de problem-
ställningar, vilka nu behandlas på andra
vatikankonciliet.

John Leie

Dorothy Day Leautes and,

Fisbes. London t963, Victor Gol-
lancz. 25. f -.

Denna bok är en påminnelse att man
kan om man vill. Ar ry33 grundade två
katolska socialister i USA, Dorothy Day
och Peter Maurin, med mycket små me-
del tidskriften The Catbolic lY/orker,
som nu har en upplagesi'ffra på över

70 ooo. Snan följde nästa programpunkt
för den nystartade rörelsen, upprättandet
av härbärgen för arbetslösa och hemlösa
i depressionens tidevarv. Slutligen kom
grundandet av ,farm communes', ett
slags amerikanska kibbutzer för de rot-
lösa.

The Catbolic lVorker Moaernen, är
inte ett politiskt parti, inte en arbetar-
rörelse i europeisk mening; snarare kan
den karakteriseras som en h 'manitär lek-
mannarörelse inom kyrkans ram. Till bil-
den hör kyrkligt godkännande, kvalifice-
rade andliga rådgivare, och framför allt
ett kärleksfullt samarbete i bön och för-
troende. Eu starkt framträdande radikal-
pacifistiskt drag utmärker rörelsens le-
dande personligheter, som tid efter annan
fått sitta i fängelse för sin vägran att delta
i civilförsvarsövningar. För den ej paci-
fistiske läsaren blir Dorothy Days syn-
punkter i denna angelägenhet ett nyttigt
tillfälle 

^tt 
läta sig inifrån förstå den pa-

cifistiska ståndpunkten. En pauant Iär
man också en inblick i det amerikanska
samhället under de senaste 3o åren, med
stark tonvikt på skuggsidorna.

Trots motigheter och de svårigheter
som hör livet till har rörelsen haft stor
framgång. Författarinnan till denna över-
sikt ser nya arbetsuppgifter dyka upp i
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r 96o-talets Amerika. Åutomationen med-
för sina speciella problem, arbetslöshete,n
fions än, och ,De fattiga havet I ju all-
tid bland eder>.

Jobn Leie

J. Svennung: Från Sen-
antik ocb Med.ehid., I Text; II
Språklig inledning, kommentar,
glossarium. Lund 1963, Glee-
rups (Svenska Klassikerförbun-
dets skriftserie 49 a+b). Kr.
r5i 

-, 
r4i 

-.
Förre Uppsalaprofessorn i latin J.

Svennung har med sin samling senantika
och medeltida latinska texter fyllt ett
länge känt behov. En samling av detta
slag med texter alltifrån kejsar Au-
gustus' Monamentum Ancyranam till
Olaus Magnus' Historia d.e gentibas
septentrionalibus ger läsaren utomordent-
liga tillfällen till rekapitulation av såväl
kontinentens som i synn€rhet Nordens
historia under nämnda tid. Ur svensk ka-
tolsk synpunkt är, utöver de välkända
Rimberts Vita Anskaril och Adams av
Bremen Gesta Hanzm,abargensis ecclesiae
pontificum, brevet från påven Gregorius
VII till sveakonungen Inge, i vilket kon-
kutrensen mellan den franska och tyska
missionen i Sverige berörs, liksom också
brevet från påven Älexander III till Upp-
salas förste drkebiskop Stefan, i vilket
investiturstridens konsekvenser för Nor-
den behandlas, inressanta som påminnel-
ser om hur det en gång varit. Likaså ger
dokumenten från svenska kloster och
kyrkor intressanta inblickar i medeltida
svenskt fromhetsliv. Slutligen må nämnas

Nicolaus Ragvaldis kända tal från kyrko-
mötet i Basel 1434, i vilket han med

"götisk> argumentation krävde en första-
rangsplats för sig och Sverige.

I förordet uttalar utgivaren den för-
hoppningen, att hans edition skall vara
till nytta för universitetsstuderande och
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gymnasister och även för andra latinkun-
niga. Denna förhoppning synes anmä-
laren 

- 
tyvärr 

- 
alltför optimistisk, då

det kommande gymnasiet näppeligen
torde ge de sruderande sådana latinkun-
skaper, att de med någon större f,tamgäng
kan arbeta sig igenom denna eljest så

förtjänstfulla bok.

Lars-Olof Sjöberg

Hand.bacb d.er Liturgiewissen-
scbaft I, utg. av Aim6-Ge-
orges Martimort, översatt
och bearb. av Liturgisches
Institut, Trier. Freiburg 1963"
Herder. DM 34:5o.

Joseph Pascher: Das li-
targiscbe Jabr. Munchen 1963,
Max Hueber. DM 18.

Thierry Maertens: Li-
turgircbe Bewegwng ant toten
Pankt? Freiburg 1963, Herder.
DM 5:8o.

Den mest kända av de äldre hand-
böckerna i liturgik torde vara Thalhofers,
som första gången utkom redan i slutet
av fötta århundradet men som senare be-
arbetades av Eisenhofer. Även andra för-
fattare har försökt att skriva liknande
översiktsarbeten; om ingen av dem kan
man såga att de lyckats. Det har därför
varit ett länge känt behov att fä nägot
nytt och bättre. Bristen på en modern
sammanfattande handbok har känts be-
svärande inte minst därför att den liturgi-
historiska forskningen gjort stora fram-
steg samtidigt som den liturgiska rörel-
sen inom kyrkan har lärt oss att bättre
förstå gudstjänsten och hjälpt oss att
tränga djupare in i den.

Det är emellertid iote ,förvånande att
vi fått vänta så länge på" att fL bristen
avhjälpt. Det händer så mycket inom
detta område, att man inte vet när man
kan dra strecket för att börja summera
resultaten. Ett översiktsa,rbete har goda ut-
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sikter att inte vara riktigt up to date ens
när det ges ut, vilket för övrigt gäller om
föreliggaode handbok. Det första bandet
låg i tryckpressarna när liturgikonstitu-
tionen publicerades och dess viktiga före-
slrifter har således inte blivit inarbetade.
Emellertid kommer andra bandet att av-
hjälpa den bristen.

Hand,boken är en tysk översättning
och bearbetning av ett ursprungligen
franskt arbete. Utgivaren har samlat om-
kring sig inte mindre än fjorton kända
experter ur den liturgiska rörelsens led
och tillsammans med de tyska bearbetarna
utgör de en elit inom modern liturgi-
forskning, som gjort ett arbete på högsta
nivå.

Efter en allmän inledning (grundbe-
grepp, riter och liturgiska familjer samt
en kortfattad liturgihistorisk översikt) be-
handlar första huvudavsnittet liturgins
grundelement; där vill man särskilt fram-
hålla utgivarens eget bidrag om den litur-
giska firningens teologi. Bokens andra
huvuddel har ägnats mässan och den eu-
karistiska kulten vid sidan av mässan.

Även Paschers arbete på 78r si-
dor i stort format är inspirerat av den
liturgiska rörelsen, och även om det gäl-
ler att det fyller ett gammalt behov. Se-

dan Heinrich Kellners Heortologi utkom
rgor har i varje fall inte på tysksprå-
kigt område publicerats någon vetenskap-
lig framställning av det katolska kyrko-
året och dess liturgi.

I förlagsreklamen sägs att arbetet
>zuletztr även är avsett för lekmän, som
i stigande grad intresserar sig för litur-
gins historia. Men sannolikt är inte den
lekman född som orkar studera igenom
detta grundliga, detaljrika arbete. Där-
emot är det en fyndgruva för forskaren
och säkerligen eo utmärkt uppslagsbok
för den som skall undervisa och predika.

Pascher tecknar med stöd av fylliga
källhänvisningar kyrkoårets uppkomst
och utveckli'ng och visar hur det gick till
när de enskilda festerna infördes. Sär-
skild uppmärksamhet ägnas åt liturgin

under kyrkofuet; åde mässa och bre-
viarium för de viktigaste festerna be-
handlas. Fylliga register bidrar ytterligare
att göra boken användbar.

Mot bakgrund av den vitalitet, som de
här anmälda arbetena vittnar om, väc-
ker måhända titeln på den uedje boken
en viss förvåning. Den utkom fu ry6o i
Belgien och hette dä Les risques d'e pla-

fonnement d.a rnoaaement litargiqae, i
tysk översättning kallad Litnrgiscbe Be-
uegilng dnr toren PanAt? Måhända hade
förlattaren varit mera optimistisk om han
vetat vad konciliet skulle komma att be-
sluta. Det innebar ju ett klart erkän-
nande av den liturgiska rörelsens inten-
tioner,

Boken saknar dock inte aktualitet 
-snarare tvärtom 

- 
sfsss konciliets be-

slut. Författaren behandlar nämligen det
mest känsliga och svåtbedömda i den li-
turgiska förnyelsen, vad som skall ske el-
ler sker i församlingen, och där finns ju
alltjämt många som är kritiskt inställda.
Utgångsläget på olika platser och i olika
miljöer är så skiftande, att en reform stäl-
ler stora krav på omdöme och insikt hos
dem som skall svara för förnyelsen. Dis-
kussionen är nödvändig både för att
lugna de alltför vitala och fantasifulla re-
formivrarna och för att övervinna mot-
ståndet hos de ointresserade. Författaren
möter kritikerna genom att ta upp en rad
slagordsmässiga invändningar. }Jan talar
okonventionellt och vardagsnära och är
så nyanserad i sina positioner att han sä-

kerligen finner gehör hos många av dem
som han vill övertyga. Men sannolikt är
det här även en nyttig bok för självbe-
sinning inom rörelsen själv.

,tL

Josef Pieper: Das Vierge-
spann. Kl,tgheit - Gerechtigkeit

- Tapferkeit - Mass. Miinchen
1964, Kösel. DM 9:8o.

Bland professor Piepers skrifter torde
få ha spelat en större roll än traktaten
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om de fyra dygderna prudentia, justitia,
temperantia och fortirudo. Med ett undan-
tag utkon de under r93o-talet, och Rein-
hold Schneider har vid något tillfälle sagt

om dem att dessa böcker hade 
- 

och har
alltjämt 

- 
en historisk uppgift: de

hjälpte människor till >die innere Ge-
stalt, in der sie das Feuer bestehen konn-
ten).

I anledning av professor Piepers 6o-
årsdag har uaktaten sammanförts till en
prisbillig och sober volym.

Reflexionen över dygden, "das Richtig-
sein des Menschenr, har gaml' anor. Till
Piepers f&egängare hör ju bland andra
Platon, Åristoteles, Cicero och Augusti-
nus. Men det är mest Thomas av Aquino
som kommer till tals i Piepers bok och
vid en förnyad meditation över traktaten
har läsaren ofta anledning att förvånas
över hur aktuell och väsentlig den geniale
medeltidstänkaren alltjämt är 

- 
i varje

fall när han interpreteras på det sätt som
här skett.

,tL

Allan Ärvastson: Den
soenska pulnen, Lund 1964,
Gleerups. 2r: jo, z6: 

-.
Författaren till denna bok har i en rad

undersökningar dokumenterat sig som en
framstående kännare ay den svenska
psalmdiktningen. I detta arbete har han
>gjort ett ,försök att i korta drag teckna
den svenska psalmen i dess egenskap av
kyrkans historiskt framvuxna sångu. över-
sikten börjar med den gamla kyrkans och
medeltidens hymndiktning och avslutas
med den ungkyrkliga psalmen och det
som författaren kallar en ,ny psalmtonr.

Arvastsons bok har många förtjänster
och är en god komplettering till Emil
Liedgrens klassiska men numera delvis
föråldrade arbete Sttensk pmlm ocb and'-
lig aisa.

SL
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Helrnuth H olzapf el:. Pa-
aeu pilgrimsre,jse i tekst og bil-
led.er ianaari 1964. Köpenhamn
r964, Pauluskredsens. Dkr. 9: -.

Dr Holzapfel har sammanställt en li-
ten behändig bok, som i text och många
bilder berättar om den helige faderns pil-
grimsresa till det heliga landet. Det hela
har blivit ett levande reportage men läs-
ningen ger tlots detta ett litet blandat
slutintryck. Man fuägar sig om det inte
finns någon gräns, där kameran bör hejda
sig. Ingen vill väl bli fotograferad när
han beder och även den helige fadern
borde slippa det. Det gjorde han uppen-
barligen inte ens när han böjde knä i
Getsemane.

Bengt Stolt: Kyrh.lig skrud
enligt saens å tral.ition. Stockholm
r 964, Diakonistyrelsen. Kr. 3 j : 

-,
+L.

Matematikern Bengt Stolt har under
nänga är dokumenterat ett levande io-
tresse för gudstjänst och kyrkorum genom
en rad artiklar i tidningar och tidskrifter.
Tack vare en energisk granskning av till-
gangliga källor har han samlat ett stort,
detaljrikt material, som rymmer mycket
av intresse för den kulturhistoriskr intres-
serade.

Författarens milngfuiga srudier har nu
resulterat i denna bok, där han ger en
översikt över den kyrkliga skrudens och
de kyrkliga insigniernas historia fram till
vära dagar. Huvudvikten ligger på tiden
efter reformationen och boken handlar
därför i stor utsträckoing om hur det
gick med det rnedeltida arvet, som tefor-
mationen hade att ta hand om, förkasta
eller omgestalta.

Boken är rikt illustrerad och har en
påkostad typografisk utformning.

.sL

JL



PAULUS VI

HUR DEN KATOLSKA
KYRKAN I vÅn TID gÖN

FULLcÖRA SITT UPPDRAG



PÅVEN PAULUS VI:S ENCYKLIKA
DECCLESIAM SUAMD

Påven Paulus VI:s första encyklika Ecclesiarn suam, daterad den 6 augusti t964,
offentliggjordes den ro augusti och publicerades på latin i Osseroatore Ronzano den
r r augusti. Liksom Johannes XXIII i sin rundskrivelse Pacern in terris vänder sig
Paulus VI inte blott till världens katoliker utan även till ralla människor av god

vilja,.
Påven framhåller, att encyklikan inte är >ett högtidligt dokument av främst läro-

mässig karaktär utan en enkel skrivelse, såsom det är brukligt mellan bröder och
anhöriga". Påven avser inte något annat än att ,meddela nägra tankar, som ligger
Oss om hjärtat och som vid begynnelsen av Vårt pontifikat förefaller vara lämpliga
till vägledningu ... >Det är inte>, säger han, >Vår avsikt att framlägga något nyn
eller definitiw; det är konciliets uppgift. Långt ifrån att genom denna Vår enkla
slrivelse vilja störa dess arbete, vill Vi fastmer främja och uppmunua det.t

Påven bekänner sig åter utryckligen till de grundlinjer, som det pågående andra
Vatikankonciliet dragit upp: en förnyad och fördjupad förståelse av kyrkans väsen

och på denna grundval en efter vår tids behov avEassad förnyelse av det kyrkliga
livet i dess olika former; en progressiv intensifiering av dialogen mellan kyrkan och
den religiösa ,och sociala vädd, vari kyrkan skall utföra sitt gudomliga uppdrag. Vad
detta sistnämnda beträffar berör påven i inledningen helt kort även frågan om freden
och överbefolkningen, meo tillfogar:

Av det som Vi inledningwis och summariskt framhållit, kan ni lätt se att
Vi här inte kommer att behandla alla de viktiga och brännande problem,
som angår såväl kyrkan som mänskligheten i stort, t. ex. freden bland folken
och den mänskliga gemenskapens olika kategorier; nijden och svälten som

stora grupper av människor lider under även i vära åagar; unga nationers
uweckling till oavhängighet och välstånd; vår tids olika tankeströmningar
granskade utifrån det kristna tänkandet; det förtryck som många folk och
stora delar av kyrkan måste utstå i länder där de rättigheter är upphävda,
som tillkommer en fri medborgare eller en mänsklig petson; de moraliska
aspekterna på de stigande fodelsetalen och andra likartade problem.

Vad den för hela världen angelägna ftägan om freden beträffar, måste Vi
påpeka att Vi är fullt medvetna om den förpliktelse som Vårt ämbete älägger
Oss, nämligen att inte blott fcilja ftägan med uppmärksamhet och särskilt
intresse utan även att ständigt ägna den effektiv omsorg. Våra ansträng-
ningar att. bre.vara freden måste givewis hålla sig inom ramen för Vårt äm-

bete och Vi gör dem följaktligen utan att söka egna timliga fördelar och
utan alla sådana beräkningar som är gängse bland politiker. Avsikten med
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dessa ansträngningar dr att f.ostra människorna till ert sådant sinnelag och
ett sådant handlingssätt att de avskyr våldsamma och förödande konflikter
och istället löser de mellanfolkliga problemen på ett rättvist, förnuftigt och
fredligt sän. Med all kraf.t och samvetsgrannhet vinnlägger vi oss likaså om
att förkunna de bud, vilka människor räknar som de högsta och vilka för-
mår hii.mma deras otyglade själviskhet och de lidelser, som leder till väpnade
konflikter. På så sätt medverkar vi till ett harmoniskt samliv och ett ömse-
sidigr samarbete mellan folken. vi skall ej heller vägrayära tjänster, när till-
fälle erbjuds att kalla stridande nationer till ärofulla och brodediga överens-
kommelser. vi glömmer nämligen aldrig att sådana tjänster, som har kär-
leken till källa, inte är något annat än en plikt; och till fölid all den snabba
uwecklingen hos alla folk på det vetenskapliga och organisatoriska området
är den mycket angelägen au fylla med tanke på vår uppgift i det mänskliga
samhället: atr förena alla människor i broderlig kärlek, i kraft ay det rätt-
visans och fridens rike som Krisrus har grundlagt sedan han kommit i denna
värld.

vi inskränker oss här till frägor som berör kyrkans liv, men det betyder
ingalunda att vi glömmer de andra stora problemen. Medan konciliet ägnar
sin uppmärksamhet ät nägra av dem, kommer vi under utövandet av vårt
apostoliska ämbete art, om Gud ger insikt och kraft, både ägna dem vårt
studium och göra konkreta insatser f.öt att, sedan problemen lösts, genom-
föra de uppgifter, som anmäler sig.

Encyklikans fönta d.elinbjuder titt l.rllniog över kyrkans väsen.
Kyrkan är en del av den mänsklighet, där nu stora omvälvningar sker i sättet att

tänka och leva. Kyrkan får emellertid inte förneka sig själv och anta helt nya livs-
former. För att undgå den faran, måste hon fördjupa sin kunskap om vad hon enligt
Kristi vilja är. Då kan hon fylla sin mission och ge världen sitt budskap om broder-
lighet och försoning.

Alla vec att kyrkan är sammanvuxen med det mänskliga samhället. Hon
står i ett innerligt förhållande till det, tar sina medlemmar därifrån, över-
tager dess dyrbara kulturella skatter, delar dess öden och främjar dess väl-
färd. Men lika uppenbaft år att. mänskligheten i dag går mot förändringar
och omstörtningar; den är stadd i en allmän utveckling som inte blott avse-
värt förändrar det yttre levnadssättet utan även den andliga hållningen. Män-
niskors åsikter, deras kulturella bildning och andliga liv påverkas dels av de
stora framsteg som vetenskap, teknik och samhällsliv gör pä alla områden,
dels av de nya filosofiska riktningar och olilca politiska doktriner som sprids
i samhället och som ger det sin prägel. Likt havets vågor översköljer och
skakar allt detta kyrkan. Då nu förhållandena i världen har stort inflytande
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på och stor berydelse för dem som anförtror sig åt kyrkan och hennes ledning,
uppstår en risk för bestörtning och förvirring; detta kan bli ett hot för själva
fastheten i kyrkans sammanhållning och förleda till att urgera besynnerliga
meningar, som om kyrkan skulle behöva avsåga sig sin uppgift och börja ett
alldeles nytt och hittills oprövat sätt att leva. ... Ett verksamt botemedel mot
de från mänga håll hotande farorna är enligt Vår mening att kyrkan strä-
var efter ett djupare medvetande om sig själv och en klarare kunskap om
vad hon i själva verket är enligt Kristi tanke, sådan den ofelbam bevarats av
den Heliga skrift och den apostoliska traditionen samt utläggs och förklaras
av den kyrkliga traditionen. Denna kyrkliga tradition får därvid som bekant
ljus och ledning av den Helige Ande som, när vi äkallar honom om bistånd
och lyder honom, alltid kommer att vara närvarande så att Kristi löften (Joh.
14 z6) verkligen går i uppfyllelse. Detsamma gäller beträffande villfarelser
inom själva kyrkan.

Påven framhåller vidare, att han sätter stort värde på de talrika ansträngningar till
fördjupad kunskap om kyrkans väsen som tidigare gjorts. De teologer som under
senare år i enlighet med den Heliga stolens önskan ägnat sig åt fruktbringande
ekklesiologiska studier, röner hans stora uppskattning. över de lärofrågor rörande
kyrkan, som förelagts konciliet till prövning, uttalar han sig däremot inte. Han näm-
ner endast vilka frukter han väntar sig av de ekklesiologiska studierna: i första hand
en förnyad upptäkt av kyrkans levande förbindelse med Kristus, vars närvaro i henne
inte blott skall tjäna som objekt för teologisk kunskap utan främst vara en realitet
som präglar livet. Han avslutar encyklikans första del med bl. a. följande ord:

Det är ncidvändigt att de som har mottagit det heliga dopet och i kraft
av detta sakrament är infogade i Kristi mysdska kropp, dvs. kyrkan, tillmäter
detta faktum den största betydelse. I synnerhet bor de inse att de blivit upp-
höjda till ett högre, den övernaturliga pånyttfödelsens plan, som låter dem
erfara välsignelsen av att. vara Guds adopterade barn och värdigheten i att
vara Kristi brtider, den saliga lotten, dvs. nåden och glädjen över atr den He-
lige Ånde bor i dem; att de alltså verkligen är kallade till ett nytt liv, i vilket
ingenting mänskligt går förlorat med undantag a! arvsyndens olycksaliga
tillstånd. Allt som är äkta mänskligt kan nu uwecklas och uppvisa de skö-

naste prov på fullkomlighet samt frambringa en rikedom av heliga frukter.
Att van ktisten och att vara döpt får inte tillmätas endast ringa betydelse
och anses vara något som kan lämnas utan avseende. Det måste istället göra
varje kristen människa lycklig i sinnet och på fornkyrkligt sätt uppskattas
som en >illumination)), en inre upplysning som hämtar ned den gudomliga
sanningens livgivande ljus åt de troende, öppnar himmelen, kastar ljus över
jordelivet och låter de moende vandra såsom ljusets barn fram mot åskådandet
av Gud, kallan till den eviga saligheten.
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Encyklikau and.ra d.el ägnas den inomkyrkliga reformen.

Vi önskar av allt Vårt hjiirta att Guds kyrka är sådan som Kristus vill ha
henne: en, helig och helt inriktad pä att eftersträva den fullkomlighet som
Han har kallat henne till och gjort henne skickad f&.Ty, då hon i den gu-

domlige Frälsarens tanke framstår som den fullkomliga, måste hon under sin
jordevandring eftersträva fullkomligheten så att den lyser kring henne.

Detta är den viktigaste och avgörande uppgiften för'kyrkan. Strävan efter
fullkomlighet uppenbarar styrkan och energin i hennes liv, utgör dess driv-
kraft, manar och anklagar, upprätthåller, ger anledning till suckar och böner,
till ånger och hopp, möda och tillförsikt, prövning och förtjänst. .. Det synes

Oss mycket önskvärt att den så nyttiga och omfattande diskussion om full-
komligheten, som försiggått i kyrkan under gångna tider, åter röner det in-
tresse som den förtjänar, inte för att nya teorier skall uppställas utan för aa
väcka till liv nya krafter, som eftersträvar den helighet vilken Krisrus har
lärt oss.

I detta sammanhang kräver även de yttre betingelserna för kyrkans liv förnyad upp-
märksamhet.

Kyrkan kan inte stå likgiltig och overksam inför förändringarna i hennes

omvädd. De påverkar och betingar hennes arbetsvillkor, ty hon lever ju inte
skild från världen utan mitt i den. Hennes medlemmar är utsatta för infly-
tande från omvädden, de präglas av dess kultur, de antar dess lagar och sed-

vänjor. Äv denna nära beröring med det jordiska samhället uppstår för kyr-
kan ständigt på nytt en problematisk situation, som i vära dagar är mycket
komplicerad. Å ena sidan måste det kristna livet, sådant det företräds och
friimjas av kyrkan, alltid och under alla förhållanden skyddas för allt som
förfalskar, profanerar och förkväver; det kristna livet måste göras imunt mot
villfarelsens och ondskans smitta. Ä andra sidan måste det kristna livet dels
anpassa sig till de sätt att tänka och leva som omvärlden erbjuder och åläg-
ger - i den mån detta kan förenas med kyrkans religiösa och sedliga mål -dels söka kontakt med omvärlden, dess tänkesätt och seder, för att luttra och
förädla dem, friimja och helga dem.

Även här har konciliet en viktig uppgift at fulla. Det skatl utarbeta riktlinjer för
en reform av kyrkolagen och den kyrkliga ordningen; särskilda kommissioner som
tillsätts efter konciliets slut, kommer att utforma de nödvändiga tillämpningsföre-
skrifterna. Påven själv betonar ännu en gång sin fulla beredvillighet art främja den
ovaa antydda reformen.

Hur ofta har inte under de gängna århundradena denna reformvilja haft
sin anknytning till allmänna koncilier? Må det nu ske ännu en gång, men
den här gången inte för att beftia kyrkan frän nägra bestämda irrläror eller
råda bot pä nägra allmänt förekommande oordningar - sådana finns tack

z6z



Ecclesiarn suam

vare Guds godhet knappast inom kyrkan - utan för att Kristi mystiska
kropp, i den mån den är ett synligt samfund, skall uppfyllas av ny andlig
kraft, renas från de mänga fel som dess medlemmar begått och sporras till
strävan efter nya dygder.

Denna reform kan inte beröra vare sig den katolska läran eller vad som
i övrigt med nbdvändighet hör till kyrkans fundamentala uppbyggnad. Vi
skulle ruka själva ordet reform felaktigt om vi använde det i denna me-
ning. Vi kan inte beskylla Guds älskade och heliga kyrka för otrohet; att till-
höra henne betraktar vi som högsta nåd och det är hon som giver vår ande
vittnesbördet rac vi äro Guds barn> (Rom. 8: 16). Må detta inte bedömas
som högrnod eller förmätenhet, som omedgödighet eller dårskap utan tagas
som e$ bevis på den fasta tro och den glada övertygelse med vilken vi wek-
löst håller för sant att vi är levande och sanna lemmar i Kristi mystiska
k*pp, verkliga awingu till Kristi evangelium och räamätiga efterträdare
till apostlarna samt att alltjiimt hos oss finns såsom ett oförfalskat och le-
vande arv den organisation och lära som har sitt ursprung hos dessa apostlar,
dvs. den omätliga, fäderneärvda skatt av sanning och helighet som känne-
tecknar den katolska kyrkan sådan den är i dag. Om vi berömmer oss därav
eller rättare sagt alltid tackar Gud därför (Ef. ::zo), måste det även få till
fölid an vi känner större ansvar inför Gud, inför vilken vi måste avlågga
rlikenskap fcir en så stor välgärning; ansvar även för kyrkan, i vilken vi mfute
uppväcka denna medvetenhe såväl som viljan och föresatsen att bevara den
skatt, som S:t Paulus kallar >det som har blivit dig betrott, (Ef. 6: zo); an-
svar slutligen för de bröder som ännu är skilda från gemenskapen rned oss,

och för alla människor så atr de alla tillsammans med oss må få del av Guds
gäva.

Om vi i deaa sammanhang talar om fcirnyelse, så avses därmed inte för-
ändringar i sak utan snarare vår föresats att bevara de anletsdrag, som Kristus
har givit sin kyrka- Ja, vi avser därmed att återföra siunma kyrka till den
fulländade gestalt och form som rnocvarar den ursprungliga bilden av henne
och som överensstämmer med den nidvändiga uweckling, genom vilken hon,
likt ett träd ur sitt frö, har vuxit upp ur sin ursprungliga ordning och form
till sitt nuvarande tillstånd. Ingen må emellertid förledas till att tro att kyr-
kan, som redan har blivit ett stort och majestätiskt tempel till Guds åra, äter
bör reduceras till sina ringa, ursprungliga mått, som om der vore det sanna
och legitima Ingen må heller gripas av ivern att förnya kyrkans struktur med
hjälp av den karismatiska principen, som om kyrkan skulle bli förnyad och
sann med hjälp av ideerna hos ett fåtal, vilka brinner av iver och vilka med
en stundom påfallande tro att drivas av gudomlig inspiration skulle kunna
vanställa kyrkans verkliga gestalt genom sina fåfängliga drömmar om en
orimlig förnyelse. Kyrkan bör vi tjåina och älska sådan hon är, med klok för-
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ståelse för hennes jordiska villkor och med lyhördhet för Guds vilja; Gud
leder kyrkan och bistår henne även om han tillåter att glansen i hennes an-
sikte och heligheten i hennes gårningar fördunklas genom mänskliga wag-
heter. Det är denna helighet och denna härlighet som vi söker och med iver
främjar.

Det är ncidvändigt aff överryg€lsen om detta växer sig stark i oss, så att
vi undviker en annan fara som önskan efter förändringar kan leda till. Vis-
serligen finns inte faran hos oss som är herdar för hjorden och som därför är
fullt medvetna om vår heliga förpliktelse. Men däremot finns faran hos

mänga troende som felaktigt menar att eo reform av kyrkan huvudsakligen
består i anpassning ay hennes betraktelsesätt och hennes livsstil till denna
världens profana tycken och srn-ak. Många anser det vara nö,Cvändigt, ja, klokt
att anpassa sig. Följden blir att de som inte äger en fast rotad tro eller inte
hyser en orubblig vördnad för kyrkans bud menar tiden vara inne för an-

passning till en profan livsinställning, som om det vore den bästa och den
enda som en kristen människa kunde och borde ansluta sig till. Den alltför
stora benägenheten till anpassning sprider sig till det filosofiska området, där
i förunderligt hög grad tidsandan frodas i tanke och inställning, trots att an-
den borde varll- f.ri och ingen underdånig, endast söka sanningen och vara lå.t-

aktig inför tillförlitliga lärares auktoritet. Denna benägenhet sprider sig även

till det praktiska livet, där det blivit allt vanskligare och svårare att avgöra
vad som är rätt och vilket som är det riktiga sättet att leva.

Den s. k. naturalismen anstränger sig att upplösa den ursprungliga bety-
delsen av begreppet kristen 'tro; den s. k. relativismen åter, som ju godkänner

allt och anser allt ha samma värde, bestrider att det finns något obetingat
och absolut i de kristna grundsatserna; de som företräder den växande ten-
densen att ur det kristna livet skära bort allt som är mcidosamt eller obe-

kvämt beskyller den kristna självrukten och betraktelsen av de gudomliga
tingen för att vara avskyvärd och meningslös. Ja, det händer någon gång till
och med att man i apostolisk iver att f.ä låttare ingång i profana kretsar eller
att vinna människors - i synnerhet den nutida ungdomens - bevågenhet
åsidosätter helt rimliga kristna levnadsregler eller prisger den värdighet som
ger mening och kraft åt försöken att fä ingäng hos dessa människor och fram-
gång vid deras undervisning.

Avsikten med Våra förrnaningar är emellertid inte att man skall tro att
allt redan är i god ordning bara man orubbligt håller fast vid de handlings-
sätt som kyrkan tidigare förfäktat, och inte ens inom vissa godtagbara grdn-
ser närmar sig de allmänna handlingssätt som är typiska för vår tids män-
niskor. Som mål och uppgift för Vårt pontifikat håller Vi alltid i minnet
Vår företrädare Johannes XXIII:s ord om tingens liimpliga anpassning efter
vår tids behov. Detta uttalande, som Vi för övrigt nära nog har förelagt det
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ekumeniska konciliet som fastställd och stadfäst norm, återkallar Vi åter och
åter i kyrkans minne. Hennes ständigt pånyttfödda livsmod må ytterligare
stimuleras ddrav, för att hon med all omtänksamhet uppmärksamt må följa
tidens tecken och för att hon slutligen i enlighet med sin ungdomliga vita-
litet alltid och överallt >>prövar allt och behåller det som gott är> (r Tess.

i: zt).
Men som en i sanning nyttig förmaning till oss alla måste än en gång

bestämt framhållas: kyrkan kan förnyas och föryngras endast i den utsträck-
ning, som hon är beredd till lydnad mot Kristus och hon noggrant lever
efter de lagar som hon själv i enlighet med hans avsikt har stiftat för att
följa Kristus i hans spår. Av denna beredvillighet beror kraften i hennes för-
nyelse; härpå hennes metanoeia, som det heter på grekiska, dvs. sinnesänd-

ring; härpå dven hennes sträyan efter fullkomlighet. Kyrkan kan visserligen
underlätta eller förenkla iakttagandet av den ena eller andra lagen och före-
skriften, därför att hon i dag kan lita pä de fria kristna människorna; de har
ju blivit mera rtr-edvetna om sina uppgifter och mera mogna och kloka när
det gäller att söka de vägar på vilka de iftägavarande uppgifterna löses på ett
rätt sätt. Men inte desto mindre måste lagens väsentliga kraft förbli orub-
bad. Det kristna livets villkor, sädana kyrkan f.ramIågger och med väl över-
lagda föreskrifter fastställer dem, kräver hängiven tro, uthållighet och strä-
van efter tukt; de wingar på allt sätt in på >den smala vdg> som den gu-

domlige Frälsaren anvisat (Matt. j: ry); de kräver av oss moderna Kristi
efterföljare inte mindre själskraft än av de kristna i gängna tider, utan må-
hända mera; de kräver mod att visa lydnad, något som i dag framstår lika
nödvändigt och svårt som i forna tider och som förtjänar större lön, när denna
lydnad ledes mera av gudomliga än av mänskliga motiv. Det är nämligen
inte likformighet med väddens mentalitet, inte vdgran att underkasta sig den
tukt som en sund strävan efter den kristna fullkomligheten ålägger, inte eman-
cipation från legitima och kloka överordnades auktoritet, inte feghet inför de

obeständiga åsikterna hos vår tids människor 
- 

det är ingenting av allt detta
som ger kyrkan styrka eller gör det möjligt för henne att erfara de kraftfulla
verkningarna av den Helige Andes gävor; det är ingenting av allt detta som

kan utgöra beviset för att hon lever i Kristi sanna efterföljd eller ingiva henne

en enträgen kärlek till bröderna eller förmåga att meddela frälsningens bud-
skap till andra. Nej, det enda som kan vinna allt detta åt kyrkan är hennes

vilja att leva i enlighet med Guds nåd och att vara trogen Kristi evangelium
samt en innerlig gemenskap mellan hierarkin på skilda nivåer och den kristna
gemenskapens medlemmar. Den som följer Kristus efter är inte vek och feg

utan stark och trogen.

Paulus VI preciserar sedan sina anvisningar till det kyrkliga livets förnyelse på ytter-
ligare två punkter nämligen vad det gäller fattigdomen och kärleken.
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I första rummet framhåller Vi ncjdvändigheten av att srrdva efter och leva
i en anda av fattigdom. Vi är nämligen övertygade om följande: i sitt heliga
evangelium uppställer och förkunnar Kristus alldeles uppenbart budet om
fattigdom; det hänger nära samman med den höga kallelse varigenom vi fått
bestämmelsen att vinna Guds rike. Budet lämnas dock i stor utsträckning
obeaktat på grund av den i vår tid inrotade vanan att ld-gga stor vikt vid ägo.
delar. Att sträva efter fattigdomen är emellertid nördvändigt för att vi skall
lära känna våra tidigare missgrepp och den skada vi därigenom tagit; men
dessutom för att vi skall förstå dels den norm, efter vilken vårt sätt am leva
och handla bör inriktas, dels det sätt att förkunna Kristi religion, som lämpar
sig för vår tid. Alla är ense om att det här gäller en svår sak. Därför ansåg
Vi det vara ntjdvändigt att i denna rundskrivelse komma med en uttrycklig
förmaning, inte som om Vi hade för avsikt att utfärda särskilda rättsliga
föreskrifter utan därför att Vi, vördiga bröder, ville urbedja Oss eder hjälp
med instämmande, råd och gott föredöme. Vi förväntar nämligen att ni, som
med auktoritet prövar och förmedlar de värdefulla impulser som den gudom-
lige Tröstaren väcker till liv i den heliga kyrkan, ger anvisningar, på vilket
sätt både herdar och troende skall motsvara budet om fattigdomen i ord och
livshållning.

Att åga fattigdomens anda och att söka förverkliga den evangeliska fattigdornen
utesluter inte insikt och medverkan i det ekonomiska livet. Den som på detta sätt är
fri och obunden till sitt inre har wärtom ökad möilighet att på det ekonomiska om-
rådet nå fram till ett klokt omdöme och en välsignelsebringande tillämpning av den
kristna sociallärans grundsatser.

Det andra, som påven särskilt vill betona, är kärlekens anda. Kärleken till Gud
och nästan bör inta den förnämsta platsen på den religiösa och sedliga värdeskalan
vid det kyrkliga livets förnyelse.

Det finns inte något som ej skulle kunna uppnås och förnyas genom kär-
leken. Kärleken fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den
uthärdar allting (r Kor. ry:7). Vem av oss vet inte detta? Om vi vet det,
är det då inte kärlekens timme? 

*

Encyklihans ned.ie d.el behandlar kyrkans dialog med den moderna världen. Skill-
naden mellan kyrkan och världen innebär inte nödvändigtvis en absolut dotsättning.

Uppmärksamheten måste riktas på den inställning och hållning som kyr-
kan skall visa gentemot vår tids människor. Hon måste göra sig underkunnig
om vilken kontakt hon har med det nuvarande mänskliga samhället. Det in-
träffar nämligen aft, när kyrkan för varje dag vinner allt djupare kunskap
om sig själv och bemodar sig att uttrycka det mönster som Kristus har givit
henne, hon oftast anses awika från mentaliteten och sederna hos de män-

niskor, som hon lever tillsammans md och vill vända sig till.
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Om detta avstånd och denna skillnad talas det öppet i evangeliet på de

ställen, som handlar om >världen>. Där rör det sig dels om en mänsklig ge-

menskap utan tro och utan nåd, dels om ett mänskligt samhälle som för-
gäves berömmer sig av sitt må vara mycket f.örtÄf.fliga tillstånd, i den över-

tygelsen att dess egna krafter räcker till för att uppnå ett fulländat, förbli-
vande och framgångsrikt välstånd. Men det är även f.räga om en mänsklig-
het som är djupt pessimistisk med tanke på sin dystra belägenhet och som

bestämt påstår att dess laster, tygellöshet och andliga sjukdomar inte blott är

nördvändiga och obotliga utan dven önskvärda som tecken på frihet och ett
friskt ursprung. Kristi evangelium å sin sida visar ofta en entydig och ibland
mycket påfallande uppriktighet beträffande människans elände; det över-

bevisar, förlåter och helar. Evangeliet lånar däremot inte sitt öra åt dem som

påstår att människan är god av naturen och att hon ingentin g annat vill än

att få uweckla sig enligt sitt eget fi:ia val; men evangeliet instämmer å andra

sidan ej heller med dem som misströstar om att den mänskliga naturens för-
därv kan botas.

När kyrkan verkligen vet med sig, vad hon enligt Guds vilja är, upplever
hon både en enastående rikedom på kmfter och ncjdvändigheten att ingjuta
dem i alla människor eller också är kyrkan klart medveten om att på samma

gäng ha mottagit ett uppdrag av Gud och ett budskap som överallt skall

kungöras. H:år tar plikten att förkunna evangelium och uppdraget an ltua
alla folk samt uppgiftefl att ågnLa sig åt den apostoliska omsorgen om alla
människors eviga frälsning sin borjan. Förvisso är det inte tillräckligt att stå

fast i tron. Det är utom allt wivel, att de skatter av sanning och nåd, som

vi ärvt efter den kristna trons fäder, till sin helhet måste bevaras och även

försvaras, såsom Paulus uppmanar: >Bevara vad som har blivit dig betrott>
(r Tim. 6: zo). Men varken genom attbrevffa eller genom att försvara full-
gör kyrkan helt sina förpliktelser med avseende på de gåvor som hon har

mott€it. . . Den innerliga impuls, som utgår från kärleken och driver denna

att bli en i det yttre framträdande kädeksgåva, vill Vi giva det redan bruk-
liga namnet dialog.

Ja, kyrkan måste komma till en dialog med det mänskliga samhället där

hon lever, med den påföljden att hon själv liksom ikläder sig skepnaden av

ord, budskap och dialog.

Det blir konciliets uppgift att närmare studera denna ytterst viktiga fuLgz. Päven

själv vill h* bara ge nägra riktlinjer. Det sker i den övertygelsen att en sådan dialog

'står i överensstämmelse med Vårt apostoliska ämbete och nog kommer att bli dess

kännetecken>.
Denna dialog har sitt ursprung i Guds egen tanke.

z6l



Ecclesiam suam

Enligt sin natur förutsäter religionen med nodvändighet ett umgänge
mellan Gud och människan och detta umgänge får sitt uttryck i bönen, ge-

nom vilken ett slags dialog kommer till stånd. Även uppenbarelsen 
- 

dvs.

det övernaturliga förhållande som Gud själv har ingått med människorna
kan uppfattas som en form av dialog, där Guds Ord talar genom mandoms-

anammelsen och evangeliet. Det f.adeiliga och heliga samtal mellan Gud och
människorna, som avbröts efter Adams olycksaliga f.all, har återupptagits un-
der tidernas lopp. Frälsningshistorien berättar i själva verket om denna långa
och mångskiftande dialog som Gud inlett rned människorna på ett underbart
sätt och fortsatt med dem i mångfaldiga former.

Gud själv har tagit initiativet till frälsningens dialog, ty han har älskat oss

innan vi älskade honom (r Joh. 4: ro). Dårf.ör måste även vi ta initiativet
till dialogen med människorna och inte vänta till dess att andra kallar oss

därtill.
Frälsningens dialog hade sin utgångspunkt i Guds kärlek och godhet, >rty

så älskade Gud världen att ha utgav sin enfördde Son> (Joh. 3: fi). Därför
måste det vara en brinnande och uppriktig kärlek och ingenting annat som
bevekar dven oss till dialogen.

Frälsningens dialog är inte beroende av deras förtjänster med vilka den
skall föras, och ej heller av de resultat som kan uppnås, ty ,det är inte de

friska som behöver läkarc, utan de sjuka" (Luk. 5: 3r). Därför bör vår dialog
inte begränsas och ej heller avpassas efter vår egen nytra.

Långt ifrån att någon skulle wingas med yttre makt aft komma till sam-

talet, var kärleken den drivande kraften vid inbjudan. Visserligen lades ge-

nom denna inbjudan ett stort ansvar på den som blev bjuden (Matt. rr: zr),
men det lämnades honom frihet att komma till samtalet eller att undvika
det. Kristus anpassade sina under såväl till antalet som till beviskraften efter
åhörarnas förutsättningar och vilj'a (Matt. rz:38ff..; t3: r3), rned den av-

sikten att de skulle bli i stånd att fritt samtycka till den gudomliga uppen-
barelsen och på så vis inte gå miste om samtyckets förtjänst. På samma sätt
kommer ej heller Vårt ämbete, fastän det förkunnar den säkra och för fräls-
ningen nödvändiga sanningen, att använda någon yttre makt utan tvärtom
följa legitima vagar av mänsklig vänlighet, inre övertygelse och gemensamt
samtal samt erbjuda frälsningens gåva med respekt för vars och ens person-

liga och medborgerliga frihet.
Frälsningens dialog stod öppen f& alla utan undantag och den riktade sig

till alla utan skillnad. Därför måste även vår dialog vara universell, dvs. ka-
tolsk, passande för alla, om vi bortser från dem som är helt awisande eller
endast gör sken av att vilja vara med.

Frälsningens dialog utvecklades från en oansenlig borjan gradvis i olika
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stadier fram till den fulla framgången (Matt. ry:3r). Därför måste även vi,
när vi kallar till samtal, ta hänsyn till människornas och tidernas långsamma

uweckling och invänta den stund då Gud skänker fuamgäng. Men vi fär f.ör

den skull inte uppskjuta till i morgon vad vi kan genomföra i dag. Det är

nämligen rätt och billigt att \i dlr både angelägna om vart lägligt tillfälle
och medvetna om att tiden är ond (Ef. 5: fi). Idag, dvs. varje dag, måste

vår dialog tas upp på nytt, och det skall ske tidigare ftän vär sida än från
deras som den riktas till.

Självfallet kan umgänget mellan kyrkan och det mänskliga samhället för-
verkligas på olika sätt. Rent teoretiskt kunde kyrkan inskränka sina förbin-
delser till ett minimum, i avsikt att bestämt hålla sig på avstånd från män-

niskornas prof.ana gemenskap; hon kunde föresätta sig att leta upp det onda

som där smyger omkring och offentligen bannlysa det och f&följa det i ett
slags heligt krig. Omvänt kunde kyrkan narma sig det profana samhället
endast för att pröva, om hon kunde få övertaget genom sin makt eller domi-
nera i Guds namn 

- 
och annat dylikt. Men enligt Vår mening kan kyrkan -utan att avstänga sig från andra möjligheter - 

knyta sådana förbindelser
med människotna som i ordets rätta bemärkelse mer motsvarar formen av en

dialog. Denna dialog får emellertid inte följa ett schema utan måste rätta sig

efter både dialogpartnerns 'kynne och de konkreta omständigheterna, bero-

ende på om det gäller ett samtal med barn eller vuxna, med sådana som

tror på Kristus eller sådana som inte ,tror på honom. En sådan anpassning

kräver det idag rätt allmänt spridda sättet att uppfatta förhållandet mellan
det heliga och det profana; vidare det snabba händelseförlopp som i så hög
grad har f&dndrat utseendet hos våra dagars samhällg liksom mänga tecken
på bifall från detta samhälles sida; slutligen den mognad som vår tids män-

niskor uppnått, vilka 
- 

vare sig de utövar religionen eller försummar den -genom sin medborgerliga bildning har blivit i stånd att tänka, tala och föra
en dialog med värdighet.

Den som använder denna form av umgänge uttrycker därmed sin önskan

att vara hövlig, att visa högaktning, välvilja och godhet mot de andra; han
tar avstånd från på förhand gjoda beskyllningar mot de andra, från krän-
kande samt vitt och brett igångsmt polemik och all värdelös diskussion, som
endast syftar till att yata uppvisning.

Även om vi för samtalet utan någon avsikt att genast leda samtalspartnern
fram till den sanna religionen, detta av hänsyn till hans värdighet och fri-
het som person, så önskar vi dock att i hans eget intresse skapa förutsätt-
ningar för en allt större gemenskap i uppfattningar och åsikter. Därför förut-
sätter dialogen, att vi sjäLva har den inställning som vi vill skapa och främja
i vår omgivning, nämligen inställningen hos den som känner hela tyngden
av det apostoliska uppdraget, som är medveten om att inte kunna avskilja sin
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egen från de andras frälsning och som med all sin omsorg vill bidraga till
att det anförtrodda budskapet blir utgångspunkt för ett samtal dtu alla deltar.

Dialogen måste alltså betraktas som en form av apostolisk verksamhet och
som ett medel till att förena sjdlana. Därför bör den ha följande egen-
skaper:

Först och främst klarhet. Dialogen förutsätter och kräver att det sagda till
alla delar kan uppfattas av åhöraren; den är avsedd att :rara tankeutbyte_ och
innebär en inbjudan att utveckla och använda själens högsta andliga krafter.
Redan denna egenskap gör, att dialogen kan räknas till en av de ädlaste och
sinnrikaste uttrycksformerna för mänsklig bildning, och denna första egen-
skap skulle vara tillräcklig för oss alla, som spomas av apostoliskt nit, att
granska vårt sätt att tala; dr värt. språk lätt att förstå eller inte, anpassat till
människornas fa.ttningsförmåga och väl utformat?

För det andra saktmod., såsom vi enligt Kristi uppmaning skall lära oss det
av honom själv: >Lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat>>
(Matt. n: z9). Vi uppträder ju ohöviskt om vår dialog är full av högmod,
om vi använder spetsfundiga ord eller tillfogar andra svåra sår. Dialogen
får sin tyngd därav att den framhåller det som är sant, sprider kädekens gåvor
och underordnar sig det goda föredömet, att den avstår från obehärskade me-
toder, fördrager mo$atta åsikter och är generös.

För det tredje måste dialogen präglas av ömsesi.d.igt förtroend.e, dvs. utgå
iflän att samtalspartnerns ord är av vikt för honom och att han har vilja att
lyssna till den andres ord. På det sättet ftämjar dialogen förtrolighet och vän-
skap; den förenar de samtalande i gemensam vilja xt bejaka det goda, vilket
sannerligen inte ger fitn ät någon att försöka vända allt till sin egen fördel.

För det fjarde antfigen den pedagogiska klokheten, som noga överväger
åhörarens psykologiska, moraliska samt övriga förutsättningar (Matt. 7:6),
nämligen om det rör sig om etr barn, en obildad, en oförberedd, en miss-
tänksam eller en fiende. Talaren måste anstränga sig att låta känna åhö-
rarens andliga författning, för att på ett förnuftig sätt anpassa sig själv och
sin framställning; den f.fu aldrig bli besvärlig eller svårfattlig för åhöraren.

Men inte nog därmed. I dialogen upptäcker man nämligen lätt att man
kan nå fram till tons ljus på olika vägar och att de alla kan leda till ett och
samma mål. Dessa vägar kan - flysn om de viker av - ändå komplettera
vanndra och leda våra slutsatser bort från de upptrampade stigarna, med på-
följd att vi emellanåt tränger djupare in i våra undersökningar eller för-
bättrar vårt framställningssätt. En sådan tålmodig tankeövning bidrar även

till att vi upptäcker sanningselement i de andras åsikter, att vi uwecklar vära
läror med stor redbarhet; det kan räknas oss till beröm, om vi gör det på
sådant sätt att de andra inte blott har möjlighet att svara, om de vill, utan
även så småningom tillägnar sig vår lära.
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Och nu, i vilken form skall vi framställa frälsningens dialog?
Förvisso i många olika former, ty dialogen tillåter experiment, om så be-

höves; den söker efter lämpliga hjälpmedel; den låter inte hindra sig av
förutfattade meningar och är inte fastlåst vid uaditionella uttryckssätt som
redan har mist sin udd och inte mer gör intryck på människorna.

Här aktualiseras på nytt den viktiga f.rägan, hur kyrkans uppgift skall
anpasszls efter människornas liv vilket de lever i en bestämd tid, på bestämda

platser, i en bestämd kultur eller social situation.
Hur långt skall kyrkan anpassa sig till tingen och omständigheterna i den

tid, där hon har att fullgöra sina uppgifter? Hur skall hon skydda sig själv
mot den s. k. relativismens faror, så att dessa inte undergräver troheten mot
hennes dogmer och sedliga föreskrifter? Hur blir hon själv istånd att upp-
söka alla människor och göra dem delaktiga av frälsningens gåva, enligt
aposteln Pauli föredöme, som skriver om sig själv: >För alla har jag blivit
alh, för att jag i alla händelser skall frålsa nägra> ( r Kor. 9: zz)?

Då frälsningen inte kan överbringas till mänskligheten utifrån, måste vi
naturligwis först, i likhet med Guds Ord som gjorde sig själv till människa,
anpassa oss efter deras levnadsformer till vilka vi kommer för att överbringa
Kristi budskap. Om vi verkligen vill att de andra skall lyssna på oss och för-
stå oss, får vi inte göra anspråk pä nägra privilegier eller sätta upp en ridå
av invecklade ord, utan vi måste anta de seder som är gemensamma för de

andra, särskilt de mest oansenligas, detta under förutsättning att sederna är
mänskliga och hederliga; vi måste vidare, innan vi talar, försöka lyssna till
människorna eller rättare till deras hjärtan, så att vi inte blott förstår och tar
hänsyn till dem utan även så långt som möjligt tillmötesgår deras önskningar;
slutligen måste vi just därför att vi vill vara människornas herdar, fäder och
lårare, bemöta dem som deras bröder. Vänskap förenad med höviskhet är för-
visso ett gynnsamt klimat för dialogen. Allt detta måste vi hålla i minnet
och förverkliga i enlighet med Kristi bud och exempel (Joh. 13: r4-q).

Det finns emellertid alltjämt vissa risker, ty att utföra en apostels värv
är alltid ett vågspel. Under inga omständigheter får försöken att komma brö-
derna närmare locka oss att tunna ut sanningen eller att det minsta avkorta
den. Vår dialog kan på intet sätt befria oss från förpliktelsen att bevara vår
tro och i vår apostoliska verksamhet får vi under inga förhållanden, på grund
av tvetydiga och wivelaktiga avsikter, anpassa och jåimka de föreskrifter och

budsom till sak och mening både fastställer och begränsar bekännelsen till
den kristna tron. Den s. k. irenismen och synkretismen syns ju till slut inte
vara annat än former av den skepticism, som riktar sig antingen mot bety-

delsen eller sakinnehållet i det Guds ord som vi ämnar förkunna.
Endast den som själv troget håller fast vid hela Kristi lära, kan verk-

ningsfullt fullgöra det apostoliska uppdraget. Och endast den som förverk-
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ligar de kristna buden i sitt eget liv kan rädda sig undan besmittelsen från de

kringsmygande villf arelserna.

Här hänvisar påven åter till konciliet och dess uppgift att ge teoretiska och prak-
tiska riktlinjer även i d,enna fräga. Det rör sig ju om kyrkans apostoliska sändning i
ordets strikta berydelse och därför är det just den högsta ledningens sak att ,klokt
och effektivt bestämma fasta gränser, normer och vägar, allt efter omständigheterna,
för att en sådan dialog skall bli levande och fruktbärande".

Sorn avslutning till denna punkt i encyklikan framhäver påven den stora bety-
delse som tillkommer förkunnelsen av Guds ord, rinom ramen för det katolska aposto-
latet i vår tid". Predikan är den primdra formen för detta apostolat. Ingen annan
form, även om den har fått stort inflytande genom massmedia, kan ersätta predikan.
uVårt ämbete, vördiga bröder, är alltså först och främst en ordets tiänst.> Förnyelsen
på detta område ,måste framför allt visa sig i ett återvändande till >studiet av den äkta
konsten att förkunna Guds ordu. Det gäller att ta upp en ädel tävlan med dem vars

ord i dag har det största inflytandet på den offentliga meningen. "Hos Herren själv
måste vi bönfalla om den viktiga, själavinnande gävan (Jet. r:6) att vära gätningar
blir till en verklig och effektiv början för tron och att vårt budskap får gå ut till
världens ände (Rom. ro: 17f.)., De riktiinjer för predikan och den kateketiska un-
dervisningen, som ges i koncilskonstitutionen om den heliga liturgin, skall noga efter-
följas.

Slutligen borde det också ges en anrydan om, md vilka vi skall föra vår
dialog, men Vi vill ej heller på denna punkt förekomma konciliets beslut;
det kommer, om Gud vill, att bli känt inom kort. Men då Vi ändå i all-
mänhet talar om dialogen som en uppgift, till vilken kyrkan i dessa tidet
borde sporras av ny iver, kan det vara till gagn att påminna om detta ena:

kyrkan måste vara beredd att föra dialogen med alla människor av god vilja,
må de nu befinna sig inom hennes gränser eller utanför.

Kyrkans moderliga hjärta räknar ingen som främling; ingen anser hon stå

utanför räckvidden av sin tjånargeirning; ingen betraktar hon som fiende, om
han själv inte vill vara det; kyrkan kallas inte utan skäl den katolska och det
är inte förgäves som hon har anförtrofts updfaget att inom människornas
familj värda enheten, karleken och freden.

Kyrkan är medveten om aft hennes möjligheter är begränsade, särskilt när
hon tänker på de väldiga uppgifter som hennes världsmission ställs inför och

när hon ser sina egna brister och försummelser. Men när allt kommer om-
kring är det den viktigaste insikten aft tron är en nådegåva frän Gud och att
det är han som till slut ensam bestämmer evangeliets framgäng och fräls-
ningens timme.

Kyrkan vet med sig att hon är utsäde, surdeg, salt och världens ljus. Hon
lägger märke till allt det nya i vår tid, men hon går sin väg rakt fram genom
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tingens växlingar med enkel förtröstan och hon säger till människorna: hos
mig finns vad ni söker och vad ni behöver. Med dessa ord lovar hon inte jor-
disk lycka men hon erbjuder den hjälp, det ljus och den nåd, som leder till
lyckan, så långt det är möjli$; och hon undervisar människorna om det kom-
mande liv som överstiger det naturliga. Hon samtalar även med människorna
om sanning, rätwisa, frihet, framsteg, endräkt, fred och kultur. . . På så sätt
har kyrkan ett budskap till alla enskilda människogrupper.

Kanske säger nu någon, att Vi vid dessa påståenden ledes av alltför stort
ämbetsnit och att Vi inte tillräckligt realistiskt har övervägt, i vilker förhål-
lande som det mänskliga samhället befinner sig till den katolska kyrkan. Så

är dock inte fallet; Vi är fullt underrättade om de verkliga förhållandena. För
att summariskt sammanfatta dem, kan vi lämpligen använda oss av koncen-
triska cirklar, i vilkas medelpunkt Gud har ställt oss.

Först utbreder sig där en oändlig krets, vars gränser inte kan skönjas, ty
de förlorar sig i den fjturan horisonten; det rör sig nämligen om hela den
mänskliga gemenskapen, om världen. Att dess avstånd från oss är så stort,
det är riktigt, men vi känner ändå inte att den är oss främmande. Allt mänsk-
li,gt angär oss. Med hela mänskligheten delar vi ju samma narur och samma
liv med alla de gåvor som berikar livet och med alla de svårigheter som be-
lastar det. Vi är beredda att vara med i denna primära allmänna gemen-
skap, att bifalla alla de trängande krav som dess väsentliga behov uppställer,
att godkänna och berömma allt det nya och ofta mycket värdefulla som är
resultatet av dess andliga förmäga. Vårt bidrag till allt detta är de sedliga
sanningar, som är av högsta betydelse och välgörande för alla, och vi be-

fäster dem i människornas samvete. Överallt där människor söker förstå sig
själva och vädden, kan vi vara dllsammans med dem; överallt där folkför-
samlingar fastställer människans rättigheter och plikter, slår vi oss gärna ned,

om det är tillåtet, och rdknar oss detta till stor heder. Om det i människan
finns en anirua naturaliter cltrist.iana (en själ som till sin natur har en kristen
läggning), då vill vi visa den vördnad och högaktning och samtala med den.

Vi erinrar Oss själva och alla andra, att denna vår vilja är helt oegennyttig,
då vi ju inte begär några politiska eller timliga fördelar, men att den också

betyder att vi accepterar alla äkta mänskliga och jordiska värden eller syftar
till att höja dern upp till det övernaturliga och kristna planet. Kyrkan är näm-
ligen inte identisk med den samhälleliga kulturen, men hon främjar den.

Vi vet mycket väl att det inom denna vidstäckta cirkel finns mänga, ty-
vårc rdtt många, som inte bekänner sig till någon religion; vi vet också att
inte så få förnekar Guds existens, ehuru de gör detta av olika skal. Vi vet även

att somliga öppet framhåller denna sin gudloshet och förfäktar den orimliga
och fördärvliga övertygelsen, atr de därmed befriar människorna från för-
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legade och falska livs- och världsåskådningar för aft ersäna dem, som de ide-
ligen säger, med uppfattningar som stämmer överens med de moderna veten-
skapliga framstegen.

Detta är förvisso det allvadigaste problemet i vår tid. Men därom är vi
fast övertygade: de antaganden, som gudsförnekelsen stirrCer sig pä, är allt-
igenom felaktiga i sig själva; de stämmer inte överens med det som vårt för-
nuft kräver som de yttersta och nödvändiga förutsättningatna; dessa anta-
ganden prisger de sanna och ncjdvändiga grundvalarna för en förnuftig världs-
ordning; de inför i det mänskliga livet, i stället för en förnuftig omdömes-
f&mäga som hjälp att lösa trägorna, en orimlig dogm som förnedrar livet,
gör det tröstlöst och i grunden bryter sönder varje socialordning som bygger
därpå. Att utsläcka Guds ljus innebär alltså inte någon befrielse utan början
till en mycket stor olycka. Därför kommer vi att av alla krafter göra mot-
stånd mot det onda som bryter in med denna förnekelse; vi leds därvid av
vårt främsta intresse, nämligen att vidmakthålla sanningen; vi bevekas av den
heliga samvetsplikten an troger och restlöst bekänna Kristus och hans evan-
gelium, vi drivs av den brinnande och ofrån{<omliga kärlek varmed vi tänker
på mänsklighetens <iden; så kommer vi att handla, även uppmuntrade av den
oövervinnerliga förhoppningen att de moderna människorna i den form av
religion som den'katolska tron erbjuder skall känna en kraft som driver dem
att uppnå en samhällelig kultur som aldrig tar slut utan framskrider till en
naturlig och övernaturlig fullkomning av den mänskliga anden; en kultur som
genom den av Gud mottagna nåden i frid och ärbarhet kan äga de jordiska
värdena och samtidigt förtrösta om att vinna de eviga.

Detta är de skal som wingar Oss, liksom Våra företrädare och alla dem
som högt värdera religionens upphöjda värde och betydelse att förkasta de
uppdiktade teorier, vilka förnekar Gud och förföljer kyrkan; teorier som ofta
står i sammanhang med den ekonomiska, sociala och politiska utformningen
av vissa regimer, såsom i hög grad fu f.allet med den ateistiska kommunismen.
Man kan såga, att vi inte fördömer dessa system i samma utsträckning som
systemen själva och de därpå uppbyggda regimerna uttryckligen motarbetar
oss vad läran beträftar och med våld fOrfoljer oss. Men dema Vårt bekla-
gande bör snarare uppfattas som ,klagan av betryckta människor än som ett
domslut.

I ett sådant läge tu det svårt att tänka sig en dialog, för att inte säga att
den är omöjlig; trots detta dr vi, ännu denna dag oförhindrade av någon förut-
fattad mening, inte på minsta sätt awisande mot anhängare till sådana system
och regimer. För den som älskar sanningen är en diskussion alltid möjlig;
men ändå växer svårigheterna i det oändliga på grund av hinder av rnora-
lisk art som stället sig i vägen, darfOr att det saknas tillräcklig frihet att be-

döma och handla och därför aft ordens betydelse vid diskussionen perver-
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teras, när de inte används för att söka och beskriva sanningen utan avsikt-

ligen missbrukas till egen nytta.
Av det skälet härskar tystnaden i stället för dialogen. För att anf.öra ett

exempel: den kyrka, som fått namnet Tystnadens kyrka, tiger; endast hennes

plågor talar och de förenar sig med de lidanden som drabbar den undertryckta

och prisgivna mänsklighet, där andens rättigheter slås till marken av dem

som har makt att behärska. Om vi skulle kirja en diskussion, hur skulle un-

der sådana omständigheter några samtal kunna ske? De skulle ju inte vara

något annat dn en ropand,es röst i öknen (Matt. r: r3). Endast tystnad, smär-

tans rop, tålamod och kädek som aldrig upphör blir det vittnesbörd som

kyrkan kan ge och som inte ens döden kan göra om intet.
Även om vi weklöst och uppriktigt vidhåller och försvarar religionen och

alla de andliga värden som den bekänner sig till och främjar, så måste ändå

vär sjårlavärdsomsorg driva oss till att i de moderna ateisternas siälar forska

efter de djupare liggande motiven för deras förvillelser och gudsförnekelse.

Att dessa motiv är sammansatta och mångskiktigu, det kan vi lätt förstå och

därmed även aft man måste bedöma dem med klokhet och vederlägga

dem mera grundligt; någon gång beror de på det kravet att de gudomliga

tingens ordning (dvs. Gud och religionen) borde framställas med en högre

lagd och mera korrekt bevisföring än den som vunnit överhand i vissa ofull-
komliga former av predikan och kult; för att kunna förbättra dessa och göra

dem mera förståeliga, måste vi efter bästa förmäga utforska, genom vilka
medel de bättre kan förrydliga de heliga ting som de är tecken för. Vi lägger

märke till att ateister, ledda av en viss orolig och ofta f.örtäf.flig iver samt

drivna av lidelse och gripna av utopiska idder, drömmer om rätn'isa och

framsteg och i den sociala ordningen strdvar efter det de anser vara det bästa

och liksom gudomliga. Allt detta uppfyller hos dem den plats som skulle

innehas av det Absoluta och Nödvändiga, och är ett bevis för att de be-

härskas av den länglan efter Begynnelsen och Änden som inte'kan utdrivas

ur sinnena; det är vårt läroämbetes uppgift att med tålamod och vishet lära

dem, aft det här rör sig om en verklighet som i förhållande till den mänsk-

liga naturen är både transcendent och immanent. Vidare lägger vi märke till
att ateister - någon gång drivna av en naiv entusiasm - omsorgsfullt an-

vänder den mänskliga slutledningskonstens metod för att komma fram till
en vetenskaplig kunskap om vädden. Mot denna forskning är intet att in-
vända, allra minst när den vid sitt tänkande följer närapå samma logiska

vågar, som är brukliga hos skolor med förstklassig undervisning; mot deras

vilja vilka här tror sig har funnit det mest effektiva medlet för ateismens

förwar, tränger denna forskning med inneboende konsekvens fram till nöd-

vändigheten att åter och definitivt erkänna den högste Guden, metafysikens

och logikens förnuftiga grund. Vem av oss skulle då inte vilja bispringa denna
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nördvändiga tankeurvecklirg 
- 

som den av ateistisk-polititk uetenskap upp-
lysta människan med avsikt avbryter vid en viss punkt och därmed utsläcker
det ljus som skulle kunna ge klarhet om universum 

- 
och stimulera den

att gå vidare för att slutligen nå fram till insikt om en objektiv realitet hos
hela kosmos 

- 
en insikt som låter själen drabbas av Guds närvaro och mun-

nen, stammande ringa ord, framsdga lyckliga böner? Understundom träffar
vi även på sådana vilka är begåvade med en viss själsstorhet och oförmögna
att täLa den medelmåttigher och själviskhet, som i våra dagar skämmer så

mänga kretsar i det mänskliga samhället; de tillägnar sig framgångsrikt tale-
sätt och satser ur vårt evangelium för att uttrycka människornas ncid, beho-
vet av ömsesidig hjälp samt känslor av medlidande. Skall vi en gång komma
så långt att vi kan äterf.öra sådana ord, som betecknar sedliga värden, till-
baka till deras ursprung, dvs. till de kristna källorna?

Det kan van nyttigt, att här påminna om något som Vår företrädare Jo-
hannes XXIII har skrivit i sin encyklika Pacem in terris: >>Medan de redan
fixerade åsikterna förblir desamma, är rörelserna 

- eftersom de arbetar i
förhållanden, som ständigt förändras 

- 
själva underkastade förändringar>

(Cred.o 1963, sid. t8z, nr r59). Därför uppgiver vi inte hoppet att det en
gång mellan dem och kyrkan skall kunna föras en dialog, som är mera frukt-
bar än den som pägär i vår tid och i vilken intet annat kommer till tals än
vårt ogillande, som vi är förpliktade till att uttala, och vår klagan.

Innan vi kommer till slutet av denna utblick över världen kan vi inte
underlåta att uttala den förhoppning, som vi uppriktigt hyser nämligen att
vår föresats att föra denna dialog och utveckla den i alla tänkbara former,
tjänar fredens sak bland människorna; detta emedan dialogen använder en
metod som försöker ordna människornas mellanhavanden med klokheten och
uppriktigheten som norm och emedan den dessutom visar hur nynigt det är
med erfarenhet och förnuft som vägledning när man söker de viktigaste bland
de högsta värdena. Vår dialog, som vi börjar utan några själviska avsikter, är
sålunda fri frän allt godtycke; den kommer från em uppriktigt sinne och främ-
jat pä grund av sin natur en fri och hederlig fred. Vår dialog avskyr hyck-
leri, avund, svek och intriger; den brännmärker som förbrytelse varje krig
vilket innebär angrepp mot något folk eller som sättes i gäng på grund av
imperialistiska anspråk och maktlystnad. Vår dialog befrämjar säkerligen även
de mänskliga relationer, vilka ännu finns mellan de flesta naticnerna, i deras
statsorganisation, och hos deras fundamentala enheter, dvs. samhällsgrupper,
familjet och enskilda, och vilka är till stor hjälp för olika samhällsorgan och
alla enskilda när det gäller att förstå vad fred är och vad det innebär an hän-
givet och plikttroget försöka bevara den.

Vi ser oss dven omgivna av en annan cirkel, som är lika vidsträckt som
den första men däremot på mindre avstånd från oss. Den omfattar i första
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rummer de människor som tillbeder den ende och högste Guden, vilken även

vi dyrkar. Vi tänker här på det judiska folket, som förvisso f.örtjänar vår hög-

aktning och tillgivenhet, emedan de har kvar den religion som vi kallar den
gammaltestamentliga. Vidare tänker vi i detta sammanhang på dem som till-
beder Gud enligt den form av religion som kallas monoteism, i all synnerhet

den som muselmanerna är anhängarc av; för allt som i deras kult är sant och
godtagban skänker vi dem vår aktning. Vi tänker slutligen pä anhångarna av

de omfattande afrikanska och asiatiska religionerna. Vi kan givewis inte dela

alla de olika föreställningarna hos dessa kultformer och vi kan ej heller vara

likgiltiga och sorglösa, som om de alla, var och en på sitt sätt, vore av samma

värde och som om deras anhängare hade rätt att avstå från att gå vidare och

undersöka om Gud själv har uppenbarat någon form av religion som är fri
från all villfarelse och noga fastställd och i vilken han vill att man skall lära

känna, älska och tjäna honom. Förpliktelsen till uppriktighet wingar oss

wärtom att klart och tydligt framhålla vad vi ttor på: det finns endast en

sann religion, den kristna, och det är vår förhoppning att alla, som söker och

tillbeder Gud, skall erkänna den som sådan.

Men därmed vill vi inte vägra vår respekt f.ör alla de andliga och sedliga

värden, som finns hos de olika icke-kristna religionerna; ty det är till gagn att
tillsammans med dem främja och skydda allt det höga och värdefulla, som
på religionsfrihetens, den mänskliga broderlighetens, undervisningens och lä-
rans, den sociala välgörenhetens och den samhälleliga ordningens plan är ge-

mensamt Om dessa stora värden, som förenar oss, är samtal från vår sida

möjligt och vi är beredda att ge tillfälle till det så ofta man för det under

ömsesidig och uppriktig aktning.
Och nu till den tredje cirkeln, som är på kortare avstånd från oss. Den

omsluter alla dem som har tagit sitt namn efter Kristus. I denna religion
försiggår redan ett samtal, som kallas det ekumeniska och som här och var
redan har varit framgångsrikt. Detta komplicerade ämne förutsätter mycken

klokhet och behöver förvisso dryftas mera utfödigt; men när nu detta sam-

tal har börjat kommer det inte att avstanna. Här skall Vi endast kort beröra

några synpunkter som redan är kanda. Vi vill gårna fiölja grundsatsen att först
belysa det som är gemensamt f.ör alla och sedan det som skiljer. Detta är

nämligen en förnämlig och för vår dialog välgörande princip och vi är av
hela vårt hjärta beredda att tillämpa den även i fortsättningen. Men vi vill
försäkra ännu en sak: betraffande en del skillnader i tradition, fromhets-

former, kyrkolag och gudstjänstordning är vi beredda att grundlig undersöka,
på vilket sätt vi kan tillmötesgå legitima önskningar, som de från oss ännu

skilda brödetnahar. Intet synes oss viktigare än att med dem nå fram till en

fullständig förening i tro och kärlek. Vi måste emellertid eftertryckligt fram-
hdva, aft vi saknar befogenhet aft avkorta trons renhet och kärlekens förplik-
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telser. Vissedigen förstår vi väI, att somliga i denna sak inte har förtroende
för oss utan gör motstånd; men eftersom den katolska kyrkan har tagit ini-
tiativet till aa återsamla Kristi hjord, upphör hon inte att vara klok och
besinningsfull; ej heller upphör hon med sin försiikran att de av hennes före-
träden, som är anledningen till att mänga brörder ännu lever såsom främ-
lingar utanför hennes gränser, inte har sitt ursprung i ärelystnad, i kvar-
dröjande minnen av historiska händelser eller i någon osund teologisk forsk-
ning utan i Kristi vilja; vidare att dessa hennes företräden, bedömda efter
deras verkliga betydelse, är till gagn för alla, emedan de bidrar till den ge-

mensamma enheten, den gemenszrmma friheten och den gemensamma full-
komningen av det kristna livet. Den katolska kyrkan skall aldrig upphöra
att med bön och bot förbereda sig till den efterlängtade återföreningen och
göra sig värdig för den.

Vi berörs smärtsamt av medvetandet om att mänga brrider som är skilda
från gemenskapen med den Apostoliska Stolen, tror att Vi själva, som ftiimjar
enheten, står i vägen för den - detta på grund av det heders- och jurisdik-
tionsprimat som Kristus har födänat aposteln Petrus och som Vi har övertagit
efter honom g€nom successionen. Finns det måhända inte de som säger, att
de skilda kyrkorna skulle lättare kunna förenas med den katolska kyrkan
till en enda kropp, om man avskaffade den romerske biskopens primat? Vi
ber enträget de från Vår gemenskap skilda bröderna betänka att denna åsikt
är fullständigt ogrundad, dels darför att den katolska religionen inte är vad
den skulle vara utan sin högste biskop, dels dätför att enheten skulle helt
upplösas om Kristi kyrka saknade Petri ämbete, det högsta, verksarnma och
avgörande herdeämbetet. Det är omöjligt att återupprätta denna enhet med
hjälp av andra principer än de som Kristus själv har föreskrivit och som
därför är de riktiga; md rätta säger S:t Hieronymus: >>Tot in Ecclesia ef-

ficerentur scbismata quot ra.cerd.otes>> - då skulle det bli lika många splitt-
ringar i 'kyrkan som präster. (Dial. contra Luciferianos nr 9.) Vi vill dessutom
framhixa, att denna den viktigaste >gängjdrnstappen> i den heliga kyrkan
inte är en högsta auktoritet som pöser av andligt högmod eller är begiven på
mänsklig makt, utan är en tjänandets, tjänstens och kärlekens primat. Det är
inte ett tomt ord när Kristi vikarie kallas seraus serr)oruru Dei - Guds tjä-
nares tjänare.

Vår dialog bör sålunda ha för ögonen, att man innan samtalet med brö-
derna börjar skall idka fromt umgänge med den himmelske Fadern i enträgen
bön och goda förhoppningar.

Med glädje och förtröstan fastställer Vi, vördade brdCer, att de kristtrogna
inom denna mångskiftande och vidsträckta religion brinner av andlig glörd

som syns utlova kommande gynnsamma framsteg i denna sak; det är frukten
av vär kjn till den Helige Ande om alla kristnas förening i en enda Kristi
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kyrka, det är Anden som leder den ekumeniska rörelsen med sin inspiration.
Gärna vill Vi ännu en gång betona, hur djupt Vårt hjärta rördes och med

vilken glädje det upppfylldes i Jerusalem vid Vårt sammanträffande med
patriarken Åthenagoras - så fullt av kärlek och så uppmuntrande till nytt
hopp. Uttryckligen och tacksamt hälsar Vi dem som med uppdrag av från den
Åpostoliska Stolen skilda kyrkor år nårvarande vid det ekumeniska konciliet
Vaticanum II. Äter bekräftar Vi, att Vi uppmärksamt och samvetsgrant kom-
mer an studera alla religicisa detaljer som hänger ihop med enhetsfrågan och
som på ett väsentligt sdtt berör enskilda, sammanslutningar och kornmuni-
teter som är allmänt kända för sin brinnande och allvarliga fromhet. Till alla
dessa kristna framför Vi med karlek och vördnad Vår hälsning i förtröstan
på att Kristi sak och enhetens sak - den enhet som enligt Kristi vilja skulle
ge kyrkan bestånd - kommer at g&a framsteg, först och främst genom

uppriktiga och kärleksfulla samtal.
Till sist vänder Vi Oss till de söner som är i Guds hus, dvs. i den ena,

heliga, katolska och apostoliska kyrkan, vars ntod.er och huaud. den rornerska
kyrkan är. Hur gärna skulle Vi inte se att samtalet inom familjen försiggår
i en atmosfär som är helt uppfylld av tro, karlek och heliga verk; att det

står öppet f& alla sanningar, alla dygder och alla andliga värden i det kristna
arvet; att det är fullt uppriktigt och besjälat av äkta fromhet, lyhört för de

nutida människornas olika röster och helt dugligt att forma katolska män-
niskor som är goda i alla avseenden, kloka, fria, opartiska och starka.

Denna önskan att kyrkans interna förhållanden behandlas på ett sätt som

anstår medlemmarna av samma, på kärleken grundade gemenskap, vilka för
ett samtal med varandra, får emellertid inte ha som följd att lydnadens dygd

upphävs, då ju den rätta förf.attningen i va$e gemenskap och då i synnerhet

den ordning av religiös auktoritet som råder i kyrkan, å ena sidan kräver
rätten att belalla och å andra sidan plikten att lyda. Myndigheten i kyrkan
är insatt av Kristus; den företräder honom, den är liksom det offentliga in-
strumentet för hans stämma och den representerar hans omsorg som Över-
herden. Därav följer att lydnaden har sin utgångspunkt i tron och blir en

övningsplats för evangelisk iidmjukhet; lydnaden låter den som lyder bli del-

aktig av den vishet, den vilja till gemenskap, det utmärkta föredöme och den

kärlek, som styr kyrkans kropp. En ytterligare konsekvens blir, att båda

parter, den som befaller och den som lyder, vinner berömmet att efterlikna
Krisrus, "som blev lydig intill döden på korsetr, (Fil. z:8).

Därtill kommer att vid ett samtal som förs på detta sätt siälva utövandet
av auktoriteten blir till lydnad, dvs. om den överordnade är medveten om att
det är sanningens och kärlekens tjänst och ämbete som han ägnar den under-

ordnade. Med lydnad förstår vi både iakttagandet av de kyrkorättsliga nor-
merna och underordnandet under den legitime föreståndaren, förutsatt att det
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sker med villigt och lugnt sinne så som det anstår fria och älskande söner.

Upproriskhet, avundsjuka, intriger, trots och arrogans är helt oförenliga med
den kärlek som i kyrkan uppehåller och f.råmjar ömsesidig förbundenhet, en-

dräkt och fred; ja, dessa oordningar förvandlar dialogen till ordväxling, ord-
strid, gräl - utan wivel en rätt otrevlig tillställning som dock tyvärr någon
gång förekommer trots Pauli uppmaning: >att inte låta söndringar finnas
bland eder" (r Kor. r: ro).

Vi önskar i själva verket innerligt, att den dialog som redan försiggår inom
kyrkan måtte besjälas av ny iver, gripa sig an med nya uppgifter och vinna
nya dehtagare för att livskraften och heligheten må tillväxa i Kristi mystiska
kropp, som lever här på jorden. För den skull ger Vi utan någon tvekan
Vårt godkännande åt allt som kan tjäna utbredningen av de läror som an-
föttrotts åt kyrkan. Vi har redan talat om det inre livet och dess liturgiska
inriktning. Vi har också berört den religiösa förkunnelsen; det är rätt och bil-
ligt att Vi även nämner skolan, pressen och litteraturen, det sociala aposto-

latet, missionen och den karitativa verksamheten - om allt detta kommer
utan wivel det ekumeniska konciliet att fu^mläLgga förslag. Det är också till-
borligt att uppmuntra och välsigna alla dem som under de legitima förestån-
darnas ledning deltager i deta levande och frälsningsbringande samtal: präs'
ter, ordensfolk och de kära lekmän som strider för Kristus i den katolska ak-
tionen eller i andra föreningar och apostoliska verksamhetsgrenar.

Med stor glädje och tillfredsställelse konstaterar Vi, att dialogen redan har
börjat både inom och utanför kyrkan. Hon är nämligen Iör nåmarande mer
levande än någonsin tidigare. Men om någon ser närmare efter, förefaller
honom allt ännu vara ogjort, ty det verk som nu börjar kan aldrig vara lik-
som en lag för vår jordevandring som begränsas av tiden. Samma sak är det,

vördiga brtider, med vårt ämbete - att det förnyas och blir mera nitiskt och

vitalt, därdll manar allt i denna oroliga tid.
Vi, som påminner eder om allt detta, emotser med förtroende edra in-

sa6er men lovar också eder Vår insats i gengäld. Om denna enighet i vilja
och gärning ber Vi och ger Vi på samma gäng Vårt löfte, nu då ett är har
gått sedan Vi besteg Petri biskopsstol och Vi av Världsaposteln med namnet

också har övertagit något litet av hans ande.

Vad som återstår är att Vi, uppfyllda av glädje över denna vår innediga
förbindelse som har sitt ursprung i Kristus, avslutar Vår första rundskrivelse

i den odödlige Gudens namn och meddelar eder av broderligt och faderligt
hjärta den apostoliska välsignelsen. Vi vill gdrna att den även må komma
över hela kyrkan och mänskligheten.

Givet i Rom vid S:t Peter, på Vår Herres Jesu Kristi Förklarings dag den
6 augusti ry64 i det andra året av Vårt pontifikat.

Paalas PP. VI
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A. GoorN SJ: De l'expirience å I'attitude re-
Iigieuse, Cahiers de Psych. re6g. lll. Bruxel-
les 1964, Ed. de LumenVitae. Fr.b, rSoi-.
FuRDTNANo Kor,sr: Die liturgische Bezne-
gazg. Aschaffenburg 1964, Pattloch, DM
4: 50.
Brnr'renn Praur.r: Was ist ein Sakrament?
Aschafrenburg 1964, Patdoch. DM 4: 5o.
Fnrnonrcn Scnxsronn: Buch der Sammlung.
Besinnungen fiir Pädagogen. Freiburg 1964,
Herder. DM z3: 5o.

Ar,ors Wrwrr,nosr,n: Eucharistie als Ostn-
fei*. Frarl<furt/Main 1964, Knecht. DM
r4: 8o.

Gasnru- Mencpr,: Auf der Suche nach
Wahrhei.t und Gerechtigha't. Frankfurt/Main
1964, Knecht. DM 3:8o.

Peur- Beunn: Den klira ai.dskepelsen. Yer-
bum-serien. Stockholm 1964, SKDB. Kr.
II: 

-.Dnrrs vaw Cortrrc:. Det rödaKina,Yerbum-
serien. Stockholm 1964, SKDB. Kr. 5:75.
Wnnrl.Bn Kurr-en: Men Bibeln hafu rätt, Yer-
bum-serien. Stockholm 1964, SKDB. Kr.
r8: 5o, z3: -.WnnNnn Kt-osn: Hitler. Verbum-serien.
Stockholm 1964, SKDB. Kr. 13:5o.
Bonrs Srmon: AbbC Pierre, Verbum-serien.
Stockholm 1964, SKDB. (1. 12; -.Prrnn Wusr: Gesammelte Werke, Hetausgeg.
von Wilhelm Vernekohl. Mtinster, i.
Westf., Regensburg. Bd. I Die Auferstehung
der Metaphysik, 392 sid. 1963. Bd II Nai-
vität und Pietöt, 968 sid. 1964. Bd III/I
Die Dialehtik des Geistes,46o sid. 1964. Bd
IlIlz Die Dinlehtih des Geistes,4rz sid. 1964.
Per band DM 3z: - 

(subskriptionspris).
UNo ENc: Bister och tröden. Göteborg t964,
Zindermans, Kr. r4: 5o.
Husnnr Henz: Lehrbuch der systernatischen
Pddagogik. Freiburg 1964, Herder. DM
z5:8o. Studentenausgabe DM r9:8o.
Fides quaer ms intellectun. Festskrift tilegnet
H einrich Roos S.J. Scrnummet af Catho-
lica. Köper:ilamn r964, Frost-Hansens. Dkr
15: -.LfoN rp GnaNo: Sermons, Tome I. Intr, de
Jean Leclercq, trad. Rend Dolle, Sour-
ces Chrdtiennes zz bis, zu €d. Paris 1964, Du
Cerf. F. 18: -.Kristm humanisrn. Ärsbok 1964. Lund 1964,
Gleerups. Kr. 16: -,Deutscher Katholicistnus nach 2945. Utg.
Hans Maier, Mtinchen r964, Kösel. DM
ro:8o, rz:8o"
Gusrar WrNcnrN: Folhkyrkotanhez. Stock-
holm 1964, SKDB. Kr. ro: -.
JonasNrs XXIII: Geistliches Tagebuch. vnd,
andere geistliche Schriften. Freiburg 1964,
Herder. DM z6: 8o.

Peor-o Mor,rrqanr SJ: Die Heili.gen und ihre
Verehrung, Freiburg 1964, Herder. DM
z8: 5o.
Asrnrp Fonsnnnc: Handen rned higan. P.o-
man. Stockholm t964, Gummessons. Kr.
19:50, 23:50.
SwN Darrr.Bsna:. Religiösa elernmta. En sub-
jektiv essä. Lund 1964, Gleerups. Kr. r5:-.
Wor-rcanc Snrrnnru: Synagoge und Kirche
im. Mittelalter. Miinchen 1964, Kösel. DM
19: 50.

Glörn icke
att inbetala prenumerationsavgiften för 1965

till vårt postgironummet Z Z8 26.
En årgång CREDO är en lämplig julgåva.

cREDO KATOLSK TIDSKRIFT, UPPSALA



eilaktionen:

Josef Gerlach (annarig utgivare) . Ezta Alexandason . Stig Lindholm . Alf Åberg.
Redaktinncns och expeditiotuns adress: S:tJohannesgat.5B, Uppsala. Tel. (or8)
rS 35 43. Postgirohonto: 7 78 76, Credo - Katolsk Tidskrift, Uppsala.
Credo utkomm.er 2965 med fem nutnmer. Pri.s för lösnutnmet 5 kr.; hel årgång zo kr.
Prenumeration hos expeditioncn direkt ell.er genom bokhandcln. Bestdllning ao löv
nutwncr hos expeditioncn.
För studeranile oid. Iiirwerk, unioeritet och högskola ell.er likställd liiroanstalt kr.
ro: - hos expediti.oncn. Angio kiroanstaltens natnn på postghotalongen.

KATOLSKA BOKFöNLAGET
Norra Smedjegatai 24 . STOCKHOLM C . Tel. zr 33 o5 . Postgiro 5 16 3o

NYHET!

EVANGELIUM ENLIGT JOHANNES på nutidssvenska

översatt och kommenterat av kyrkoherde R. Wehner, S.J.

(plastband i fickformat) kr. ro: -
BÖNBOKEN oREMUS stiftets bönbok

(plastband i rött, grönt och blått) kr. 15: -
DE UNGAS BÖNBOK tredje uppl.

(plastband i rött, grönt och blått) kr. 8: -
KATOLSK KALENDER för Stockholms stift 1965, kr. 3:5o

IGNATIUS LOYOLA av Laura Petri
En bok om att hjälpa själar. Haft. zt:-, inb, z6:-

ANDLIGA ÖVNINGAR av Ignatius av Loyola
Översättning fiI. dr Hans Jägerstad. Kr. ro: -

Köp Edra

Adventskalendrar, Fick- och Väggalmanackor, Julkort m. m. ho.s oss.

Uppsala 1964. Almqvist & Wikeells Boktryc&cri ÅB rlasrs
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