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SEDÄN SIST
Den 47:e årgången

av vår tidskrift b<;rjar i och med defta nummer. På redaktionens bord ligger
samtidigt det sedvanliga meddelandet från tryckeriet om nya prishöjningar.
I vanliga fall brukar man motverka ökade omkostnader med ytterligarc ratio-
naliseringar, men på den punkten kan Cred.os redaktion för egen del inte
åstadkomma några underverk. Det finns inte så mycket som går att göra

billigare och enklare än vad det redan är.

Situationen är med andra ord allt annat än ljus, men vi har naturligwis
inte någon som helst tanke på att upphöra. Cred.o kommer att leva vidare
och redaktionens planer går snarare i riktning mot uwidgning och förnyelse.
Vi är övertygade om att många goda krafter är beredda att samverka med
oss, och dessa krafter räknar vi på goda grunder att finna även bland våra
läsare och abonnenter.

Trots ökade omkostnader har redaktionen inte höjt priset på tidskriften,
men vi har tvingats att fcirbilliga det som ännu går ar förbilliga. Därför har
vi beslutat att i är införa nägra nya regler för prenumelslisn 

- 
detta för att

eliminera onödiga utgifter i samband med distributionen.
Stud,entabonnemanget på ro: 

- 
innebär en direkt förlust, eftersom priset

väsentligen understiger framställnings- och distributionskostnaderna. Vi upp-
hör dock inte med denna typ av abonnemang men vi kommer inte att sända

nr 2 ay tidskriften förrän avgiften tu erlagd. lnbetalningskort medföljer i
detta nummer.

De ord.inarie abonnenterna erhäller automatiskt detta nummer, men nr 2
kommer ej att utsändas till dem förrän avgiften är erlagd. Regeln är således

densamma som vid studentabonnemang.
Genom dessa enkla ätgfuder, som vi hoppas vinner läsekretsens förståelse,

gör vi en del besparingar; åtgärderna är dessutom nödvändiga av det skälet
att vår expedition under en övergångsperiod kommer att arbet^ med starkt
reducerad personal.

Dessa åtgärder räcker emellertid inte utan stocken av fasta abonnenter
med fullt pris måste ytterligare ökas. Det är ju alltid en legitim målsättning,
som i nuvarande läge dessutom är nödvändig för att täcka de ökade utgif-
terna för tidskriftens tryckning. På den punkten hoppas vi få hjälp av läse-
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kretsen. Vi tar oss också friheten etinra om att extra bidrag nu som tidigare

är mycket välkomna. De kan sändas under expeditionens vanliga adress och

postgiro.

>Konci:liets auslutning farpliktar till en ny bör1an>

- 
så skulle man kunna sammanfatta innehållet i det tal, som påven Paul VI

höll vid konciliets offentliga session den 18 november 1965 f.& att >dryfta
nägra ätgårder som berör resultatet av den berydelsefulla kyrkliga händelse,

vilken vi begått i fyra omgångar i god ordning och under träget arbete>.

Påven ville inte än en gång ta upp frägan om konciliets betydelse eller ge

en sammanfattning av detsamma. >Det räcker>, sade han, ,om man fram-

häver att hela konciliet till alla delar har varit väl planerat, stadgeenligt,

fritt, fredligt och - 
för eder som varit närvarande eller har deltagit 

- 
upp-

lyftande, fullt av djupa intryck, fruktbart och rikt på välsignelse. Äv alla
koncilier, som avhållits i Guds kyrka, har inte något varit lika omfattande i
geografiskt avseende eller gripit sig an med så svåra och fredliga uppgifter,
ej heller sysslat med så mänga olika och vitt skilda dmnen. Förhandlingarna
under detta kyrkomöte gällde ju dels den egna kyrkans liv dels de kristna,

som ännu är skilda från hennes gemenskap, samt de övriga, icke-kristna reli-
gionerna 

- 
ftsrt sagt: hela mänskligheten. De invecklade och mycket svåra

problem, som denna mänsklighet brottas med, har vi här på konciliet fått
klarare insikt i, och vi har lärt oss att ännu mera älska mänskligheten med

tanke på dess framgång, dess frid och välfard.>
Med sitt tal ville påven främst fästa uppmärksamheten på de uppgifter

som väntar efter konciliet. )Dess avslutning skulle med rätta kunna kallas
inledningen till många ting. Detta framgfu särskilt tydligt dårav att flera
råd skall tillsättas med uppgift att precisera föreskrifterna i konciliets dekret.

För de råden vill Vi göra Yfut alha bästa och det är Vår avsikt att med

det snaraste tillsätta dem, ty det är Vår strdvan att utan dröismål verkställa

de beslut, som fattats av det heliga, allmänna kyrkomötet. Tre s. k. postkon-

ciliära åd är redan tillsatta: ett för den heliga liturgin, ett annat för revi-

sion av Kyrkans lagbok och ett tredje för genomförandet av dekretet om

massmedia. Vi har även kungjort att en biskopssynod är upprättad och det

skedde innan dekretet om biskoparnas herdeämbete hade stadfästs, som svar

på en i dekretet uttryckt önskan. I första hand hoppas Vi att 
- 

om Gud

vill 
- 

kunna sammankalla denna synod, om inte nästa år, som Vi måste

ägna ät mänga med det avslutade konciliet sammanhängande göromåI, så

åtminstone fu ry67. Då skall nämligen enligt en bestämmelse av Vår före-

trädare Pius IX den vart hundrade år återkommande firningen av aposteln

Petrus' martyrium äga rum.>>

Påven ville även fortsätta det arbete som redan påbörjats under konciliet
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tack vare en energisk insats i tre sekretariat, av vilka det första verkar för
alla kristnas enande i samma kyrka, det andra har hand om ärenden som
gäller våra relationer till de icke-kristna religionerna och det tredje genom
studium och omvårdnad dgnar sig åt de icke-troende. >Må Gud befästa allas
vät vilja och skänka oss de krafter och resurser, som särter oss i stånd att
lösa de nya uppgifterna.>

Den helige fadern underströk emellertid att hela det väldiga arbetet krä-
ver tid. Uwecklingen måste ske gradvis och allt övervägas och disponeras så

att man >undviker ett alltför stort antal tjänstemän och onödiga omkostna-
derr. Men av det skälet får man inte påstå, att ,rde föresatser, som Vi talat
om, inte genomförs med tillräcklig energi".

Påven talade även om biskoparnas roll i det stora förnyelsearbetet. >Vi
vill'r, sade han, >>att biskoparna å ena sidan deltar i genomförandet av det
allmänna kyrkomötets beslut och å den andra så långt det är möjligr biträ-
der Oss med sin hjälp för att Vi på ett mera ändamålsenligt sätt än hittills
skall kunna fylla Yfut apostoliska ämbete vid ledningen av hela kyrkan. De
nya möjligheter till insats, som biskopsmötena och biskopskonferenserna fått,
måste anses vara en händelse av stor betydelse med tanke på den kanoniska
rättens uweckling. Vi har mött tillkomsten av denna inrättning med instäm,
mande och givit den Vårt stöd, och Vi hyser likaså förtroendet att den skall
bidraga till en välsignelserik och värdig tillväxt av den katolska kyrkan i de

olika nationerna och inom de olika regionerna världen runt. Vi hoppas också
att som en följd därav lemmarna i Kristi kropp som är kyrkan 

- 
långt

ifrån att splittras och skiljas 
- 

mer och mer närmar sig varandra och växer
samman till en samstämmig och broderlig enhet; detta kommer vi att fuämja.
Även den högsta kyrkliga ledningens inrättningar, först och främst den ro-
merska kurian, blir säkerligen inte blot Oss till en omtänksam hjälp utan
även ett verksamt stöd för hela kyrkans uppbyggnad.,

>Vad den romerska kurian beträf.far, så må det tillåtas Oss att anbefalla
den åt eder välvilja och tacksamhet 

- 
nu vid slutet av denna stora ekume-

niska högtid, där den katolska kyrkan bevisat sin rikedom på andliga krafter
och styrkan i sin disciplin. Att den katolska kyrkan idag genom Guds nåd
äger dessa blomstrande krafter 

- 
vilket vi med glädje lqnn ken51a1s1a 

-måste till stor del tillskrivas den skickliga och trogna insats som görs av
detta verktyg för det apostoliska ämbetet. Man skulle missta sig om man
anser verktyget redan vara föråldrat, odugligt, endast begivet på egen fördel
eller 

- 
korrumperat. Vi själva är skyldiga kurian det vittnesbördet, att den

skött sitt uppdrag väl. Vad man tidigare kanske hade anledning att kritisera
hos detta mänskliga institut, som har upprättats till det romerska biskops-
ämbetets tjänst, föreligger tack vare Guds barmhärtighet inte mer; wärrom
finns där religiös iver, sann karlek till Kristus, trohet och lydnad, strävan art
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stödja den heliga kyrkan och brinnande håg att frdmja hennes tillväxt 
- allt

detta besjälar och leder den romerska kurians hela verksamhet och gör den
inte bara duglig att fylla sin uppgift utan även värdig kyrkans förtroende.

Men detta får inte uppfattas som om Vi ville förneka att den romerska
kurian behöver förbättras; allt som är mänskligt, allt som berörs av tidens
växlande gång blir latt bristfalligt och fallftudigt; ja, en människas fel blir
desto mer framträdande och klandervärda ju högre hon står i värdighet och
ju mera trängande hennes uppgift kräver att hon håller måttet och avlägger
vittnesbörd om kristen helighet. Därför går Vi fcir Vår del i spetsen när det
gäller att erkänna behovet av förbättring och Vi önskar att den romerska
kurian på lämpligt sätt förnyas enligt dekretet om biskoparnas herdeämbete.
Vi skall sörja för att alla som räknar sig till heder att utföra kurians värv
alltmer uppfylls och besjälas av en äkta Jesu Kristi anda.>>

Konciliets fäder kan således vara lugna: påven har inte lagt frågan om
en reform av kurian åt sidan. ,Överläggningar och studier har påbörjaa för
att förnya den romerska kurian och de fortsätts med framgång. Men Vi be-

känner: det föreligger inte något trängande behov av att själva strukturen
förändras. Däremot är det nödvändigt 

- 
frånsett att tiänstemännen avlöser

varandra i tur och ordning 
- 

att en hel del förnyas, åtskilligt förenklas,
annat fullkomnas; man bör även bemöda sig om att de normer, som reglerar
institutets verksamhet, framläggs och preciseras tydligare. Det förefaller
kanske någon som om den önskvärda förnyelsen framskrider långsamt och
endast delvis genomförs, men man måste gå till våga pä det sättet, om man
vill ta vederbörlig hänsyn till kurians personal och nedärvd praxis. Själva
förnyelsen blir dock till slut genomförd.r' Att det verkligen sker något redan
nu visar det faktum >att de normer snart kommer att offentliggöras, enligl
vilka den främsta av alla romerska kongregationer, dvs. Det Heliga Officiet,
skall ledas>.

Viktigast av allt är emellertid en moralisk och andlig förnyelse, så att vi
>alltmer liknar den gudomlige Mästaren och blir bättre skickade att fylla
den andel av uppgiften som åligger var och en av oss>. Och detta just efter
konciliet! Det var en verklig >rvårvind> som drog genom hela kyrkan när
konciliet inkallades, och de ofta besvärliga situationerna under konciliets gång

reddes upp inte minst tack vare enträgen och klok insats från de olika kom-
missionernas och de sakkunnigas sida. Emellertid gjorde en del publicister
>allt till ett kontroversdmne; allt syntes dem vara svårt och invecklat; de

kritiserade allt och de var begärliga efter nyheter; de påstod att det förelåg
bekymmer, stridiga åsikter, farhägor, oförsynta tilltag, godtyckliga redogö-
relser; en och annan framkastade till och med wivel om att ens reglerna
för sanning och auktoritet gällde 

- 
till dess konciliet självt tog till orda,

visserligen milt men väl överlagt och högtidligt. Nu när konciliet nått sia
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slut, förkunnar det självt med korta och manande ord, vilken som bör vara
kyrkans livsform.>

Till slut kommer det an på sinnelaget ,med vilket föresatserna fattas, kon-
ciliets dokument tas emot och förverkligas. Alla måste inrilcta sig på detta.
Nu är det slut med diskussionen; nu gäller det att genomtänka och begripa
sakerna. Efter plöjningen, som endast river upp, kommer odlingen, som sker
på det vanliga, nyttiga sättet. Kyrkan anpassar sig till de nya normer som
givits henne av konciliet: de är pålitliga, de utmärker sig genom ett nytt,
fördjupat samvete beträffande gemenskapen i kyrkan, hennes underbara or-
ganism, och genom en mera brinnande kärlek, vilken bör sammansvetsa,

upptända och helga kyrkans hierarkiska uppbyggnad."
Den anpassning till tidens behov, som proklamerades av Johannes XXIII,

får inte uppfaaas i relativistisk eller världslig mening. Stabiliteten i kyrkans
lära och struktur var fundamentet för hans tanke och verk. >I framtiden vill
vi alltså använda ordet 'ackomodation' i den betydelsen att vi tar noga känne-
dom om konciliets mening och förverkligar de normer, som det givit på ett
så lyckligt och heligt vis.>

>Vi mor förvissq aa kyrkan i sin nya psykologi bör gå denna väg. Präs-
terskap och folk har alltså en hädig, andlig uppgift, som de skall ägna sig
åt för att f.örnya liv och gärning enligt Kristus, Herren. Till att fullgöra
detta verk kallar vi Våra bröder och söner, dvs. dem som älskar Kristus och
kyrkan, för att de tillsammans med Oss mera öppet förkunnar sanningen i
den mening som Kristus och apostlarna har överlämnat läran; och art de

utöver detta bekänner sig till den kyrkliga disciplinen och den enhet, som

förenar sinnena med fasta men milda band; den enhet som befäster oss som
lemmar i samma kropp i tillit och ömsesidig förbindelse.>

De nya riktlinjer f.ör Sacru Congregatio Sancti Officii, som den helige
fadern bebådade i sitt tal, har redan offentliggjorts. Det skedde i ett Aposto-
liskt brev >Motu proprio> den 7 december 1965 (Osseraatore Romano 6-7
dec. ry65). Nyordningen betecknas där uttryckligen som en början av ku-
rians reform. Den omfattar t. o. m. namnet, som har ändrats till Congregatio
pro d.octrina fil.ei - Kongregationen för trosläran, "vilken har som upp-
gift att ta vård om tron och sederna inom hela den katolska världen>. Till
detaljerna i denna märkliga uweckling, som den gamla >Inkvisitionen)) un-
dergått, återkommer vi en annan gång.



EN SLUTVINJ ETT TILL
VATICÄNUM II

Åm skriva en slutvinjett till Vaticanum II på själva avslutnings-
dagen kan inte anses vara ett förnuftigt företag. Det skulle heller
inte falla mig in 

- 
men det råkar vara så att Credot presslägg-

ning tvingar mig. När jag alksä efterkommer redaktionens
önskan, sker det med alla tänkbara reservationer: perspektivet är
för ndrliggande, tiden för knapp, stoffet för osmält, tankar och
känslor för osorterade. Det enda jag kan göra är att meddela
några högst personliga reflexioner 

- 
personliga, men inte helt

awikande från vad många andra, både deltagare och iakttagare,
givit uttryck åt i dessa dagar.

Konciliet är över. Vi står här med en packe dokument, resultatet av äratals
hårt arbete, av tankemöda och personliga och kollektiva omvandlings- (och

omvändelse-)processer. Dokument som skall utgöra byggstenarna i morgon-
dagens kyrka, fast grundad på samma klippa, med murar fuän alla århundra-
den, delvis oförändrade, delvis raserade och återuppbyggda. Det nu avslu-
tade kyrkomötet har både rivit ner, restaurerat och bygg ut. Resultatet är
gott, om än inte det bästa tänkbara. Och tack och lov för det.

När allt kommer omkring undrar jag om inte den djupaste lärdom detta
koncilium givit oss, är denna: att acceptefa, med tacksamhet acceptera, vät
egen och därmed kyrkans ofullkomlighet. Konciliet har gjort sitt bästa, men
är ödmjukt och självklart medvetet om att mänga problem är olösta.

Inget försök har gjorts att få Guds folk att tro an sista ordet är sagt i någon
av de frågor kyrkomötet haft att behandla. Det betyder att konciliets gåva
till oss mindre är trygghet än hopp. Och vilketdera står mest i evangeliets
tecken?

Fyra är i följd har vi på nära håll iakttagit hur de mest auktoritativa kyrk-
liga texterna kommer till. Det har varit en lärdom som outplånligt präglat
vars och ens trosmedvetande. Kanske har vi alla 

- 
fjfuran som vi tidigare

levat från de ögonblick som skapat traditionen 
- 

haft en mer eller mindre
fundamentalistisk syn på kyrkans lära och auktoritet. Som om det slutgil-
tiga ordet av den Helige Ande själv viskades i örat på läroämbetet. Men
,läroämbetet> har inget öra; poängen i det hela är just att det består av le-
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vande människor som wekar om och kämpar för att komma fram till san,
ningen. Och är det inte i denna ärliga tvekan och denna kamp, som den
Helige Ande osynlig verkar? Vad. exakt i tillkomsten av konstitutioner och
dekret som är hans verk, och vad som är människoverk eller rentav andra
andemakters verk 

- 
det lär ingen med säkerhet kunna avgöra på detta

stadium. Men vi vet att de texter som så mödosamt vaskats fram ur tusentals
människors tankearbete och bön innehåller något av vad Gud av evighet
velat säga oss. Sådana de föreligger, är de också resaltatet av många kom-
promisser och stridande meningar. Kanske finns det ingen som är helt och
odelat tillfredsställd med något av dem. Älla parter hat f.ätt ge med sig på
några punkter, och alla har gjort det, ty knappast har väl något tidigare
koncilium varit så brännande medvetet om att inget offer är för stort när
det gäller bevarandet av enheten 

- 
inget utom offret av samvetets krav, men

d.et dilemmat har knappast varit aktuellt vid Vaticanum IL
Konciliet har, enligt en fin formulering, haft mod till ofullkomlighet. Vad

betyder det frjr oss? Det beryder att vi fär vänja oss vid den för många
kanske ovana tanken att kyrkan inte har svar på alla f.rägor. (Jag vill gärna
se den nuvarande påven, med hans ofta omtalade obenägenhet att fatta
raska och radikala beslut, som en Försynens gåva just i detta hänseende och
i detta moment av frälsningshistorien.) Allt samverkar till att säga oss att vi
alla måste söka svarcn, i solidaritet med varandra och med alla andra sö-
kande människor, men i hoppets förvissning aft den som med bästa samvete
följer Kristus efter i gemenskap med hans kyrka och hennes tro, han skall
inte söka förgäves.

Kyrkan, modell Vaticanum II, har ett ödmjukare och mindre säkert upp-
trädande än man varit van vid på många hundra år. Svaghetstecken?
Tvärtom, tecken på en mycket djupare styrka än den som i alla samman-
hang manifesterar sig i absoluta formuleringar, sttänga avsråndsraganden,
hårda förbud. Sådant är försvarsmekanismer som döljer fruktan och inre
svaghet. Kyrkan i dagär, eller rättare, stravar att allt mera bli, en avrustad
kyrka, obrottsligt trogen mot Kristi glada budskap, med öppet hjärta och
öppen famn, förtröstande inte på egna prestationer utan på Kristi löften,
solidarisk med mänskligheten i dess förhoppningar, dess kamp för fred och
frihet, dess sökande och dess vånda. En kyrka mera innerligt samlad kring
Krisrus, det människoblivna Ordet, som valt ar bo ibland oss inte i makt
och härlighet utan i fattigdom och vad som för rent mänskliga blickar alltid
kommer att te sig som svaghet. Men det är den svaghet i vilken Guds kraft
fullkomnas.

Gunnel Vallqui.st



PÄUL VI:S ENCYKLIKÄ
)MYSTERIUM FIDEI)

trax innan fjärde sessionen av andra Vatikankonciliet tog sin borjan
publicerade Osseraatore Rornano (t29.ry6) på latin och italienska

påven Paul VI:s tredje encyklika, daterad den 3 sept. t965.Den handlar om
Evkaristien i lära och lr.':Jt (De d.octrina et culta SS Euchari.stiae) och börjar
med orden Mysterium fiÅ.ei.

>rTrons mysterium, Evkaristiens översvinneliga gäva, vilken den katolska
Kyrkan har mottagit av sin Brudgum som underpant på hans gränslösa kär-
lek, har Kyrkan alltid bevarat som sin dyrbaraste skatt och hon har i hög-
tidligaste form ånyo bekänt sig till denna tro och kult under det andra Vati-
kankonciliet.> I Kyrkans liv intar den heliga liturgien den främsta platsen,
men >rdenna heliga liturgis hjärta och centrum är Evkaristiens mysterium,
emedan det är livets källa, som renar och styrker oss, så att vi inte lever för
oss själva utan för Gud och på det innerligaste förenas genom inbördes
kärlek".

Tro och fromhet är emellertid oupplösligt förbundna med varandn. Dår-
för har >konciliet - for att bekräfta den lära som Kyrkan alltid har hållit
fast vid och undervisat i och som det Tridentinska konciliet högtidligt har
stadfäst - inlett sin framställning av Evkaristiens mysterium med följande
sammanfaftning ur trosläran: 'Vår Frälsare instiftade vid den första natt-
varden, i den natt då han blev förådd, det evkaristiska offret av sin leka-
men och sitt blod. På detta sätt ville han läta offret på korset äga bestånd
genom tiderna till dess han komrner åter, och så åt Kyrkan, sin älskade brud,
anförtro åminnelsen av sin dod och uppståndelse - barmhärtighetens sakra-

ment, enhetens tecken, kärlekens band, påskmåltiden i vilken Kristus åt-
njutes, hjärtat fylles med nåd och underpanten på den tillkommande härlig-
heten skänkes oss' (Konstit. om liturgien kap. II ff 47). Dessa ord fram-
häver vad mässan väsentligen är: >offer, vilket dagligen frambärs, och sakra-

ment, vilket vi blir delaktiga av genom den heliga kommunionenu.
Som en första ftukt av den liturgiska förnyelsen räknar påven >den på-

tagliga glädje och den stora beredvillighet varmed Kyrkans söner tog emot
liturgikonstitutionen>, och >de många och ofta omsorgsfulla arbeten som ges

ut för att djupare tränga in i och förmedla en mera fruktbar kunskap om
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den heliga Evkaristien, i synnerhet vad beträ'ffar dess sammanhang med
Kyrkans mysterium>.

Allt detta är mycket glädjande, både för påven själv och för hela Kyrkan,
men det finns från pastoral synpunkt anledning till viss oro. >Vi vet näm-
ligen med säkerhet att det bland dem som talar och skriver om detta heliga
mysterium finns några, vilka om de mässor som celebreras privat, dogmen
om transsubstantiationen och om den evkaristiska kulten uttrycker åsikter som
oroar de troende och hos dem skapar en inte ringa förvirring i trosfrågor -som om det skulle vara lovligt att överlämna en av Kyrkan definierad lära
åt glömskan eller att interpretera den på ett sådant sätt att den genuina
ordalydelsen och begreppens välkända innebörd förtunnas. Det är, för att ge
konkreta exempel, inte rätt atr så framhäva den s. k. gemenskapsmässan att
man samtidigt nedvärderar de mässor som celebreras enskilt; eller att så en-
sidigt framhdva aspekten av teckner att den symbolik, vilken onekligen
finns hos den heliga evkaristien 

- 
därom år vi alla eniga, skulle uttöm-

mande uttrycka karaktären av Kristi närvato i detta sakrament; eller att be-
skriva transsubstantiationens mysterium utan att nämna den underban f&-
vandling av hela brödets substans till Kristi kropp och hela vinets substans
till Kristi blod, som det Tridentinska konciliet talar ofi, 

- 
medan man i

stället stannar vid vad man kallar en 'transsignifikation' och 'transfinalisa-
tion'; eller slutligen f.nmföra den åsikten och handla därefter att Krisrus,
Herren, ej fortfarande år nåwarande i de vigda hostiorna, som är kvar efter
mässan.>>

Sådana och liknande åsikter är utan wivel till stort förfång för både tro
och kult. Förhoppningen om en ny blomstring av den evkaristiska from-
heten, som Vatikankonciliets initiativ har väckt i hela Kyrkan, får inte dven-
tyras på detta sätt. Det är därför som påven här tar till orda >i kraft av sin
apostoliska auktoritetr.

>Vi bestrider inte att de som sprider dessa egendomliga åsikter besjälas
av en vällovlig strävan att utforska eff stort mysterium, att framdraga dess

outtömliga rikedomar och göra det lättare att förstå för vår tids människor;
tvärtom erkänner Vi denna iver och godkänner den. De framförda åsikterna
kan Vi däremot inte godkänna och Vi måste göra er uppmärksamma på den
allvarliga f.ara f.& den rätta tron som de innebär.>

Evkaristien är ett mycket stort mysterium, som sådant omvittnat ay mar
tyrer och städse bekänt och lärt av kyrkofader och kyrkolärare, ja, den är
på särskilt sätt >trons mysterium>, såsom liturgien säger, 'ty i detta ena
mysterium år allt som överstiger naturen tillstädes i enastående mängd och
mångfald' (Leo XIII i encykl. Mirae caritaris). Här gäller mer än annars
att med iidmjuk troslydnad fOlja den gudomliga uppenbarelsen och hålla sig
strikt till Kristi egna, entydiga ord: 'Detta är min kropp, detta är mitt blod',
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helt i enlighet med Skriften och traditionen, med Kyrkans tro och lära. Båda

måste hållas helt intakta och därför >måste även ett lämpligt uttryckssätt

bevaras, för att inte genom bruk av ohyfsade (indisciplinatis) oÅ felaktiga
åsikter uppkommer om tron på så upphöjda ting. Om detta sade S:t Au-
gustinus ett förmaningens ord med tanke på vad som skiljer filosofernas sätt

att uttrycka sig från de kristnas. 'Filosoferna använder språket fritt och de är,

när det rör sig om mycket svårbegripliga ting, inte rädda att stöta fromma
öron; men vi måste tala efter en fast regel, för att inte obundenhet i ord-
valet skapar en vanvördig äsikt' (De ciu. DeiX, t3). Den norm för ordvalet,
som Kyrkan genom långt arbete under sekler med den Helige Andes bistånd

har fastställt och genom kyrkomötenas auktoritet befästat och som mer än

en gång varit en lösen och ett bandr för den rätta tron, skall sålunda fromt
bevaras och ingen får drista sig att efter godtycke eller under förevändning
av nytt vetande ändra på den.>

Vad som gäller för Trefaldighetens och Inkarnationens mysterier måste

även iakttas vad beträffar de uttryckssätt som det Tridentinska kyrkomötet
föreskrivit angående Evkaristien. >>Dessa liksom andra formler, vilka Kyrkan
använt för att hamlågga sina troslärog år ej begrepp som är bundna till en
bestämd mänsklig kulturform, en bestdmd period av vetenskapliga framsteg
eller till den ena eller den andra teologiska skolbildningen; de uttrycker
tvärtom vad den mänskliga tanken genom allmän och nödvändig erfarenhet
fattar av tingen och de använder sig av lämpliga och bestämda ord, som är
tagna frän det vardagliga eller det mera kultiverade språket. Därför passar

de för alla människor i alla tider och på alla platser. De kan visserligen fram-
läggas på ett klarare och mera tillgängligt sätt 

- vilket också sker med
mycket stor framgång; men den innebörd som formlerna hade när de togs

i bruk, måste alltid bevaras så att vid framskridande trosinsikt den oföränder-
liga trossanningen består.>>

I ett därpå följande avsnitt av encyklikan ger påven sedan en överblick
över den traditionella katolska läran om Evkaristien. Därvid framhåller han
särskilt det >som är denna läras summa och höjdpunkt, nämligen att kors-
offret, som en gång för alla hu framburits pä Golgata, genom det evkaris-
tiska mysteriet på ett underbart sätt representeras och städse aktualiseras i
mässan samt att dess frälsningsbringande kraft verkar förlåtelsen av de syn-

der som vi dagligen begår".
En väsentlig konsekvens av denna lara at mässans offentliga och sociala

karaktär. >En mässa är inte någon privatsak även om den celebreras enskilt
av prästen, utan en handling utförd av Kristus och av Kyrkan; i det offer
som Kyrkan frambär, lär hon sig att offra sig själv helt och hållet och hon
ger där åt hela världen till dess frälsning den enda och oändliga återlösande
kraft som ligger i korsoffret. Varje mässa frambärs inte blott för någras
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frälsning utan dven för hela världens. Därav följer, att ett talrikt och aktivt
deltagande från de troendes sida i mässornas celebration självklart är synner-
ligen lämpligt (maxinte d.eceat), men däremot inte, att en mässa som enligt
Kyrkans föreskrifter, legitima traditioner och på goda grunder celebreras en-

skilt av prästen med endast en altartjanare som deltagare, il nägot förkast-
ligt 

- 
ffärtom är det något som måste godkännas. Av en sådan mässa kom-

mer nämligen en ej ringa, utan tvärtom en mycket stor rikedom av särskilda
nådegåvor till frälsning för prästen själv, för de troende och hela Kyrkan
såväl som för hela världen 

- 
nådegåvor som i samma utsträckning inte kan

vinnas genom kommunionen ensam.)) Påven anbefaller därför uttryckligen
och enträget prästerna att om möjligt dagligen läsa mässan. >På så sätt bi-
drager de mycket även till människosläktets frälsning.>

Evkaristien är inte blott offer utan även sakrament. >Offer och sakrament

hör till ett och sarnma mysterium och det ena kan inte skiljas från det
andra . . . genom konsekrationens ord blir Kristus närvarande sakramentalt,
som andlig näring för de troende, under brödets och vinets gestalter.>

Kristus är visserligen på en mångfald andra sätt närvarande i Kyrkan och
hennes liturgi, såsom senast har framhållits i Vatikankonciliets konstitutioner
om Kyrkan och om liturgien, och det rör sig där om en verklig närvaro. Men
i altarets sakrament är denna verkliga närvaro av helt speciell art; det är en

verklig (realis) närvaro som är >substantiell, ty genom den blir Krisrus när-

varande hel och hållen (totus atque integer) som Gud och människar.
Det skulle vara felaktigt, om man ville >förklara denna närvaro utifrån

en förutsatt 'pneumatisk', överallt närvarande narur av Kristi kropp; eller att
reducera denna närvaro till symbolik, som om detta upphöjda sakrament inte
vore annat än ett verksamt tecken 'för Kristi andliga närvaro och hans inner-
liga förening med de troende lemmarna i hans kropp som är Kyrkan'> (Pius

XII:s Encykl. Humani generis). Denna symbolik framhäves visserligen av
den katolska traditionen sedan äldsta tider och den låter oss förstå den sär-

egna effekten av detta sakrament, nämligen enheten av Kristi kropp som är

Kyrkan, men den förklarar och uttrycker ändå inte altarsakramentets väsen,

som skiljer det från de övriga sakramenten.
Denna specifika närvaro är enligt Kyrkan en folld av förvandlingen av

hela brirdets substans till Kristi kropp och hela vinets substans till Kristi
blod (med rubstans m€nas här det som gör en sak till vad den är', alltså
det som gör bröd till bröd, det konkret verkliga som gör att'brödet' just är
brtjd osv. - Övers. anm.). >>Denna förvandling beskriver Kyrkan adekvat
(conaenienter et propri.e) som transsubstantiation i egentlig mening (jfr Con-
cil. Trid. Dekret om Eukaristien c. 4 och can. z). När transsubstantiationen
har sketq uttrycker brödets och vinets gestalter (species 

- 
det som sinnena

förnimmer. 
- 

Övers. anm.) utan wivel något nytt, emedan de nu innehåller
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något nya; de syftar på något nytt, emedan de nu innehåller en ny 'realitet'
som vi med rätta kallar ontologisk. Under de nämnda gestalterna döljer sig
niimligen inte mera det som fanns förut utan något helt annat; och detta
förhåller sig så inte blott därför att Kyrkans tro uppfattar det på detta sätt
utan på grund av själva saken; av brridet och vinet finns ingenting kvar utom
gestalterna, under vilka Kristus hel och hållen år nåwarande i sin fysiska
'realitet', även till kroppen, fastän inte på det sätt som kroppar befinner sig i
rummet.>

Kyrkofäderna var alltid angelågna om att betona, att de troende här >>inre

skulle lita till sinnesintrycken, vilka återger brrjdets och vinets egenskaper,
utan till Kristi ord, vilka äger en sådan kraft att de från grunden förvandlar
(transforment, transelement) brcd. och vin till hans kropp och blod; ty som
dessa fäder ofta säger: Den kraft som här verkar är samma den allsmäktige
Gudens kraft som i begynnelsen skapade allt av intet.>>

>>Denna tro på närvaron av Kristi kropp och blod i Evkaristien har den
katolska Kyrkan hållit fast vid inte endast i sin lära utan även i sitt liv,
genom att under alla tider vörda detta sakrament med den tillbedjan som
endast tillkommer Gud. Om detta säger S:t Augustinus: 'I själva köttet
vandrade (Herren) här och han gav oss just sitt kött aft åta till frälsning;
men ingen äter detta kött utan att först ha tillbett. Vi syndar ingalunda genom
att tillbedja - 6y[116s1 skulle vi synda genom att inre tillbedja' (In ps. 98,9).
Denna tillbörliga tillbedjan har Kyrkan inte endast visat och visar inom ra-
men av miissgudstjänsterna utan även utanför dem - genom att med den
största omsorg f.öwan de vigda hostiorna, genom att utställa dem för
högtidlig tillbedjan från de troendes sida och genom att bära dem i proces-
sioner till det talrikt församlade folkets gladje." För denna vördnad finns
många vitttnesbörd i traditionen; påven hänvisar bl. a. till Kristi Lekamens
fest och >många institutioner med evkaristisk fromhet som syfte, vilka under
den gudomliga nådens ingivelse blivit allt talrikare och genom vilka den ka-
tolska Kyrkan liksom tävlar om att bevisa Kristus ära, tacka honom för hans
stora gåva och åkalla hans barmhärtighet>.

Påven uppmanar darfor biskoparna att värda denna tro och främja den
evkaristiska kulten. >Helst dagligen eller så ofta som möjligt må de troende
aktivt deltaga i mässoffret och styrka sig med den heliga kommunionen och
tacka Herren Kristus för en sådan gåva. De må dessutom inte underlåta att
om dagen besöka det heliga Sakramentet, som skall bevaras i kyrkorna en-
ligt de liturgiska föreskrifterna på den förnämsta platsen och på det mest
Zirofulla sättet.> Denna evkaristiska fromhet leder till en allt innerligare för-
bindelse med Kristus och en fullkomligare efterföljd.

>Evkaristien förvaras i kyrkorna och kapellen som andligt centrum för
klosterkommuniteten eller församlingen, ja, f& hela Kyrkan och hela mänsk-
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ligheten; han som dä't ä'r närvarande under brödsgestaltens slöja är ju Kyr-
kans osynliga Huvud, väddens Frälsarq alla hjårtans medelpunkt, 'genom

vilken allt och vi genom honom' (r Kor. 8:6). På så sätt blir kulten av den
gudomliga Evkaristien ett effektivt medel att beveka sinnet till allt större
'social'kärlek (jfr S:t Åugustinus: De gen. ad. litt. XI, r5, zo), så att vi skattar
det allmänna bzista högre än det privata, gör kommunitetens, församlingens,
hela Kyrkans sak till vår egen och utsträcker vår karlek till hela vädden,
emedan vi vet att det där överallt finns Kristi lemmar.r,

Evkaristien är symbol och källa för Kyrkans enhet. Aktiv evkaristisk from-
het väcker rren verksam 'kyrklig anda', så att de troende omfattar Kyrkans
sak som sin egen och oavlåtligen beder hos Gud och frambär sig själva som
ett offer för Kyrkans frid och enhet: att alla Kyrkans barn må vara ett och
eniga till sinnes och inte låta söndringar finnas bland sig utan att de håller
fast ihop i samma sinnelag och samma tänkesätt, såsom aposteln uppmanar
(jfr r Kor. r: ro); att alla, vilka ännu inte genom fullkomlig kommunion
förenas med den katolska Kyrkan, så snart som möjligt genom Guds nåd
tillsammans med oss blir delaktiga av den enhet i tro och kommunion som
enligt Kristi vilja drr kännetecknet på hans lärjungar.> Framför allt ordens-

folket må göra det till sin uppgift att bedja och offra, då de ju på särskilt
sätt ägnar sig åt den evkaristiska tillbedjan.

Till slut framhäver påven särskilt de orientaliska kyrkornas stora bety-
delse för den evkaristiska tron och fromheten sådan den kommer till uttryck
hos deras kyrkofader och i deras liturgi, och avslutar hela rundbrevet med en

bön och den apostoliska välsignelsen.

Josef Geilacb Sl

DÄCKLETD ÄV SÄRTRE

f .un-fud Sarffe, som nått stor berömmelse efter kriget och som, i enlighet

J med det förakt han alltid visat borgerliga institutioner, vägrat ta emot

Nobelpriset, är för närvarande avgjort mindre läst i Frankrike. Ungdomen
föredrar utan tvekan Camus, som inte nöjer sig med att beskriva en absurd
värld utan som samtidigt uppmanar till ett mänskligt engagemang. Sartre

Artikeln återger ett föredrag inför AC i Lund (vårterminen 1965) med titeln 'Är Sarttes
'Äcklet' fortfarande aktuell?'.
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har förvisso blivit mer kand an han förtjänar; bland hans dramatiska verk,
som erövrat världsscenerna, finns många utan värde. Det är priset på en allt-
för snabbt vunnen berömdhet. Men man bör inte helt glömma denne för-
f.attare, då vissa av hans verk obestridligen har litterärt eller filosofiskt värde.
Vi tycker t. ex., att ett så känt verk sam Åcklet, kanske Sartres mästerverk,
alltjämt förtjänar att läsas, då det på ett enastående och särpräglat sätt ut-
trycker det som kan vara allmängiltigt i den existentialistiska tankevärlden.

Vi kan med fördel läsa om detta verk och placera in det i Sartres liv,
analysera det ur litterär synpunkt och ta fasta på dess centrala tanke. Denna
kommer också att föranleda några reflexioner.

Författaren: några d,ata

Jean-Paul Sartre, fcldd i Paris r9o5, växte upp i en borgerlig familj, till
hälften katolsk, till hälften protestantisk. Vid wå års ålder förlorade han sin
far (ingenjör). Hans mor gifte ett tiotal år senare om sig. Jean-Paul upp-
levde alltså en faderlös barndom, vilket har märkt honom för livet. Han har
aldrig kommit att uppleva ett normalt familjeliv; en f.arf.ar som skdmde bort
honom alltför mycket kunde inte ersätta en fars auktoritet. När han senare

inledde sin forbindelse med Simone de Beauvoir, vid samma tid som han
skrev Ackler (jfr Simone de Beauvoir: La Force d.e I'Age), var hans syfte
knappast att bilda ett hem. Faderskapet och ansvaret {ör en familj lockade
honom inte. I sitt sista verk, Ord.enr skriver han: >Det finns ingen god fa4
sådan är regeln; anklaga inte männen för det utan i stället en uppfattning
av faderskapet som är rutten. Att avla barn 

- 
så härligt! Att få barn - så

orätwist! Om min far hade levat, skulle han ha lagt sig på mig i hela sin
längd och krossat mig. Lyckligwis dog han ung.>

Sartres barndom präglades också av ensamhet och sjukdom. Läsningen
och snart nog dven skrivandet var hans enda glädjeämnen (jfr uppdelningen
av Orden i wå delar, >>läsa>> och >>skriva>). Med utmärkt betyg kom han in
vid Ecole Normale, och efter ett misslyckande blev han >agr6g€ de philo-
sophie> som bästa elev i sin årskull. Han ger utlopp för sitt filosofiska tem-
perament i sina wå första verk, ett filosofiskt arbete, L'Imagination (ry6)
och en roman Åcklet (rqa8). Den senare vann omedelbart gehör, men Sartre
nådde världsrykte först efter kriget med sin dramatik och sitt filosofiska ar-
bete L'Etre et le Nöant, som dock utkom redan under kriget.

Simone de Beauvoir ger i La Force d.e I'Age en utmärkt skildring av åren
innan Sartre skrev Ackler. H:år skildras oron och osäkerheten i ett student-
liv i Paris, tiden som l*are i Le Havre (:Bouville i Ackler), reslusten och
sist och slutligen dragningen mot det abstrakta. Sartre ansätts av hallucina-

' Les Mort s, rr, Ord.en s. 19,
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tioner. Ibland tror han, att en krabba går bakom honom. Den mer väl-
balanserade Simone botar honom. Denna personliga upplevelse bildar delvis
utgångspunkten för beskrivningen av hallucinationer I Acklet. Sartre tycks
oss vid denna tid yara en oppositionslysten lärare med en ganska begränsad

livserfarenhet, begåvad med en sällsynt abstraktionsförmäga, kompenserad av
en stor mottaglighet för sinnesintryck. Men på ett centralt område lider han
av en fundamental brist: Då han sedan länge undernärts på naturlig kärlek,
känner han inte hjärtats och känslans värld. Han ger en lång utredning
därom i L'Etre et le Nöant, men det är blott en rent intellektuell beskriv-
ning. Personligen har Sartre knappast någon erfarenhet av kärleken. >>Om

karlek och hat är aversen och reversen av samma medalj, älskade jag ingen
och ingenting'> skriver han i Ord.en pä tal om sin barndom.2 Hans beskriv-
ningar av hjtutat hos en människa har alltid, så redan i Åcklet, haft något
schematiskt över sig. I synnerhet människornas sexuella liv framställs där som
en rent fysisk företeelse. Han saknar på ett egendomligt sätt en känslans
mognad.

ÅcAlet, som skrevs nägra är före kriget, ger en trogen bild av Sartres då-

tida inställning. Frankrike intog en obeslutsam hållning gentemot Hitlers
agitation. Med en orubblig envishet trodde Sartre och Simone de Beauvoir,

att alk skulle ordna sig, och att kriget inte skulle bryta ut. Den oengagerade

inställningen hos hjälten i Acklet återspeglar deras dåvarande åsikter. Under
kriget intog Sartre däremot en personligt engagerad ställning, vilket för öv-
rigt förorsakade honom problem. Därom vittnar De smutsiga bänderna med
sitt häftiga antikommunistiska angrepp. Den förtvivlade inställning som åter-
speglas I Åchlet är mer sammanhängande och konsekvent än den, som Sartre
intog efter kriget, då han, dock utan större framgång, försökte utöva politisk
verksamhet, med en viss sympati för kommunismen.

>Åcklet>> som litterärt uerk

Boken presenteras som en dagbok i wå delar: en inledande, odaterad del
och en noggrant daterad. Detta tillvägagångssätt, som vill göra framställ-
ningen mera spontan (liksom överstrykningarna eller tomrummen i första
delen) verkar ganska konstlat. Hela dagboken har för övrigt en konstlad
prägel. Den erfarenhet, på vilken den grundar sig, är visserligen anledning
nog att skriva en dagbok. Man frägar sig dock ofta, medan man läser boken,
om alla anteckningarna verkligen hör hemma i denna litterära form. Ibland
skulle man föredra, att romanen vore skriven i tredje person. Dispositionen
i t. ex. Bernanos' En prästmans dagboL är bättre och mer genomtänkt.

Läsaren föres plötsligt in i ett skeende: någonting har hänt förf.attarcn,
Antoine Roquentin. Redan i dagbokens första del hade han en känsla av

" I^ M"tt s. 29, Orden s. 37.
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att olika föremål plötsligt ändrade utseende. Han hade hägat sig, om han inte
höll på att bli galen. Men nej; när man blir galen förändras man själv. Nu
är det wärtom världen, som ändrar utseende och blir underlig.

Vi får veta, att Antoine Roquentin är rentier, att han är mycket berest

och således rik på erfarenheter. Han drar sig tillbaka till Bouville för att där
fullfölja sina forskningar om markisen de Rollebon. Han försöker intressera
sig för denne man, som levde på rToo-talet, men han märker snart, att det
förflutna inte har någon relief, och att Rollebons liv kan berättas på tusen

olika sätt. Hur skall han kunna återge en död mans levnadshistoria, då han
själv håller pä att glömma sitt eget förflutna? Det enda, som han hädan-
efter är övertygad om, är den nuvarande erfarenheten, denna egendomliga
erfarenhet, som han håller på att göra.

Andra personer förs in i handlingen: Anny, som tidigare varit Roquentins
reskamrat. Hon presenteras först i slutet av romanen i en ganska tråkig scen,

men som tydligen ligger Sartre varmt om hjärtat (minnet av en upplevelse
med Simone de Beauvoir?). Anny har haft ungefär samma upplevelse som
Roquentin. Hon ägnade förr sitt liv åt att söka efter "fulländade ögonblick>.
Antoine skulle hjälpa henne att förverkliga dem. Men nu inser hon aft det
inte finns några >fulländade ögonblick" och att livet är banalt och utan
någon speciell prägel.

Bättre än beskrivningen på Annys upplevelse är skildringen av borgarna i
Bouville. Sartre beskriver med bitande ironi de rättänkande Havrebornas in-
skränkta liv. Skildringen av såväl söndagspromenaden efter en stadig måltid
som porträttgalleriet av stadens prominenta personer är en härlig satir av
landsortens borgarliv. Envar av dessa småstadsborgare försöker dölja tom-
heten i sitt liv bakom sin sociala betydelse, sitt förmenta intresse för kultur
och bildning. Det är humanismen med sina bestiimda åsikter som Sartre här
vill åt.

En person, som är dessa borgares diametrala motsats, väcker större sym-

pati hos författaren, nlimligen autodidakten. Också han är humanist, men på

ett speciellt sätt. Det är en feg, blyg, räddhågad man. Han är idealist. Han
har föresatt sig att i alfabetisk ordning läsa alla bocker på biblioteket i
Bouville. Relationerna mellan autodidakten och Roquentin påminner om
förhållandet mellan den naive amerikanen och den erfarne engelsmannen i
Graham Greenes Tbe Qui.et American, Här finns strålande partier. Man mär-
ker, att denne autodidakt, som det slutligen gfu illa för, väcker Sartres med-
lidande. En dag avslöjas hans humanism, hans dröm om mänskligt broder-
skap brutalt som följden av en homosexuell böjelse. När han tas på bar gär-
ning, tyngs han av det rättänkande samhället. Sartre hatar märkbart defta
samhälle av farisder, och det är inte utan att detta förefaller en kristen sym-
patiskt.
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>Åcklet> au Sartre

Borgarna i Bouville och autodidakten representerar på olika sätt människor
som >engagerat sig>'. De första är >snuskpellar>, (>salauds>) som med gott
samvete undviker att se tomheten i sitt liv. Den senare dr bara en feg stac-

kare (>läche>). Sartre fördömer såväl borgarna som autodidakten, och vi åter-
finner senare denna dubbla förkastelse, t. o. m. efter den period, då Sartre

engagent sig politiskt. Han skriver sålunda i Existentiali.smen är en hurna-

nism:3

Vad beträffar dem som i förment allvar eller genom deterministiska ursäkter döljer
den fullkomliga friheten för sig själva, så vili jag kalla dem fega; de andra som söker

bevisa att deras existens var nödvändig då den i själva verket är en tillfällig följd av
att människan existerar på jorden vill jag kalla skumma (usalaudsn). Men fega eller
skumma kan inte dömas annat än på den strikta äkthetens plan.

De övtiga personerna i romanen spelar en underordnad roll. Författaren
låter dem uppträda vid behov. Förhållandet mellan dr Roch6 och Achille
upprepar bara pä ett ganska klumpigt sätt motsättningen mellan borgarna i
Bouville och autodidakten. Större betydelse har kafdet >>Rendez-vous des

Cheminots>, där Roquentin gör avgörande erfarenheter. Han lyssnar dar både

i början och i slutet av romanen på en grammofonskiva >Some of these daysr,
som sjungs av en negress. I denna melodi och genom denna melodi rycks
Roquentin bort från sin avsmak, för ett ögonblick försvinner äcklet. I slutet
av romanen vill han bli en del av denna melodi, han vill identifiera sig med
den: >Negressen sjunger. Kan man då försvara hennes existens? Litet grand?>
H.an år inte musikalisk, men kanske skulle han kunna skriva en roman,
där han inte skulle skildra Rollebons liv (det har inget intresse) utan precis
>något som inte existerar, som befinner sig ovanför tillvaron>. En sådan

erfarenhet skulle inte befria Roquentin från att existera och leva sitt tråkiga
liv, men genom denna bok skulle han kunna minnas sitt liv utan motvilja.
På det viset skulle han kanske kunna acceptera sig själv ... i det förflutna.
Sartre tycks ha skrivit denna bok 

- 
det är just Acklet. Denna bok, "hård

som stål>, tycks vilja vara den melodi, som andra skall lyssna till, och om
vilken de skall säga: åtminstone en har räddats. Men en sådan framgäng dr
endast möjlig i romanen, i fantasien. Endast där kan man utplåna den synd

man begår genom att existera.

Vi når nu fram till kärnan i den tes, som Sartres roman avser att il-
lustrera. Detta förbryllande slut, öppet för flera olika tolkningar, äLr sffä-
lande. Det förebådar Sartres senare dialektik mellan >för sig> och >i sig>.

Människan, drunknad i den tomma och ihåliga existensen, försöker trots
allt ständigt gå ut över den. Är detta en rest av humanism hos Roquentin?
Denna humanism har i så fall åtminstone den fördelen att den inte under-

" L'Existentialisne eJ, tun b*manhrne s.84. Exittentialismen är en hamanisn s.87,

2 - 6s283s Credo. 47 : e årg. Nr r , r 966 T7
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Renö Kieffer

blåser en illusion; han vet, att överskridandet existerar endast i detta roman-

utkast. I verkligheten finns blott existensen, och denna inger endast äckel.

Vilket är det egentli.gd syt'tet med ronzanen?

Det är förklarligt, om man endast med fc;rbehåll uppskattar Äcklet som
roman, om man tycker, att f.örf.attaren alltför ofta behandlar personerna som

marionetter och att karaktärerna är alltför stereotypa. Det finns tråkiga pas-

sager och stilen är mycket ojämn. Men romanens egentliga syfte är att söka
pä annat håll, niimligen i beskrivningen av den egendomliga erfarenhet som

Roquentin gör. Om man betraktar romanen från denna synpunkt, kan man
överse med vissa uppenbara svagheter. Verkar människorna alltför litet le-
vande? Ja, men det är just detta, som det är så viktigt att visa. Människorna
har betydelse endast i relation till den erfarenhet som huvudpersonen gör,
erfarenheten av existensen. I detta sammanhang måste gränsen mellan besjä-
lade och icke besjälade varelser, mellan människorna och tingen försvinna.
Människorna måste uppträda som obesjälade, döda varelser (t. ex. borgarna
i Bouville). I gengäld måste föremålen besjälas. Herr Adolphes hängslen får
en aggressiv malvafärg. Autodidaktens hand ser ut som en motbjudande mask.

Antoines ansikte ser i spegeln ut som en polyp. En trädrot får ett oanstän-
digt utseende. Helt vanliga föremål har alla en dold sida, som är direkt
monstruös. Flavet t. ex. har inte längre sin vanliga slata yta utan är ett myller
av glupska djur. Sartre excellerar i att beskriva sinnesintryckens värld med
en klibbig, tung, oanständig åsyn. En hallucinerande värld läggs framför oss.

För att förstå vad som avses med denna beskrivning, bör man erinra sig
Sartres tankevärld vid denna tid. Som filosof läste han särskilt Husserl och
Heidegger. Problemet om förhållandet mellan väsen och vara utgjorde cen-
trum för hans tankar.

En klassisk filosofi hade alltsedan Platon trott sig kunna beskriva de existe-
rande varelserna genom att dela in dem i väl definierade kategorier: män-
niskor, djur, växter, föremål. Allt detta låter sig tydligt urskiljas. Alla män-
niskor har något gemensamt 

- 
de är djur utrusrade med förnuft. Sådant

är deras väsen, utöver deras vara som enskilda individer. Den västerländska
filosofin är till stor del underkastad dessa reflexioner över väsen och vara.
Kant betraktar väsendena som betingade av förnuftets kategorier a priori.
För Hegel kommer hela universum atr bli ett med tanken. Hos honom är
väsen och va:.a i lika mån rationaliseringar. Man vet med vilken häftighet
Kierkegaard reagerade: en levande människa är ett absolut mysterium. Det
gudomliga Ordets inkarnation, existentiellt faktum par excellence, låter sig
inte logiskt härledas. Om Husserl, ställd inför filosofiska svårigheter, som
varat ställer, föredrar at sätta det inom parentes, så gör Heidegger djärvt en
syntes mellan Kant och Kierkegaard: människan är en varelse, vars vara åt
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>>Åcklet> da Sarrre

förbundet med tiden. Något absolut rättfardigande på väsendets plan av hen-

nes vara finnes ej.

Saftre, vars filosofiska allvar har ifågasatts av Heidegger, omformar allt
detta efter eget sinne. Påverkad av cartesianskt influerad tradition förenklar
han instinktivt de tyska filosofiska debatterna. Han håller sig till väl avskilda

kategorier: å ena sidan själen, ä andra sidan tingen (>för sig> och >>i sig>,

säger han senare med ungefär samma betydelse). Världen är inte begriplig;
inga definierade väsen finns som kan orientera oss i varats labyrint. Det som

vi t. ex. kallar en rot är i verkligheten en formlös monstruositet. Varat över-
svämmar allt, det bärs inte upp av något väsen, som rättfärdigar det. Här
finns ingen gudomlig tanke, ingen nördvändighet. Varandet är helt grund-
löst. Det är människans förnufg som försöker bringa ordning i det genom

att skapa patentlösningar, genom att avgränsa tingen, genom att konstruera
en humanism. Roquentin försmår denna säkerhet; han vill hålla sig till den
brutala upplevelsen av varandet i hela dessa grundlöshet, i dess absurda f.ram-
vällande.

Vi var en mängd existerande som var försagda, besvärade av oss själva, vi hade
inte det allra minsta skäl att 'tara dår ... var och en kände sig vara överflödig i för-
hållande till de övriga. öuerflöd.ig: det var det enda samband jag kunde Iä fram
mellan dessa träd, dessa grindar, dessa stenar. Och jag 

- där jag satt, slapp,
matt, obscen, idisslande medan dysra tankar for genom mig - också jag vat över-
flödig. - - - I^s hade några obestämda tankar att begå självmord ... Men till
och med min död skulle ha varit överflödig. - - - Jag var överflödig för evig-
heten.4 Ållt existerande födes utan orsak, vidmakthålles av svaghet och dör av en till-
fällighet.s (Man kan jåmf.öra dessa påståenden med självbiografien: ... Jag var ett
bortskämt barn, en skänk av försynen och min absoluta onyttighet föreföll mig så

mycket mer uppenbar som jag alltid har ansett familjeritualernas nödvändighet som ett
pahitt. Jag kände mig överflödig, alltså måste jag försvinna. lag vat en fadd full-
bordan ständigt hotad av utplåning.6)

Vi har här det logiska resultatet av den förintelseprocess av alla värden,
som Antoine Roquentin upplever. Vetenskapen, den katolska eller kommu-
nistiska humanismen, allt detta är i hans ögon endast en falsk produkt av
det mänskliga förnuftet, som inte vågar se existensen i hela dess nakenhet, i
dess absoluta orimlighet.

Vi bevittnar här ett slags mystisk upplevelse. I visst avseende kan den in-
tressera den kristne. Vi ser ibland hos helgonen tillstånd, då Guds existens
plötsligt blir dunkel, då världen inte längre tycks ha någon mening. Det
finns ett renande moment i en sådan upplevelse, frestelsen att hemfalla till
förtvivlan framwingar ett överskridande av konformismen, färdiga idder och

a Iz Naasäe s. t66-t68, Åcklet s. r98-t99.
" Ib. s. r7r, resp. s. zo6.
6 Les Mort s. 78, Ord.en s. 85.
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konventioner. Den borgerliga konformismen i Bouville inger oss ingen sym-
pati och är förvisso inte i överensstämmelse med den kristna heligheten.

Men den kristne erfar världens bräcklighet under det gudomliga, om än
avlagsna, ljuset. Hans existentiella erfarenhet kan därför inte begränsas till
världens >oanständighet>. Tvärsigenom den smärtsamma upplevelsen av all-
tings bräcklighet erfar den kristne wärtom känslan ^v att vara en varelse,
som står ansikte mot ansikte med sin Gud. Skapelsen utstrålar trots sin bräck-
lighet ett skimmer av Guds storhet. Känslan av övergivenhet förvandlas snart
till en känsla av förvåning och beundran.

Detta händer aldrig Sartre. Han tycks vara oförmögen atr beundra. I hans
verk söker man f.&gaves efter barnets leende. Han som knappast upplevt
den normala kärleken i en familj, han, som inte känner till faderskapets

betydelse, kan inte placera sig som en varelse inför sin Skapare. Ty för att
kunna acceptera Gud måste man ha accepterat att vara barn i en mänsklig
familj, man måste ha accepterat sin egenskap av att vara skapad. Orestes sä-

ger i Flugorna till Jupiter: >Knappt har du skapat mig förrän jag upphör att
tillhöra dig.>

Är det på grund av ett inre uppror eller helt enkelt på grund av en för-
summad uppfostran, som Sartre inte accepterar Gud2 Det tillkommer för-
visso inte oss att döma i den saken. Hans vägran förblir emellertid orubblig,
hans erfarenhet fcirblir negativ och utan uwäg. Född i kristen tradition kän-
ner han ett behov av att rattfårdiga sin ateism, och man måste ge honom det
erkännandet, att han i klara ordalag f.ramlagt den samtida ateismens funda-
mentala problem. En kämpande ateism som denna är åtminstone något upp-
riktigt, något definitivt. Tyvärr finns det också en annan sorts ateism, som

kristenheten allt oftare möter: en populariserad, vulgär ateism, ateismen hos

ljumma människor, som inte är i stånd att försvara något som helst. Gent-
emot dem står den kristne hjälplös. Han erinrar sig då Kristi ord i Uppen-
barelsebokeni "Iag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag
skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum,
och varken kall eller varm, skall jag utspy dig ur min mun>> Q: r5-fi).

Detta vill inte säga, att vi önskar göra Sartre till ett slags ateistiskt helgon.
Man kan f.rägasig, om allt som står i Åcklet verkligen är uppriktigt, >auten-

tiskt> för att tala med Sartre. Han erkänner själv i Orden pä tal om sin
foman:

"Förfalskad och bortkollrad från hjässan till fotabjället skrev jag glatt om män-
niskans eländiga villkor. Som dogmatiker tvivlar jag pä alk utom på att jag var tviv-
lets utvalde talesman: Jag byggde upp med ena handen vad jag rev med den andra
och betraktade oron som min trygghets garanti. Jag var lycklig.rz

' Les Motu s. zro, Ord.en s. zr8.
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Skulle alltsä Åcklet, trots aft en äkta upplevelse bildar utgångspunkten,
blott vara ett sätt att bli berömd? Härleder sig boken sist och slutligen en-

dast från en humanism av dålig halt, likvärdig med den som bouville-
borgarna hyser, dessa människor som vill lämna sitt porträtt i arv till efter-
världen? Må andra döma.

Renö Kiet'fer OP

Citaten är hämtade från:
Ia Naasöe, Gallimard, 1938. Äcklet, övers. av E. Alexandersson, A. Bonniers r964

(Panacheserien). Les Mots, Gallimard, 1964. Ord.en, övers av L. von Numers, Söder-
ströms 1964. L'existentialisnte er, un bumanisme, Ed. Nagel, 1946. Exilentialismen
är en humanism, övers av A. Häggqvist, A. Bonnierc 1946.

SKAPELSEBERÄTTELSEN

Jean D ani6lou: Vom Ursprang bis Babel, Genesis I-XL
Frankfutt am Main 1965, Josef Knecht. DM 7: 8o.

et är eft känt faktum att skapelseberättelsen spelar en ödesdiger roll
när det gäller människornas sätt att se på och bedöma Bibeln. Man

säger att berättelsen inte är sann, därför att den inte stämmer överens med
naturvetenskapens teser om världens uppkomst; följaktligen är Bibeln över-
huvud taget inte sann. Man tillägger rent av en smula ironiskt: Människor
som känner till uwecklingsläran och lever i rymdåldern tror givetvis inte att
Eva skapades av mannens revben och att allt elände kom in i vädden därför
att hon åt ett äpple.

Sådana angrepp besvaras från kristet håll på olika sätt. Ett av dem är
mycket enkelt, nämligen att man envist håller fast vid Bibelns formuleringar
intill sista bokstaven. Världen är skapad på sex dagar och det finns inget
wivel om Evas ursprung. Vad Gud säger i sitt ord måste ges prioritet framför
naturvetenskapens teorier.

Ur vissa synpunkter kan man förstå denna reaktion. Den har ett legitimt
syfte, nämligen att slå vakt om den uppenbarade sanning, som finns i Bibelns
första kapitel 

- 
mot angrepp som ofta varit nog så primitiva. Men å andra

sidan är svaret inte godtagbart för människor med anspråk på intellektuell
hederlighet. Det gör på ett felaktigt sätt Bibeln till en stötesten för många.
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Stig Lind.holm

Ett annat sätt att svata är mera komplicerat Det innebär att man på all-
var räknar med naturvetenskapens teser och resultat men samtidigt hävdar:
Den som förstår texterna i Genesis på ett rätt sätt kommer inte att finna
någon oöverstiglig motsägelse mellan den uppenbarade sanningen och natur-
vetenskapens säkrade resultat.

När man resonerar så, utgår man från det uppenbara faktum att den för-
fattare som skrev skapelseberättelsen, gjorde det med adress till sin sam-

tida människor. Genom gudomlig uppenbarelse hade han fått ett budskap
att ftambära om det väldiga drama, som skapelsen utgör. Men han har be-
skrivit innebörden i detta drama med uttrycksmedel, som han och hans samtid
var förtrogna med.

Detta är den uppfattning som katolska exegeter företräder. Kyrkan har
naturligwis alltid framhållit att de inledande kapitlen i Genesis innehåller en
gudomlig uppenbarelse om världens och människans rusprung. Däremot är
det enligt katolsk uppfattning exegeternas, bibelforskarnas, uppgift att disse-

kera fram vad som är själva uppenbarelsens innehåll å ena sidan och dess

yttre dräkt å den andra.

Det är mot denna bakgrund som Danidlou har skrivit sin bok. Han år

medveten om de svårigheter, som de första kapitlen i Genesis vållar åtskilliga
människor, men det är svårigheter som enligt hans mening till inte ringa
del beror på okunnighet. Därför vill han låta sina läsare ta del av den mo-

derna bibelforskningen och få kontakt med det arbete som bedrivs för att
med strikt vetenskapliga metoder avgränsa den gudomliga uppenbarelsen f.rän

dess infattning i en bestämd tids och en bestämd miljös allmänna betrak-
telsesätt.

Det första kapitlet i Genesis skrevs sannolikt av en judisk präst vid bOrjan
av 4oo-talet före Kristus. Det är en lysande århundrade, som Karl Jaspers
kallar en av de stora vändpunkterna i det mänskliga tänkandet. Man in-
tresserar sig för kosmos och det första kapitlet i Genesis speglar detta in-
tresse. Det ger dessutom ett svar pä frägan om alltings hemlighetsfulla ur-
sprung: inte en materiell uweckling utan Skaparens fria avgörande och
beslut.

Detta är en utsaga, som alltid har akrualiter, men för att förstå den rätt
måste man först göra klart för sig, vari dess akrualitet inte består. Det är
uppenbart att den bild som Genesis tecknar av universums utseende är h?im-
tad från Främre Orienten, världen i tre våningar: avgrunden, jorden och
himmelen. I detta avseende är alltså Genesis ett barn av sin tid, och det är
fullt i sin ordning. Ätt utforska den fysiska världen åir framför allt en upp-
gift, som tillkommer vetenskapen, människan i hennes fria forskande. Gud
har ju givit människan förnuft till att bruka.

Om vi däremot vill förstå förfararens egendiga ärende, måste vi börja
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med att se något på hans omvärld, där vi möter kanaaneiska, babyloniska

och egyptiska religioner. Framställningen i Genesis är en strikt genomförd

kritik och polemik mot polyteismen sådan han mötte den överallt. Man kan
t. ex. erinra om den ställning som de sju planeterna intog: de betraktades

som gudar med egna namn och med inflytande över människans levnads-

lopp. Men i Genesis är de bara ljus på himlavalvet, som Gud låter lysa för
människorna. De har reducerats till vad de egentligen är. Endast solen och

månen ndmns vid namn. Solen, Ra i Egypten och Helios i Grekland, ansågs

vara en stor gud, liksom månen, Astarte, Persephone. På samma sätt var det

med jorden och himmelen, men ingen av dem är längre upphöjda till gudar

som i de antika religionerna. Författaren har avklätt kosmos dess helighet i
nästan samma omfattning som de joniska filosoferna, vilka fromma män-

niskor i samtiden ansäg vara gudlösa. Vi andas, skriver Danidlou, i Genesis

en från polyteismen renad värld.
Å andra sidan finns det en stor skillnad mellan dessa filosofer och för-

f.attaren till Genesis. Båda avsatte de hedniska gudarna, men filosoferna er-
satte dem med naturen, physis, Genesis med den transcendente Skaparen, vars
verk är hela världen.

Israels gud är universums gud. Detta var en upptäckt som Israel gjorde
så småningom och den är av betydelse för Genesis. När författaren där be-
skriver hela kosmos beror det inte på att han intresserar sig för världen som
sådan. Han uppfattar dess yttre utseende på samma sätt som sin samtid, men
hans redovisning är inte avsedd som en beskrivning av detta utseende. Han
uppräknar allt som skapats men hans syfte är att med eftertryck kunna säga:

Ållt, varje element i världen är skapat av Gud och därför gott.
Därmed har vi redovisat några synpunkter i inledningskapitlet till Da-

nidlous bok, som sedan fortsätter med avsnitt om människan, syndens hem-
lighet, Adam och Kristus, jordens folk och Babelns torn. Kapitel för kapitel
blottlägger Danidlou texternas inre struktur, som visar att Bibelns första blad
innehåller teologi på hög nivå och behandlar problem, som alltjämt är
existentiella. Inte minst gäller detta det avsnitt av skapelseberättelsen, som
här inte berörts, nämligen om människan själv. Ty vad skapelseberätelsen
på den punkten vill påminna om är att människan utan Gud egentligen inte
är värdig att kallas människa.

Stig Lind,bolm
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Den katolska kyrkans föthållande till de icke-kristna religionetna

Åndra Vatikankonciliet offentliggjorde den z8 oktober 1965 fem dokument, bland
dem Declaratio d.e Ecclesiae habitadine ad' religiones non-cbristiana.r. Vi återger här
texten huvudsakligen enligt den svenska översättning, som utgivits av Katolsk In-
formationstiänst, Uppsala.

r. I vår tid då människosläktet alltmer blir en enhet och då förbindelserna mellan
de olika folken ökar, granskar Kyrkan mera noggrant sitt förhållande till de icke-
kristna religionerna. Det är hennes uppgift att f.ra.mja enheten och kärieken bland
människorna och speciellt bland folken. Därför lägger hon särskild vikt vid det som
är gemensamt f.& alla människor och leder till ömsesidig samhörighet.

Sakligt sett bildar alla folk en enda gemenskap. De har samma ursprung därför
att Gud har låtit hela människosläktet bo här på jorden.l De har samma enda måI,
Gud, vars försyn, uppenbarade godhet och frälsningsplaner gåller aLla,z till dess alla
utvalda blir förenade i den heliga staden, som skall stråla av Guds härlighet och där
alla folk skall vandra i ljuset.s

Människorna förväntar sig av de olika religionerna ett svar på livets gåtor, som i
vära dagar liksom tidigare djupt f.önbrar människornas hjärtan. Vad är människan?
Vad är vårt livs mening och måI. Yad år det goda och vad är synden? Varifrån
kommer lidandena och vilket ändamål har de? Vad är döden, domen och vedergäll-
ningen efter döden? Vilken är vägen till den sanna lyckan? Vad är slutligen den
egentliga och outsägliga hemligheten som omg€r vår tillvaro, från vilken vi har vårt
ursprung och mot vilken vi syftar?

De olika iche-Aristna religionerna

z. Ålltifrån forntiden och intill vära dagar finns hos de olika folken en viss er-
farenhet av den hemliga kraft som är närvarande i tingens gång och i det mänskliga
livets händelser, ja stundom finns ett erkännande av ert Högsra Väsen eller t. o. m.
av en Fader. Genom att inse och erkänna detta fyller de sitt liv med en stark religiös
känsla. Med kulturens framåtskridande och med de därav följande mera nyanserade
begreppen bemödar sig religionerna på samma sätt om att finna ett svar på dessa
stora människofrägor. Så har människorna i Hindaismen forskat efter den gudomliga
hemligheten. De uttrycker den genom en outtömlig mångfald av myrer och genom
skarpsinnigt filosofiskt tankearbete. De söker däri en befrielse från den mänskliga
tillvarons begränsning genom olika slags askes eller genom en djup meditation eller
en tillflykt till Gud i kärleksfull tilLit. Buddbi:men kanner i sina olika former den
radikala otillräckligheten av världen, som alltid är stadd i förändring. Den lär män-
niskorna en väg på vilken de i hängivenhetens och tillitens anda förmår uppnå an-
tingen ett tillstånd av fullkomlig befrielse eller, genom eget bemödande eller under-

' Jfu Apg. 17:26.
'åJfr Vish. 8: r; Åpg. 14: 17; Rom. z:6-7; r Tirn. z:4.
3 Jfr Upp. zt: z3 f.
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stödda av en högre hjälp, den högsta upplysningen. Så försöker även de andta religio-
nerna, som finns överallt i världen, att möta människohjärtats oro på olika sätt, t. ex.

genom att framställa vågar, Iåror, levnadsregler och heliga riter.
Den katolska Kyrkan förkastar inte i dessa religioner vad som är sant och heligt.

Med uppriktig vördnad betraktar hon dessa sätt att handla och leva, dessa bud och

läror, även om de på många håll awiker från vad Kyrkan själv fasthåller och lär.
Likväl återger de ofta en stråle av denna sanning som upplyser alla människor. Hon
förkunnar dock och måste oupphörligt förkunna Kristus som är ,vägen, sanningen

och livet' (Joh. 14:6), i vilken människotna finner det religiösa livets fullhet och i
vilken Gud försonade världen med sig själv.a

Kyrkan uppmanar därför sina barn att genom samtal och samarbete med de öv-

riga religionernas trosbekännare vittna om den kristna tron och det kristna livet med

klokhet och kärlek, och samtidigt erkänna, bevara och fråmia de andliga och mora-

liska liksom även de sociala och kulturella värdena hos dessa rosbekännare.

Den islarnis ka religionen

l. Med uppskattning betraktar Kyrkan även Muslinerna. De tillber den ende
Guden, den levande som är av sig själv, den barmhärtige och allsmäktige skaparen
av himmel och jord,s vilken har talat till människorna. De strävar att helhjärtat un-
derkasta sig Guds hemliga rådslut, liksom Äbraham underkastade sig Gud. Den isla-
miska tron åberopar gärna Äbraham. Fastän de inte erkänner Jesus som Gud, vördat
de honom dock som profet. De vördar även hans moder, jungfrun Maria, som de
stundom äkallar i sitt hjärta. De väntar dessutom på domedagen, då Gud skall belöna
alla uppståndna. Därför lägger de vikt vid det moraliska livet och de ärar Gud sär-
skilt genom bön, allmosor och fasta.

Men under århundradenas lopp har inte sällan meningsskiljaktigheter och fient-
ligheter uppstått mellan kristna och muslimer. Därför uppmanar den heliga synoden
alla, att lämna det förflutna bakom sig och i stället uppriktigt bemöda sig om ömse-
sidig förståelse, ja om ett gemensamt arbete för att skydda och främja den sociala
rättvisan och de moraliska värdena, såsom freden och friheten, allt detta till män-
niskosläktets bästa.

Denjadiska religionen

4. Vid betraktandet av Kyrkans mysterium ihågkommer detta heliga koncilium
det band genom vilket Nya Testamentets folk andligt förbindes med Abrahams
släkte.

I sanning erkänner Kristi Kyrka att trons och utkorelsens begynnelse enligt Guds
frälsningsplan redan finns hos patriarkerna, hos Mose och profeterna. Hon erkänner
att alla som tror på Kristus, Äbrahams barn i tron,6 är inbegripna i samme pauiar-
kens kallelse och även att Kyrkans (det nya gudsfolkets) frälsning på ett hemlighets-
fullt sätt redan är förebildad i det utvalda folkets uttåg ur träldomslandet. Därför
kan Kyrkan inte glömma, att hon genom detta folk, med vilket Gud i sin outsägliga
barmhärtighet har ingått förbundet, har erhållit Gamla Testamentets uppenbatelse.
Inte heller glömmer hon, att hon får näring från det goda olivträdets rot. I detta oliv-

a Jft z. Kor. 5: 19.
u Jfr Gregorius Yll:. Epia. XXI ad Anzir (Nacir), regern Maaritaniae, PL r48, col.

45o s'
a Jfr Gal. 3:7.
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träd har de vilda gren tna, dvs. hedningarna, blivit inympade.T Kyrkan tror att
Kristus, som är vår frid, har försonat judar och hedningar genom sitt kors och där.
igenom i sig själv gjort de båda till ett.8

Kyrkan har även ständigt den helige Paulus' ord för ögonen när denne säger om
sina stamfränder att ,dem tillhör barnaskapet och härligheten och förbundet och lag-
stiftningen och tempeltjänsten och löftena. Dem tillhör också fäderna, och från dem
är Kristus kommen efter kötteto (Rom. 9: 4-), han som är jungfru Marias son.
Kyrkan påminner sig själv, att apostlarna, Kyrkans grundval och pelare, liksom även
de flesta l*jvngar, som först förkunnade Kristi evangelium för världen, härstammade
från det judiska folket.

Den Heliga Skrift ger vittnesbörd om att Jerusalem inte insåg sin besökelses tid,e
och en stor del av judarna har inte mottagit evangeliet; tvärtom inte så få har rentav
tagit avstånd från evangeliets förkunnelse.l Likväl blir judarna enligt Apostelns vitt-
nesbörd av Gud över måttan älskade för fädernas skull,z >ty sina nådegåvor och sin
kallelse kan Gud icke ångra". Med profeterna och med aposteln Paulus väntar
Kyrkan på den dag som Gud allena känner, åä alla folk skall åkalla Gud med en
enda röst och endräktigt tjäna honom (Sef. 3:9).3

Därför att de kristnas och judarnas gemensamma andliga arv är sä rikt, önskar
detta koncilium fd.mja och anbefalla den ömsesidiga kännedom och aktning, som
framför allt är en frukt av bibliska och teologiska studier och av broderliga samtal.

Visserligen yrkade judarnas ledare och deras anhängare på Kristi död,a men det som
skedde under Kristi lidande kan inte utan åtskillnad läggas alla dåvarande judar eller
judarna av idag till last. Även om Kyrkan är Guds nya folk, må dock judarna varken
framställas som förkastade av Gud eller som fördömda, som om detta skulle f.öLja av
den Heliga Skrift. Därför skall alla sträva efter att inte i katekes eller förkunnelse
av Guds ord lära något som inte överensstämmer med evangeliets sanning och med
Kristi anda.

Dessutom erinrar sig Kyrkan, som fördömer alla förföljelser varhelst de än före-
kommer, det med judarna gemensamma arvet. Inte av politiska skäl utan rörd av
evangeliets religiösa kärlek, beklagar Kyrkan hat och förföljelse mot judarna och ut-
slag av antisemitism, i vilken tid det än förekommer och vem som än står bakom.

För övrigt har Kristus, såsom Kyrkan alltid har lärt och även idag lär, i oändlig
kärlek och frihet tagit lidandet och döden på sig för alla människors synder, på dei
att alla skulle vinna frälsning. Det är alltså den kyrkliga predikans uppgift att för-
kunna korset som ett tecken för Guds allomfattande kärlek och som en källa f.öt alla
nådegåvor.

Den allmänna broderligbeten

5. Vi kan förvisso inte åkalla Gud som allas Fader, om vi vägrar att handla
broderligt mot vissa andra människor, skapade till Guds avbild. Människans bete-
ende mot Gud är så intimt förknippat med hennes beteende gentemot medmän-
niskorna, att den Heliga skrift säger: >Den som icke älskar, han har icke lärt känna
Gudr (r Joh. 4:8).
--l 

Ir R-"rn" rr: t7-24.
" Jfr Ef. z: t4-r6.
e !fu Luk ry:44.1 Jfr Rom. rr: 28.

i I!. Bo-._ tt: z8-29; jfr Const. Dogm. I*men genr;rrm AAS, j7 (1965) n. r p. 20.3 Jfr Jes. 66: z3; Ps.65:4; Rom. rr rr-12.
'Jfr Joh. 19: 16.
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Sålunda finns alltså inte någon grund vare sig för en teori eller en praxis som
introducerar en diskriminering antingen mellan människa och människa eller mellan
ras och ras, som om den mänskliga värdigheten eller de mänskliga rättigheterna inte
skulle vara desamma för alla.

Kyrkan förkastar alltså varje form av diskriminering och förtryck i förhållandet till
andra människor, vare sig de förekommer för rasens eller för färgens skull, för sam-
hällsställningens elier för religionens skull. En sådan diskriminering står nämligen i
motsats till Kristi anda.

Därför upppmanar detta koncilium enträget alla kristroende och går därmed i
apostlarna Petrus' och Paulus' fotspår, att >för^ en god vandel bland hedningarna>
(r Petr. z:rz) och om det är möjligt, dvs. så mycket det beror på dem, att leva i frid
med alla människor,ö så att de i sanning är Faderns barn, hans som är i himmelen.d

Mål och medel i buddistisk
meditation

Buddhismen är en munkreligion. En-
dast den som tagit sin tillflykt ttll sant-
ghnt, munkf.örsamlingen, kan tänkas för-
verkliga ett liv efter Buddhas många bud
och uppnå Nirvana. Den viktigaste vä-
gen för att nå fram till detta svårtillgäng-
liga mål är meditationen. I alla former
av buddhism spelar därför meditarionen
en integrerande roll.

Åtskilliga desillusionerade västerlän-
ningar har med förväntan kastat sina
blickar mot öster för att därifrån få råd
och vägledning för att leva ett andligt
liv 

- 
något som man menar sig inte

kunna få i det kristna Västerlandet. Mest
känd har den egenartade rneditationstek-
nik blivit, som utvecklats inom den spe-
ciellt japanska formen av zen-buddhis-
men. Man har ofta velat se ett samband
mellan vissa former av yoga och denna
>grova!e), mer fysiskt ingripande medita-
tionsform och ett avstånd till den sydliga
hinayana- eller theravada-buddhismen. Det
visar sig dock, att den i princip ,renareD
och mer Buddha-trogna sydbuddhismen
rymmer skarpa inre motsättningar just
beträffande uppfattningen om den rätta
meditationsvägen.

Dessa oväntade motsättningar har stu-
derats av den kände jesuitpatern Hein-

rich Dum,oulin, professor i reli-
gionsvetenskap och filosofi i Tokyo. I en
intressant artikel i Archia ldr Religions-
prycbologie, band 7 (Göttingen r96z),
har han samlat sina erfarenheter från ett
längre studiebesök vid ett antal medita-
tionscentra i Burma och Thailand och på
Ceylon, hinayana-buddhismens gamla
kär,nländer. De klassiska meditationsvä-
garna, som strikt grundas på pali-tex-
terna, måste förefalla även en buddhist
ytterligt komplicerade. Det är därför inte
att undra på att det i buddhismens kärn-
länder framkommit etr behov av en ny,
förenklad och mera lättillgänglig medita-
tionsmetod. V'id början av rgoo-talet ut-
formades sålunda vad man kallat "a short
cut to Nibbana>. Denna avkortade väg
är i dag mest känd som den burmanska
meditationsmetoden, eftersom den först
utbildades av ,munken Mahasi Sayadaw
i ett kloster i Burmas huvudstad, Ran-
goon. Denna nya metod har vunnit sprid-
ning även i Thailand och på Ceylon. På
sistnämnda ö har dock munkarna i det
ansedda klosuet Vajirarama i Colombo
uppkallats till häftiga protester. Burma.
metoden betecknades av de "renlärigar
ceylonesiska munkarna som skadlig och
som ett utslag av mahayansk tantrism.
Inte heller kunde den avkortade vägens
metod stödias på pali-kanon.

Som tantrism betecknas i denna kritik

6 Jfr Rom. rz: 18.
a Jh Matt. S:45.
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allt användande av våldsamma metoder
och hård askes under meditationsövning-
arna. Det framhålles hur Buddha var mot-
ståndare till alla överdrifter och att han
lärde en medelväg, varvid tonvikten läg-
ges på det enkla iakttagandet (sati) och
det djupa förståendet.

Även 'i Burma-metoden intar iaktta-
gandet en cenral plats och övas dag och
natt, men föremålet för detta iakttagande
är ett och detsamma, nämligen diafrag-
mans rörelser vid ut- och inandning.
Denna automatiska underlivsrörelse be-
traktas som det lättast iakttaghara faktum
vi äger av vår kroppsliga existens. Vid
det energiska betraktandet av underlivets
ständiga rörelser inställer sig allehanda
spänningstillstånd. De mediterande för-
nimmer ömsom hetta och ömsom kyla.
Musklerna styvnar. Det känns som att bli
stucken av näIar. 

- 
Liknande förnim-

melser finns beskrivna av klassiska zen-
mästare, vilka dock varnar Iör dylika hal-
lucinationer såsom ett utslag av demo-
niska krafter och skadliga för hälsan.

Ju större fysiskt-psykiskt tryck, som lig-
ger i en meditationsmetod, desto nödvän-
digare är närvaron av en erfaren ledare.
En zen-meditation förutsätter närvaron av
en zen-mästare, som vaksamt följer öv-
ningarna. På samma sätt spelar medita-
tionsmästaren en viktig roll vid de klos-
ter, där den nya burmanska metoden prak-
tiseras. Munkarna i Yajirarama betecknar
emellertid detta som ett för den rena
buddhismen främmande element. Även

Karolska perspektia

ningssätt: Här var det fråga om en rent
hypnotisk verkan utan värde. Den sanna
meditationen skall syfta till en andens
rening och inte till kroppsstelhet och
andra fysiska fenomen,

Det torde vata. av intresse, att avslut-
ningsvis peka på några kännetecken för
den kristna meditationens innehåll och
syfte, som väsentligen skiljer sig ftän all
buddhistisk metod:

r. Den kristna meditationen syftar icke
till någon sammansmältning av det
mänskliga och det gudomliga eller en
gradvis omformning av det mänskliga till
det gudomliga. 

- 
För buddhisten där-

emot är målet upplysningen, vilken ,inne-

bär att människan blir buddha.
z. En kristen håller fast vid, att uGud

bor i ett ljus, dit ingen kan komma'
men likaväl vid att Gud har uppenbarat
sig i Kristus, >den osynlige Gudens av-
bild,. Kristus * åfuför den kristna medi-
tationens väsentliga objekt. En kristen
sräcker sig mot en närvaro, buddhisten
mot en frånvaro.

3. I klassisk kristendom är meditatio-
nen alltid präglad av förhållandet mellan
Skaparen och det skapade, Gud och ,män-

niska. Detta jag-du-förhållande finnes
icke i buddhismen.

4. Den kristna uppenbarelsens linje går
ovanifrån och ned. I buddhismen med
dess självförlösning går linjen nedifrån
människan och uppåt.

Suen Jobanston

överlämnandet av ett certifikat efter ge-

nomgången meditationsserie, vilket före-
kommer i Burma, anser de vara ofören- Lagstiftning och mofal
ligt med Buddhas fria anda. Den gamla
buddhismen känner ingen mästare i lik- I den debatt som pågick under 1965
het med hinduismens guru. kunde man urskilja olika meningar om

Ingen mindre än Burmas premiärmi- lagstiftningens uppgift i moralfrågor, Dis-
nister U Nu har entusiastiskt beskrivit kussionen utvidgades från ett ställnings-
resultaten av den nya metoden. Den med- tagande till Hannu Salamas bok ,Mid-
vetslöshet och stelhet, som han sett hos sommardansen> till en principiell debatt
mediterande personer, tolkar han som be- (jfr eo översikt däröver i Social Debatt,
vis för högsta upplysning. Colombo-mun- nr 5, ry65). I detta sammanhang är
karna har skarpt kritiserat detta bedöm- kanske ett ställningstagande av de ameri-
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kanska katolikerna till ett utslag avUSA:s
Högsta domstol angående ,birth control,
av intresse.

De ameriäantka katolikernat
sy på frågan

Ett utslag av USA:s Högsta domstol
har som olaglig törklarat en bestämmelse

i staten Connecticuts lagstiftning, som för-
bjöd användning av antikonceptionella
medel till och med för unga gifta par.
Det var tredje gången som Högsta dom-
stolen yttrade sig över denna lag, som
angreps rcdan r94z av en läkare, 196o
av en grupp kvinnor och i år av två le-
dande män i Family planning league. Do-
marna har med sju röster mot två avgivit
utslaget att en sådan lag strider tnot de

enskildas rättigheter. Flera katolska grup-
per hade för övrigt kämpat för denna
lags avskaffande ur rättsliga och konstitu-
tionella 

- 
ialg ur moraliska 

- 
synpunk-

ter. Lagbestämmelsen tillkom 1879 som
följd av aktivitet från protestantiska grup-
pers sida. De katolska reaktionerna gent-
emot Högsta domstolens utslag betonar
den skillnad som består mellan borgerlig
lag och moralisk norm. Ärkebiskop Henry

J. O'Brien av Hartford (Connecticut) har
förklarat, att det rör sig om ett viktigt
utslag: uMed sina landsmän ser katoli-
kerna i detta domstolens utslag en tiktig
interpretation av USA:s konstitution.
Dock måste jag klargöra, att det här rör
sig om ett utslag som inte gäller deo
moraliska fågan. Antikonceptionella me-
del är fortfarande omoraliska enligt Guds
lag."

Direktor John C. Mott, präst i Hart-
fords stift och ordförande i avdelningen
f.ör familjefrägor i NC\?C, biskoparnas
stora .nationella organisation, har sagt i
Washington: >Den katolska kyrkan vän-
der sig mot bruket av antikonceptionella
medel ur klara moraliska synpunkter. Men
kyrkan vill inte stödja sig på statens
makt och kräva att den övertar kyrkans
synpunkter i de moraliska frågorna. Det

var det protestantiska trycket, inte det ka-
tolska, som gav upphov till denna lag-
stiftning 1879. Frånsett att det inte är
möjligt att legalisera moralen, har denna
lag varit otillfredsställande även därför
att den helt enkelt inte kunde genom-
föras i praktiken. Dessutom har den 

-såsom större delen av domatna har för-
klarat 

- 
inneburit en inblandning i pri-

vatlivet. lag gläder mig över, att deri har
förklarats stå i motsättning till konstitu-
tionen.> I Chicago har advokat Patrick

J. Crowley som deltar i den påvliga stu-
diekommissionen för birth control och
som har grundat rörelsen för den kristna
fan-iljen förklarat: >Jag tror, att det är
ett gott utslag. I ett pluralistiskt samhälle
är ett sådant slag av lag föråldrad.u Ord-
föranden i den nationella kommitt6n för
katolska män, M. Martin 'Work, \fash-
ington, har förklarat sin tillfredsställelse
'med utslaget: ,Vi har i dag ett mycket
mera differentierat sätt att använda lagen
inom sådana områden.,

Tjugonio amer'ikanska delstater har
alltjämt lagar som inskränker rätten till
birth control, och en lag liknande den
som i Connecticut har förklarats stå i
motsättning till konstitutionen, har ny-
ligen blivit angripen i Massachusetts. Är-
kebiskopen av Boston, kardinal Cushing,
uttalade sig därom: Om det blir en änd-
ring av denna lag skall jag nöja mig med
att avge en förklaring, i vilken den ka-
tolska ståndpunkten i kägar klarläggs.

Jag överlämnar avgörandet i denna fråga
åt den enskildes samvete. De katolska re-
presentanterna i parlamentet skall i en
eventuell omröstning låggz sina röster så

som detas väljate vintar sig av dem. De
representerar ju inte den katolska kyrkan
utan folket i sina valdistrikt.

Dessa uttalanden ger anledning till ett
principiellt övervägande som även tar
hänsyn till den svenska debatten.

N ågra principiella tankar

För att få en rimlig utgångspunkt vid
lösningen av problemet >lagstiftning och
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morab borde man 
- 

åtminstone 'i den

moderna konstitutionella demokratin 
-skilja mellan samhället och staten. Sam-

hället syftar till det allmänna bästa, såväl

det andliga som det materiella. Samhället
som sådant är med alla sina medlemmar
och institutioner €ngagerat för detta än-
damåI. Statens skyldighet är att sköta den
offentliga ordningen; den har alltså en
mera inskränkt uppgift. Staten har I'ik-
väl en flerfaldig ordningsfunktion. Staten
skall framförallt bevara och skydda den
offentliga freden, det högsta politiska vär-
det. Därutöver skall staten säkerställa och
skydda folkets frihet, dess personliga och
sociala rättigheter. Slutligen har staten
självklart plikten att dra försorg om fol-
kets materiella våIfård.

I denna statens ordningsfunktion ,ingår

givetvis även att skydda kulturellt eller
konfessionellt svaga minoriteter eller
grupper i samhället samt rasgrupper så

att de inte utsätts för ett orättfärdigt
tryck eller diskrimineras.

Har staten även en ordningsfunktion
vad beträffar den offentliga 

- 
inls dgn

privata 
- 

moralen? I en stat där den of-
fentliga moralen är bestämd av en 'i stort
sett enhetlig moraluppfattning kan man
bejaka denna fåga. I det moderna seku-
lariserade och pluralistiska samhället sy-

nes det vara zlh mindre möjligt, att sta-
ten utövar en funktion i detta hänseende.

Således synes det även ur katolsk syn-
punkt vara riktigt att säga: ,Den mora-
liska livshållningen ligger inte på den
juridiska lagens planu (Joel Sörenson,Ex-
pressen 7.5 "Ropa inte på lagaru). Det är
självklart att ett folks motal och religio-
sitet inte låter höja sig genom polisens
anvisningar. Allra högst kan de lagstif-
tande organen >sätta gränset inom vilka
det moraliska spelet får fortgå, men inte
på ett avgörande sätt påverka detta spelr.
När staten i vissa fall sätter sådana grän-
ser gäller det frarnförallt destruktiva ideo-
logier som hotar statens existens och fol-
kets frihet.

I ett pluralistiskt samhälle, där reli-

3o

gionsfriheten är en statsrättslig princip,
syns principiellt varken en religion eller
en konfession kunna ha ett privilegium.
Det åligger inte staten )att försvara vare
sig de kristnas, ateisternas, buddisternas
eller judarnas gudo (Åd Lucem 5f ry6).
Även den moderna katolicismen bejakar
denna religionsfrihet som statsrättslig
princip och Vatikankonciliet har förberett
en deklaration därom som sannolikt kom-
mer att publiceras i höst vid slutet av

konciliets fjärde session.

Däremot är bestämmelser om trosfri-
dens upprätthållande, i den utsträckning
sådana alltjämt behövs och används för
att skydda alla övertygelser, inte att upp-
fatta som ett privilegium eller en grupp-
förmån för vissa medborgare, de roende,
lika litet som bestämmelserna mot rasför-
följelse är en enskild förmån för vissa ras-
grupper (jfr Prof. Karl-Gustav Hilde-
brand "Om hädelseu, Vår lösen nr 4/
re6t)'

Om vi ur dessa principer dtar kon-
kreta konsekvenser borde rnan väl säga,

att det i Salamas bok visserligen rör sig
om en allvarlig taktfräga gentemot den

kristna trosövertygelsen (den litterå:.a
smakfrågan uttalar vi oss inte om), men
att det inte kan sägas röra sig om >hetst
mot vissa grupper i samhället, något som

endast i egenskap av brott mot trosfri-
den skulle kunna falla under statens kom-
petens och ordningsfunktion.

Dessa förhållanden i den modetna plu-
ralistiska staten skapar för de kristna kon-
fessionerna en helt ny situation och upp-
gift. Skyddsmekanismer för den offentliga
moralen kan och skall ,inte längre finnas

- 
i varje fall inte beträffande de flesta

frägor 
- 

i statens lagstiftning och verk-
samhet. De måste ersättas genom en för-
stärkt insats av kristen opinionsbildning
i samhället och dess institutioner. I ett
samhälle där det finns flera kristna kon-
fessioner, är detta endast möjligt genom
ett förstärkt samarbete på det ekumeniska
planet (KIT).
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Dramat och symbolerna

Gustaf Aul6 n: Drama, och symbolerna. Stockholm 1965, SKDB.
Kt. 3j: -, 42i -.

Även denna senaste bok av biskop Åul6n är en i flera avseende välförtjänt fram-
gång. Den hedrar ett författarskap som mött stigande uppskattning inte minst på
internationellt plan, främst på grund av Dem allmänneliga kri$na ,ron, en till flera
utländska språk översatt framställning av den kristna trons innehåll och innebörd.
Denna bok utkom på svenska första gången r9z3 och dess sjätte reviderade upp-
laga har nyligen utgivits av Diakonistyrelsens bokförlag i Verbum-serien (Stockholm

ry65. Kt. 24i 
-, 30: -). 

Teologiska fackkretsar 
- 

även katolska 
- 

uppmärk-
sammade också med intresse Aul6ns id6historiska översikt Den krisrna gad,sbild.en
genom tid,erna ocb i niltiden (rSlo) samt bans som Olaus Petri-föreläsningar i Upp-
sala utförda ,snabbteckning> Den kri$na försoningstanken, bauad.typer ocb brltt-
ningar (r93o), som utkom i engelsk översättning under titeln Chrittas Victor (r93r)
och under samma titel på flera artdra språk. Enligt författarens egen förklaring i
förordet till Drama, och symbolerna anslutet sig den nya boken nära till de båda
förra. >Den nu utgivna boken skulle kunna beteckras som en del II till 'Den kristna
gudsbilden genom tiderna' men har emellertid en helt annan karaktär ... den sysslar
genomgående med nutidsorienterad problembehandling... 'Christus Victor' ger i
skarpt tillspetsade formuleringar en snabbteckning av 'försoningslärans' historia. Tre
olika typer fixeras. Olikheterna dem emellan gäller ytterst gudsbilden. Den huvud-
typ, som i boken betecknas med ärenamnet den klassiskt kristna, kännetecknas av den
dominerande roll som kamp- och segermotivet här spelar. Detta motiv är också, under
namn av det dramatiska perspektivet, själva ledmotivet i den nya boken. Det ut-
föres här med större konsekvens och med vidare omfattning" (s. ro).

Dramat och tymbolerna är en spänstig och levande bok, som man vid första
läsningen blir verkligt intresserad av, ja', inte så litet betagen i, just på grund av
denna ,nutidsorienterader behandling av gudstrons och 'ateismensu 

problem och av
det udramatiska perspektiv, som låter den kristna tron framstå såsom ett personligt
engagemang i Kristi kamp och seger.

Författaren ger en ingående analys av olika >atiryder i f.räga om religiös proble-
matik> sådana de framträder i samtida skönlitteratur: hos Pär Lagerkvist i Altasuerus'
d'öd.,hos Harry Martinson i Aniara och hos Hjalmar Gullberg i hans diktning. Denna
analys överrygar oss om nödvändigheten att skriva ateism med citationstecken. Det
finns många varianter av gudsförnekelse och gudsuo och udet som förnekas är ofta
ingenting annat än en viss, på bestämt sätt utformad gudsföreställning. Med ordet
'gud' utsäges ingenting entydigt och inte heller med ordet 'ateism'" (s. zz). oGuds-
tro eller 'ateism' . .. har inte bara med åsikter eller dogmatiska utsagor att göra, utan
med livshållningen i dess helhet. Bakom det som går under namn av ateism kan
dölja sig 'gs.dar' av olika slag. Man kan såsom Ahasverus bekämpa och förneka
guden 

- 
den gud som man betraktar såsom den kristna trons gud 

- 
utan att därföt
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hamna i gudlöshet i egentlig meningu (s. z+). uGudstrons problematik är i hög grad
knuten till temat meningslöshet och tomhet. I sådant sammanhang talas det också

ofta om Guds tystnad, om hans frånvaroo (s. r8).
Givande är också författarens utförliga framställning av symbolernas betydelse

både för den kristna tton och för ali annan religiös tro. uDet symboliska språket är
trons modersmål .. . Dess Gud är icke ett föremål, som kan analyseras, bestämmas
och avgränsas på samma sätt som de föremåI, vilka hör sinnevärlden till 

- 
han är

över huvud icke något 'föremål'. Att vilja bestämma vad Gud är 'i och för sig' över-
gär all mänsklig möjlighet. . . Därför att Gud i förhållande till 'denna världen' är
annorl*nd,a och därför att alLa de uttryck som står oss till buds är hämtade från
denna världen, måste det vittnesbörd som avlägges om Gud frambäras i form av
symboliskt språk> (s. r88f.). Denna tes att det symboliska språket är trons moders-
mål verifieras åskådligt i ett särskilt avsnitt (s. t64-r87): Bibliska gudssymboler,

"om bibeins sätt att tala om Gud och det honom tillhör>.
Men det som tycks ligga f&Iattaren mesr om hjärtat 

- 
där han talar mest med-

ryckande 
- 

är att betona det kristna gudsförhållandets väsentliga kanktär av en-
gagemang både från Guds och den troendes sida. Det är detta engagemang som han
ständigt återkommer till och som närmare analyseras i första avsnittet (Engage-
mang, s. 90-96) av det andra kapitlet, som handlar om den kristna rons Gud.
>Det första som skall sägas om det för tro i kristen mening konstitutiva är detta: att
'tro' är att uara engagerad,, Utan engagemang ingen tro. Ett s. a. s. naket bejakande av
Guds existens är icke detsamma som att 1se 

- 
ds1 har överhuvud ingenting med tro

att göra. Även om man bejakade aldrig så många utsagor eller dogmer om Gud,
om hans 'väsen' eller gärningar, skulle detta inte vara något intyg om att man be-
funne sig inom trons sfär. Det är visserligen obestridligt att tron har något bestämt
att saga om Gud och om huru han handlar. Men det är därvid inte ftLga om en
rent teoretisk insikt, som människan skulle kunna bejaka på samma sätt som hon
bejakar vad forskningen kan uppdaga om historiska händelser eller naturvetenskap-
liga upptäckter. I trons värld är det m. a. o. inte fräga om ett 'objektivt' neutralt
konstaterande av fakta. Att tro innebär ett personligt ställningstagande. Att tro är atr
stå i personlig relation till den 'Gud' om vilken tron talar och denna relation har
karaktären av engagemang. Gud och tron 'hör tiilsammans' på så sätt att människan
i tron vet sig vara engagerad av den makt som hon benämner Gud. I denna guds-
relation uppfattas Gud såsom den engagerande och människan såsom den som blir
engagetad: Gud är den handlande, människan är föremål för hans handlande; Gud
är den som övervinner motstånd från människans sida, människan låter sig över-
vinnas, överlåter sig, hänger sig åt Gudu (s. Sz).

Vi kunde fortsätta att ytterligare framhäva bokens förtjänster genom att påpeka
andra intressanta detaljer, träffande iakttagelser, fyndiga formuleringar osv. Men vi
måste också framföra några kritiska synpunkter, som inställer sig när man efter det
första, mestadels positiva inttycket börjar granska hållbarheten i det omfattande re-
sonemang, som går genom hela boken, och försöker bestämma bokens värde som
teologiskt inlägg i debatten om möjligheten av ett meningsfullt samral mellan
uateism, och ugudstror. Man måste då med beklagande konstatera att författaren syns
framställa klyftan mellan ro och vetande som helt oöverstiglig och att detta inlägg
således inte ger något bidrag till den nyorientering på det religionsfilosofiska om-
rådet, som så smått kommit i gäng även hår i landet, Åul6n syns vara helt fastlåst i
gamla positioner, fastän han sysslar med nutida litteratur och ger sitt verk undet-
titeln >En bok om gudsbildens problematik>. Han refererar olika aspekter av denna

32



Litteratur

problematik och tar sjålv ställning pä mänga punkter 
- 

helt viss >väl medveten
om det fragmentariska och bristfälliga i min framställning" (s. 7); mot detta är intet
att anmärka. Författaren måste begränsa sitt ämne, och det "dramatiska perspektivu,

under vilket han genomgående ser den kristna gudsbilden (s. 7), är utan tvivel vä-
sentligt. Men man kägar sig, om detta betonande av engagemang och gudsgärning
verkligen bara beror på viljan. att markant f.nmhäva väsentliga moment som annars

ofta negligeras, eller om där bakom finns den övertygelsen att dessa moment är de

enda väsentliga, m.a.o. att i gudsförhållandet i och genom Jesus Kristus der. onto-
logiska aspekten både vad Gud och människan beträffar inte har någon betydelse

alls 
- 

eller att vi i varje fall varken genom vetande eller tro kan ha någon "ratio-
nell, kunskap om dem och deras förhållande tiil varandra. Den ontologiska aspekten

tycks författaren inte bara bortse ifrån utan helt awisa som något för kristen uo helt
främmande: han tycks mena, att den måhända hör ihop med något slags "naturlig
teologi", men att denna naturliga teologi radikalt måste förkastas från kristet teologisk
synpunkt.

Den kristna trons engagemang är förvisso >tillit och lydnadu, men tillit och lydnad
förutsätter 

^tt 
j^g aet -vem jag litar på och att iag därför tryggt kan lyda honom

utan att förlora min värdighet som människa; såsom S:t Paulus framhåller: "Ty jag

aet, pä vem jag tror och jzg år oiss om att han är mäktig att för 'den dagen' bevara

vad som har blivit mig betrott, (z Tim. r: rz). Detta vetande och denna visshet kan
ha olika grader och vinnes på olika sätt, men det är och förblir ett vetande som

föregår tron 
- 

eller som inneslutes i den som en nödvändig förutsättning för trons,
också den kristna trons tillit och lydnad. Annars skulle de ju inte kunna skiljas från
ren inbillning, självsuggestion och önsketänkande.

Självfallet har vi inte 
- 

varken genom vetande eller tro 
- 

någon uadekvat"
kunskap om Gud, vare sig man uppfattar detta uadekvatu innehållsmässigt eller till
sättet att känna. Vår kunskap om Gud här i denna värld är varken en direkt, en
omedelbar eller en uttömmande kunskap. Gud är och förblir t. o. m. för skådandet i
himrnelen det stora mysteriet. Mer än på något annat kunskapsområde spelar här
symbolerna en väsentlig roll. Men vad är symbolerna i detta sammanhang? Är de

bara rent nominalistiska bestämningar av i sig själva helt okända ting, eller för-
medlar de sann kunskap som står i kunskapsrelation till andra kunskaper som inte
har förvärvats på usymbolisk' väg? Kan jag tala om de ting, som jag har fått kun-
skap om genom symboler, även på annat, begreppsmässigt eller filosofiskt sätt? Är
>den fördolde Gudenu detsamma som ,den okände Gudenu?

I boken Drarnat ocb symbolerna f.är man knappast något tillfredsställande svar på

sådana frågor. Visserligen framhåller författaren att symbolernas ravgörande, väsent-

liga funktion kommer först till uttryck därigenom att de fungerar som medel, i och
genom vilka Gud gör sig känd för tron 

- 
och detta att Gud 'gör sig känd' betyder

i detta sammanhang inte bara meddelande av en teoretisk insikt, utan först och
främst att han träder i förbindelse med människan, att han 'taIar' till henne och
'handlar' med henne ... Symbolen blir ... det medel som bär fram kunskap inte bara
om Gud utan också från Gud, (s. r9r).

Man bör lågga mä:rke till detta oGud gör sig känd för ,ron" och författarens

accentuerande av Guds 'handlande'. Också i hela det omfattande resonemaog, som
finns i kapitlet om ,symbolernao tycks författaren vara helt beroende av den här i
landet fortfarande härskande rädslan för allt vad metafysisk ontologi och tationell
kunskap om Gud heter. Teologien, säger han, kan och får inte vara )rationalise-
rander, vilket beryder inte )att ratio skulle avkopplas, men att den med rationella,

3 - 65283e Credo. 47:e årg. Nr r, 1966 33
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logiska medel arbetande analysen skall utföras på ett sådant sätt som gör rättvisa åt
det undersökta materialets beskaffenhet. Liksom andra vetenskaper måste teologien
därvid arbeta med den metod eller de metodet 

- 
rnan kan gott tänka sig [lera 

-som bäst gagnar syftet, som är 
^tt föfirå den kristna gudstron, (s. zro). Men detta

att för$å den kristna gudstron är uppenbarligen för fötfattaren till slut ingenting
ar.fiat en att uanalysera trons innebörd och göra detta på ett sådant sätt att denna
innebörd klarlägges, inte omtolkas och förvandlas till något annat än den äru (s. zrr).
Vid denna analys måste man m. a. o. figöra sig från all filosofi, framför allt frän
all ,skolastiku, som vill utifrån egna förutsättningar veta något om religion, dvs. som
insisterar på att det finns en sann förnuftets kunskap även om Gud och att man
först på något sätt måste ha en sådan kunskap för att kunna tro. Det rör sig visser-
ligen också här endast om en analogisk kunskap, men en sådan som i begrepp ut-
trycker den analogiens relation som existerar mellan Guds och skapelsens verklighet.
Det finns fortfarande den kunskapsväg som S:t Paulus talar om: uTy Guds osynliga
väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet har ända ifrån världens skapelse varit
synliga genom hans verk, (Rom. r: zo).

Frägan är, om inte den moderna förnekelsen av ude kristnas gudu till stor del
har sin rot i berättigade krav från uateisternas, sida på tillfredsställande svar på sina

intellektuella frågor till den kristna teologien. De vill inte nöja sig med bara den
analys av den kristna tron, som teologer genomför bortom allt vetande, på grundval
av en aori-intellektualistisk inställning 

- 
eller dogmatism. ,Äteisternau eller >agnosti-

kerna" börjar i allt större utsträckning förlora tron på den för sakrosankt förklarade
positivistiska världsåskådningen 

- 
den som gör anspråk på att kallas Vetenskapen 

-och de vill veta om man kan oeta att Gud existerar och aarför de kan skänka ho-
nom tillit och lydnad, när han uppenbarar sig för dem. De vill också ha även inför
deras vetenskapliga krav gikiga bettit för verkligheten av de historiska fakta, som den

kristna tron bygger på, osv. 
- 

Med andra ord: de väntar sig en lycklig fortsättning
av religionsfilosofiens förnyelse även här i Sverige. 

Josef GerLach sJ

Ftån utländska fötlag

Paulusktedsens Forlag, Kö-
penhamn, har fortsatt sin värdefulla serie
små böcker Ånd. og Lia (per bd Dkr.
2:7t) 

- 
vilka på grundval av Skriften,

kyrkans tradition samt helgonens liv och
skrifter behandlar ämnen från det reli-
giösa vardagslivet 

- 
med Den kristne

glad,e (tr zr, 1964), Ferie (u 22.,1964),
Dldens mysteriam (ot 23, ry64), Kirken
(nr 2.4, ry61, St. Ansgar (nr 21, 1965),
Håbet (nr 26, ry65), Marialitaniet (m

27, ry65) och Den euangelhke fattig-
d.om (nr 28, 1965). Skriftespeil (nr rr)
har 1965 utkommit*i andra upplagan.
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Som nr 3 i serie XLIII av Paulashred'-

tens skrifter urkom översättningen till
danska av Karl Ädam's världsberömda
bok Das lY/eten des Katbolizisntus (t3:e
uppl. DiisseldoÅ 1957, Patmos-Verlag)
med titeln Katolicismens ind,ettte Ve-
sen (1965). översättningen är gjord av

monsignote Peter Schindler, sorn i en in-
ledande anmärkning karakteriserar bo-
kens särart och ständiga aktualitet med
orden: 'rslren Kierkegaard har påpeget

faren for forargelsen som d/dsfaren for
det religigse liv. Mange er vi katolik-
fter 

- 
og vel serlig konvettitter 

- 
som

kender den og har måttet krmpe Jakobs-
kampen med den; her rekkes os en
hj.aelp, der ikke behendigt bortforklarer
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spendingen i troslivet, men som belyser
den indefra og ouenfra, så buen mellem
Kirkens guddommelige og dens men-
neskelige pol ikke brister, men bliver en
bro fra jord til himmel.u

Les 6ditions du Cerf, Paris, har
sänt oss andra upplagan av L6on le
G r a n d: Sermones, tome I (1964, Fr.
r8: 

-) 
ur samlingen Sources chrö-

tiennet, för att påminna om att arbetet
med denna berömda utgåva av kyrko-
fädernas skrifter på originalspråk och i
fransk översättning fortskrider inte en-
dast genom utgivande av nya band utan
även genom noggrann revision av både
text och kommentar i de redan förelig-
gande. Denna nya uppplaga av Leo den
stores tal är ett gott bevis för detta fak-
tum' 

*

Editions de Lumen Vitae,
Bruxelles, utger i samarbete med Inter-
nationella kommissionen för religiös psy-
kologi (Lumen Vitae) Let Cabiers 'Lu-
nten Vitae' d,e psycbologie religieuse, för
att till vidare, intresserade kretsar sprida
resultaten av de inom kommissionens
ram bedrivna vetenskapliga studierna på
psykologins område. Som nr III i serien
föreligger De I'expörience ä l'artitud,e rc-
ligieute, Etudes de psychologie religieuse
prdsent6es par A. Godin SJ Q964,
Frb. r5o). Innehållet utgörs av en rad

uppsatser av olika föfiattare, som bely-
ser den religiösa erfarenheten utifrån
teoretiska och praktiska aspekter av sär-
skild betydelse för pedagogiken. Synner-
ligt värdefull är den Chronique biblio-
graphique, vilken här som i tidigare
häften ger en överblick över de senaste
publikationerna i olika länder inom den
religiösa psykologin.

Instituto San Raimundo d,e Pefr.afort,

Salamanca, som ingår i Consejo superior
d.e inaestigaciones cientificas, inbjuder se-

dan 1944 vartannat år fackmän i kyrko-
rätt från Spanien och andra, främst ro-
manska länder till kongress i form av
en studievecka och utger sedan i tryck de
föreläsningar som hållits. Den tionde
kongressen, som avhölls ry64 i Pamp-
lona, sysslade med ett ämne som särskilt
aktualiserats i samband med Vaticanum
Il: Iglesia y Derecbo (1965, z5o pesetas).

Det kan inte vara vår uppgift att hät
gä nårrnarc in på de fjorton magistrala
fackföreläsningar om Kyrkan och rätts-
ordningen, som boken innehåller och
som har samlats under rubrikerna Histo-
risk överblick, Kyrkan i sig själv, Kyr-
kan och staten, Kyrkan och iodividen. Vi
nöjer oss med att för intressetade fram-
häLla att det här finns ett omfångsrikt
studiematerial samlat i en fuäga som titt
och tätt vällar hä,ftiga diskussioner inte
minst här i Norden, inte så sällan förda
utan tillräcklig kunskap om de kompli-
cerade historiska och principiella aspek-

tefna.

*

Tvä förlag i London, S. P. C. K. och
Burns & Oates, önskar att vi skall
presentera för vära läsare tre böcker av
författaren till den intressanta skildring
av Bfuhops at Large, som anmäldes i
Cred.o tiåigare i är (t965f z:69ff.). Den
första boken, Peter F. Anson: The
Call of tbe Desert (S. P. C. K. 1964,

42 s.), är en kunnig och ingående be-
rättelse om ueremitlivet inom den kristna
kyrkanu. Efter en kort redogörelse för
den religiösa och kristna innebörden av
livet i ensamheten skildrar författaren
eremiternas historia från urkyrkans tid
och zoo-talets hermiter och anakoreter i
den egyptiska öknen fram till de Små

bröderna i Sahara och anglikanska >soli-
taries" i väta dagar. Det är en religiös
värld som i allmänhet är mindre känd,
därför att den mindre observeras även i
den litteratur som framställer munklivet.
Desto tacknämligare är det att genom

denna bok få en närmare inblick och
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dessutom i ett bihang en kronologisk ta-
bell över eremitlivets representanter ge-

nom tiderna, både de egentliga ensittarna
och de gruppvis eller i kommuniteter le-
vande eremiterna. En omfattande biblio-
grafi och en person- och sakförteckning
höjer ytterligare bokens värde.

De båda andra böckerna ingår som
band ro och rr i Tbe Neu library ol
Catbolic Anouled'ge, som utkommer hos
Burns & Oates. Peter F. Anson: The
bailding ot' cburcbes (1964, tt s.) och
Iris Conlay & Peter E. Anson:
Tbe art of the Charch (1964, r5 s.) ut-
gör en lättillgänglig framställning av
den kristna konstens historia 

- 
med

många instruktiva illustrationer 
- 

av-
sedd för alla äldrar, i enlighet med hela
seriens syfte att ge större djup och bredd
åt den kunskap om katolsk tro och liv,
som förmedlas genom den vanliga under-
visningen. 

*

'W. Kohlhammer Verlag, Stutt-
ga$, har som band 14 i sin serie Die
Religionen d.er Menschbeit (utg. Chris-
tel Matthias Schröder) publicerat
uppsalaprofessorn Geo \[i d e n gr e n's
stora religionshistoriska arbete Die Reli-
gionen lrans (1965, DM 39: -). 

Det
har av resp. fackkretsar hälsats välkom-
met som den för närvarande ledande ve-
tenskapliga framställningen av de reli-
giösa förhållandena i det förislamiska
Iran och hos de iranska folken i antiken
samt av den av Zarathustra instiftade re-
ligionens historia. Även icke-fackmannen
kan med behållning ta del av denna ut-
förliga översikt, som är frukten av mång-
åriga mödosamma detaljstudier. Det bi-
drag, som det förislamiska Iran lämnat
till Främre orientens religionshistoria
(jfr kap. X: 6), ställs här i ny belysning.

På Max Hueber Verlag, Miin-
chen, har utkommit Einleitung in d'at
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Alte Testament. I. Teil, Allgerneine Ein-
leitung av Rudolf Mayer (rs6S,
DM r r: 8o). En utmärkt handbok, främst
för teologistuderande om tillkomsten och
traderingen av den gammaltestamentliga
skriftsamlingen, de gamla översättning-
arnas beskaffenhet, de textkritiska meto-
derna och GT:s ställning inom den gam-
malorientaliska miljön. Inledningsveten-
skapen handhas här självfallet som teo-
logisk disciplin och inte som litteratur-
historia, dvs. GT betraktas vissedigen
som en skriftsamling, som den kristna
kyrkan övertagit. fÅn den judiska syna-
gogan, men inte som litterärt verk utan
som uppenbarelsedokument. 

- 
Andra

delen kommer att syssla med de enskilda
skrifterna, deras ursprung, författare och
texthistoria.

Från samma förlag föreligger nu i
sjätte, utökade upplagan Michael
Schm aus: Katbolische Dogmatik Ill,z
Die göttliche Gnad.e (1965, DM 3o: -,z4:8o). Denna upplaga skiljer sig från
den förra genom större hänsyn till nåde-
lärans historiska utveckling samt till de
här särskilt aktuella ekumeniska aspek-
terna, bl. a. också i Karl Barths teologi.

Prof. Michael Schmaus har i juli 1965
avslutat sin mångåriga verksamhet som
professor i systematisk teologi och ledare
av det av honom grundade Grabmann-
institutet för dogmhistoriska studier vid
Ludwig-Maximilians-Universität i Miin-
chen. Hans stora verk Katbolische Dog-
matih, prågIas av hans särskilda inuesse
för de antropologiska aspekterna i uppen-
barelse och teologi och av hans ständiga
bemödande att utifrån en fast teologisk
ståndpunkt medarbeta i en jämt ftamskri-
dande teologisk utveckling.

*

Verlag Friedrich Pustet, Re-
gensburg, framträder särskilt som utgi-
vare av liturgisk litteratur. Där har nu
utgivits Cbant et Musiqae d'ans le Cuhe
chrötien av Joseph Gelineau SJ
(Paris 1962, Ed. Fleurus) i tysk översätt-
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ning (av Leo Tönz SJ) med titeln Die
Musik im christlichen Gottesd.ienst; Prin-
zipien, Gesetze, praAtiscbe Anraend.ungen
(1965, DM 24:-).Pater Gelineau är
internationellt känd och uppskattad som
introduktör av en förnyad psalmodisk
folksång i liturgin. Här i denna bok sam-
manfattar han resultatet av sina mång-
åriga kyrkornusikaliska studier ur musi-
kalisk, historisk, kyrkorättslig och inte
minst pastoral synvinkel, främst till nytta
för kyrkomusiker och -komponister. Han
hjälper dem att finna och tillämpa de
rätta normerna för den musik som skall
ledsaga och vara en del av kyrkans litur-
giska bön.

Josef Ändreas Jungmann SJ
hade 1939 pä samma förlag utgivit
några föredrag om grundläggande tankar
i kyrkans liturgi under titeln Liturgfuche
Feier. Denna bok, som har utkommit i
tre upplagor och översatts till flera språk,
föreligger nu i en fjärde upplaga med ny
titel: \Vortgottesd.ienst irn Lichte oon
Tbeologie und. Gescbicbte (1964, DM
7: 8o). Därmed framhäves att den inrikt-
ning på praktiken, som ifrån början var
bokens särskilda förtjänst, nu fullföljes i
enlighet med de nya, av Vatikankonciliet
givna riktlinjerna. I första kapitlet om
liturgins väsen sammanfattas de senaste
diskussionerna om liturgibegreppet. Ka-
pitlen om liturgins grundschema och om
läsningarna (IV och V) har helt omar-
betats, för att .vata i bredd med den nya
liturgikonstirutionens bestämmelser.

En annan bok från Verlag Pustet,
Frohbotscbat't aorn Heiligen Geist av
Johann Adam Fassbender (r963,
DM ro: 8o), innehållet 32 korta betrak-
telser över den Helige Andes väsen och
verksamhet. De sättes visserligen inte di-
rekt i samband med liturgin, men de kan
bidra till att avhjälpa den i katolsk för-
kunnelse såväl som katolskt tros- och
fromhetsliv ofta framträdande brist på
djupare förståelse för den Helige Andes
betydelse, som vid diskussionen om li-
turgin på Vatikankonciliet ideligen på-

pekats i synnerhet av representanter för
den österländska kyrkan.

*

Verlag Josef Knecht, Frankfurt
am Main, har börjat en ny serie små-
böcker, som, efter de första båda banden
att döma, kan bli till välkommen hjälp
vid teologiska lekmannastudier, för en-
skilda såväl som grupper. Serien, som ut-
ges under titeln Tbeologiscbe Akad.emie
(per bd DM 6:8o) av Karl Rahner
SJ och Otto Semmelroth SJ,
innehåller föredrag som hållits av olika
filosofiska och teologiska fackmän i sam-
band med en "teologisk akademi" vid
Peterskyrkan i Köln och domkyrkan i
Frankfutt. Akademin upprättades på ini-
tiativ av katolska lekmän, som vill vara
med i kyrkans andliga förnyelse och där-
för komma i närmare kontakt med den
katolska filosofi och teologi, som i dag
lärs vid högskolor och universitet, och
tränga djupare in i de dokument, som av
Vatikankonciliet utfärdas som grundval
och vägledning vid denna förnyelse.

Tbeologische Akad.emie I (r965) inne-
håller Norbert Lohfink SJ: \(elchem
Gott brachte Abraham seine Opfer dar?;
Helmut Giermann SJ: Die Alternative

"Philosophie oder Offenbarung> nach
Karl Jaspers; Otto Semmelroth SJ: Die
Selbstdarstellung der Kirche auf dem
Zweiten Vatikanischen Konzil; Karl Rah-
ner SJ: Unveränderlichkeit und \il(andel

im Glaubensverstäodnis in der Zeit des

Konzils; Bruno Schiiller SJ: Religions-
freiheit und Toleranz.

Tbeologiscbe Akad.emie ll (rg6:):
Bruno Schöller SJ: Das irrige Gewissen;

Josef Haspecker SJ: \funder im Alten
Testament; Hans Bernhard Meyer SJ:

Die Sakramente und ihre Symbolik als
Antwort auf Grundfragen menschlicher
Existenz; Adolf Haas SJ: Teilhard de

Chardin, Persönlichkeit und \[erk; Otto
Semmelroth: Glaube als Gnade.

Ur den franska jesuittidskriften Cbris-
tat (Paris) har Peter Henrici sam-
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manställt en rad artiklar om bönen och
bönelivet, skrivna utifrån den ignatianska
fromheten sådan den framträder i fransk
andlig tradition och fördjupats genom

den moderna Ignatius-forskningen samt

den bibliska och teologiska förnyelsen.
Den {öreliggande tyska översättningen
(av Carl Ploetz SJ) omfattar två band
(per bd DM u: 8o): Vonz rechten Beren
(rs6) och Der Menscb im Gebet Gg6S)
med tillsammans elva instruktiva och sti-
mulerande uppsatser om olika aspekter

av bönens teori och praktik.
Benediktabboten Albert Ohl-

m e y e r har under titeln Reicbtum d'er

Psalmen (bd r och bå z ry65, per bd
DM 7: 5o) sammanställt ett urval av
psalmkommentarer ur den klassiska reli-
giösa litteraturen från apostolisk tid till
vära dagar. De enskilda texterna 

- 
som

i sin följd ansluter sig till uppställningen
av den bibliska psaltaren 

- 
är avsedda

som en kort daglig läsning, framför allt
för dem som dagligen läser tidegärden.
De erbjuder på så sätt en god möjlighet
att allt mer tränga in i psalmernas and-
liga rikedom och erfara dem som en

aldrig sinande källa för andlig tillväxt.
Fickboksformatet i plastikinbindning un-
derlättar bruket även under resor.

*

Paul Pattloch Verlag, Aschaf-
fenburg, håller sedan nägra är tillbaka på
med att utge en ,encyklopedir, Der
Christ in der lVelt, av säregen art, näm-
ligen inte i form av ett uppslagsverk i
lexikonformat utan som enskilda vanliga
böcker, ordnade i r8 serier som tillsam-
mans omfattar bortåt r7o band (per bd
DM 4: 5o). Som utgivare står Johan-
nes Hirschmann SJ i samarbete
med tyska och franska fackmän, som har
förmågan att skriva för lekmän. De vill
på detta sätt erbjuda information över
,hela området av ton, den kristna läran
om människan, jorden och dess invånare
och det religiösa livetu. Hittills har re-
dan omkring roo band utkommit. De se-
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nast (r96j) föreliggande banden ger ett
gott begrepp om hela verkets intressanta
innehåll. Bd rz i serie V Die grossen
rVahrheiten: Ånd.ern sich d.ie Dogrnen?
av Henri Rondet; bd 5a i serie VI
Das Buch der Biicher: lsraels Gebet im
Aben Testament av Leo Krinetzki;
bd 7 i samma serie: tYas nicht im Alten
Te$ament stebt 

- 
Äpokryphen und

Manuskripte vomToten Meer av Cathe-
rine Dimier; bd 6 i serie XI Die
Geschichte der Kirche: Die Kirche d'er

Gegenwart av Ernst Joseph Gör-
lich; bd ro i serie XII Bau und Ge-
fiige der Kirche: Die katholischen Orga-
nisationen in Deuttchlancl av }{elmut
Möhring; bd r i serie XVIII Reli-
gionsersatz der Gegenwart: Soziologiwus
und Existenzialismus ah Religionservtz
av Josef Hasenfuss.

*

Från Herder Vetlag, Freiburg-
Basel-N7ien, kommer en jämn, aldrig si-
nande ström 

^y 
nya band i kända serier

och nya titlar.

Quae$ionet d,isputatae är en serie, ut-
given av Karl Rahner och Hein-
rich Schlier, med lärda inlägg i en-
skilda för filosofins och teologins fram-
steg betydande specialfrågor från olika
vetenskapliga områden. Vi har i vår lit-
teraturavdelning oftz anmält enskilda
band ur denna serie. Här återstår att hän-
visa till nr z3 f z4: Heilsmittler irn Ahen
Testament und, im Alten Ofient av ! o-
sef Scharbert (t964, DM z6:8o).
I diskussionen om de kyrkliga ämbetena
och deras funktioner spelar tolkningen 

^vde nytestamentliga texterna en avgörande
roll, men för att rätt uppfatta den verk-
lighet de återspeglar behövs ingående
kunskap om de religionshistoriska, sär-
skilt de gammaltestamentliga sammari-
hang, som denna verklighet står i. Josef
Scharbert belyser här med stor sakkun-
skap detta sammanhang i fåga om med-
larskapet och förmedlarna mellan Gud
och människor. Han har därvid rikligt
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tillfälle att hänvisa bl. a. till nordisk exe-
getik och religionsvetenskap, som myc-
ket sysslat med denna fåga- i sin forsk-
ning över det sakrala kungadömet.

Som fortsättning av Hand,buch d.er

Dogmengeschicbte, vgivare Michael
Schmaus och Alois Grillmeier,
föreligger bd III fasc. la: Christologie.
Von der Apostolischen Zeit bis z*m
Konzil aon Chalced.on (45r) av J ac-
ques Li6baert med en biblisk-kristo-
logisk inledning av P. Lamarche SJ
(1965, DM 3r:-). I denna undersök-
ning över de stora kristologiska diskus-
sionerna under de första fyra kristna år-
hundradena kommer författaren till resul-
tatet att konciliet i Chalcedon i sina dog-
matiska utsagor över Kristus inte gör nå-
gonting annat än att till en syntes sam-
manlatta den bibliska uppenbarelsens och
den följande kyrkliga traditionens lära om

Jesu Kristi person.

Äv den redan tidigare i Cred.o (rS6t I
t: 47) anmdlda betraktelseboken Allein
m.it Gott av J. Heyrman, innehållande
betraktelser Iöt varje dag med anslutning
till kyrkoåret, har nu utkommit även
andra och tredje bandet (1965, per bd
DM zo: to). Bd II omfattar tiden från
påskdagen till lördagen i nionde veckan
efter pingst och bd III resten av kyrko-
året till och med sista veckan efter pingst.
De enskilda små kapitlen är inte blott
lämpliga som utgångsmaterial för enskild
betraktelse utan även till korta tal eller
homilior.

Serien Herd.er-Biicberei växer och växer
med omtryck av äldre värdefulla böcker
och med nya aktuella skrifter. Bd zr8
Die Konstitation iiber d.ie heilige Litur-
gie (t965, DM l:95) erbjuder den av
de tyska biskoparna godkända, tyska över-
sättningen av den nya liturgikonstitutio-
nen med en överblick över förhistorien
och en sakkunnig kommentar av H e r-
man Schmidt. 

- 
I bd 4z besvarar

\Tilhelm de Vries SJ, en fram-
stående kännare av de orientaliska kyr-
korna, f.rägan som ställes i titeln:

Orthod.oxie und. Katbolizismus Gegennts
od.er Ergänzung? (1965, DM z: 8o), ge-

nom att ge bäda begreppen den rätta be-
tydelsen utifrån den dynamiska historiska
verklighet de innebär. Ortodoxi vill säga

rättrogenhet och katolicism universalitet.
Under historiens lopp uppräder de som
spänning och till slut som motsättning
och splittring, men de borde tillsammans
utgöra den ena mångfaldiga helheten.

I bd 231 Dante bleibt akt*ell (t965,
DM z:8o) belyser Bernhard Hanss-
I e r Divina Comedia från litterär och
språklig synpunkt och framhäver sedan

aktualiteten av Dantes frihetsid6 och hans
syn på förhållandet mellan det andliga
och det >världsligau. En kort efterskrift
ger praktiska hänvisningar till tyska över-
sättningar och kommentarer.

Helt i enlighet med sin tradition för-
anstaltar Herder Verlag en representativ
textutgåva i lexikonformat av de offi-
ciella dokument som Vaticanum II rik-
tar till hela kyrkan. Första bandet Ztueites
Vatikanisches Konzil. Kon$irution und.

Dekrere der d,ritten Sestion (lq6:, DM
rz: 8o) innehåller den autentiska latinska
texten samt en sober tysk översättning,
som giorts i uppdrag av de tyska bisko-
patna, ay de tre dokument som publice-
rades högtidligen den 2r nov. 1964: den
dogmatiska konstitutionen om Kyrkan,
dekretet om de katolska orientaliska
kyrkorna och dekretet om ekumenismen.

- 
En värdefull och mycket välkommen

utgäva.
Till slut en kort hänvisning till ännu

tre Herderböcker från redaktionens tungt
lastade hylla med insända böcker. Det rör
sig om facklitteratur av inresse mest för
fackkretsar, här för teologer och själa-
sörjare.

Oswald Loretz pejlar i sin bok
Die lVahrbeit d'er Bibel (1964, DM
r6: 8o) med den moderna, historiskt
orienterade exegetik som lod det anspråk
på sanning och ofelbarhet som teologin
tillskriver Bibeln. Han kommer till re-
sultatet att den traditionella, av väster-
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ländsk metafysik och filosofi bestämda
uppfattningen av dessa begrepp inte utan
vidare sammanfaller med Skriftens syn
på sanningen som erfarenhet av Guds
trohet mot sitt utvalda folk.

Fridolin Marxer framlägger i sin
bok Die inneren geistlicben Sinne (1963
DM r9:8o) som >ett bidrag till tyd-
ningen av ignatiansk mystikD en ingå-
ende analys av den inre erfarenheten i
dess samspel mellan sinnliga och andliga
element, sådan den ter sig i den igna-
tianska spiritualiteten sedd utifrån den
autentiska litteraturen och i ljuset av
olika textinterpretationer, sambandet med
den mystiska uaditionen i kyrkan och
den kristna antropologin.

I Leitfaden d.er Krankenseelsorge
(1964, DM 9:80) ger \(. \ilZiesen
O S C på grundval av den rika erfaren-
het han samlat genom studier i sjukvår-
dens historia och en lång praktik som
sjukhuspräst en introduktion i själavår-
den vid sjukbädden och på sjukhus.
Orienteringen om denna själavårds be-
tydelse, olika uppgifter och metoder kan
vara till nytta även för läkare och övrigt
sjukvårdspersonal, som anser samarbetet
med själasörjaren vara en given sak.

IG

Ä. D. Sertillanges: Inz
Tode aom Leben amfangen. Frei-
burg 1965, Herder. DM ro: 8o.

E u g e n rJ7 a I t e r: Das Parcba-
mltteilutn. Der österliche Ur-
sprung der Eucharistiefeier. Frei-
bvg 1965, Herder. DM 9:8o.

Heinz Schiir mar.n: Geist-
licbet Tun. Freiburg 1965, Her-
der. DM 9:8o.

De tre här föreliggande böckerna er-
bjuder uppbygglig läsning på mycket hög
nivå. Sertillanges bok är måhända
den märkligaste och inte för inte har den
liknats vid Pascals Pensöes. Den innehål-
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ler korta, ibland aforismliknande avsnitt
över två stora och väsentliga frägor, n:an-
ligen om smärtan och döden; egentligen
* det fräga om fragment ur ett tyvärr
ofullbordat arbete Problörne d.u mal. Ser-
tillanges är ju känd som filosof och hans
formuleringar har också filosofisk preg-
nans samtidigt som de visar vägen in i
den kristna trons djupaste hemligheter.
Boken kan med andra ord inte sträck-
läsas, den kräver ansträngning, efter-
tanke. Men använd på rätt sätt är den
en modern ars moriendi, som öppnar vä-
sentliga perspektiv. >På det att I icke
mån sörja likt dem som inte ha något
hoppu, detta ord av aposteln Paulus är
bokens samlande tema. Inte blott hans
lysande intellekt utan även hans eget livs
historia har gjort Sertillanges synnerligen
skickad att förmedla detta hopp.

Eugen r07alters bok däremot är
inte fragmentarisk. Tvärtom frapperas lä-
saren av hur väl genomarbetad och sam-
lad framställningen är. Redan som peda-
gogisk prestation har boken många för-
tjänster, och det är värdefullt inte minst
med tanke på att det tema som behandlas
inte hör till de enkla.

Eugen N7alters betraktelser är i den
meningen moderna att de ger en ny,
mera ursprunglig förståelse av påsken,

kyrkoåret och mässan och vill hjälpa lä-
saren att leva sitt liv uals österlicher
Menschr.

Heinz Schiitmann publicerar i
sin bok meditationer, vilka tidigare an-
vänts vid rerätter för präster i mellersta
Tyskland. Själva grundtonen, som får sin
prägel av dessa prästers ytre situation,
ger betraktelserna deras överrygande kraft.
Temat är den tjänande kädeken, vilken
strävar efter att likna den gudomliga kär-
leken i dess fulla hängivenhet. Författa-
ren tillämpar denna tanke på en rad si-
tuationer: den andra omvändelsen, Guds
vilja i vardagen, tjänst åt enheten, att be-
jaka gränserna, bönen.

SL



Litteratur

J. Henry Du nar.t:. Minnen
fån SoUerino med inl. av Alf
Åberg. Stockholm 1965, Fabel.
Kr. rs.

Det är egentligen egendomligt att Du-
nants berömda berättelse om slaget vid
Solferino aldrig tidigare utgivits pä
svenska. Den har ju översatts till en lång
rad av språk och tryckts i ett stort antal
upplagor. Man har sagt om boken 

-kanske med någon överdrift 
- 

att den
väckte ett världssamvete och skapade en
världsrörelse.

Slaget vid Solferino stod den z4 |uni
1859, som blev en lång Midsomm*dag
med pressande värme. Under femton tim-
mar slogs 3oo ooo man 

- 
från tidigt

på morgonen ända till kvällen, då ett
oväder med skyfall och storm kom stri-
derna att stanna av. Omkring 4o ooo sol-
dater var då antingen redan döda eller
så svårt sårade att mänga av dem inte
kunde räddas till livet.

Natutligtvis var detta slag inte unikt
men det har blivit unikt tack vare Du-
nants skildring. Det står som en symbol
för krigets meningslösa brutalitet, dess

fasor och lidanden 
- 

dsfta helt enkelt
därför att Dunant i klartext talade om
hur det vat pä slagfältet. Han mötte få
hjältar men mänga vanLiga människor
som skrek ut sin dödsskräck och tjöt som
djur i sina smärtor.

Givetvis förefaller oss slaget vid Sol-
ferino vara ganska idylliskt om man jäm-
för det med senare tiders masslakter. Men
Dunants berättelse har bibehållit sin
friskhet, och den tål även en förnyad be-
kantskap i svensk språkdräkt.

Älf Åberg har skrivit en kort inled-
ning, där han sätter in slaget i dess histo-
riska sammanhang, och Henrik Beer har
gjort ett förord.

SL

Ren6 Laurentin: Die ma-
rianische Frage. Fteiburg 196r,
Herder. DM 16: 8o.

Den som tar sig före atc skriva om
något ämne inom ramen för mariologin
gör det inte lätt för sig, ty han rör vid
brännbara ting 

- 
även om man bortser

från den ekumeniska aspekten. Både kyr-
kans lära om Maria och den mariologiska
fromheten har skapat problem inom kyr-
kan själv. Ren6 Laurentin talat öppet och
personligt om dem och berättar att han
fann dem även hos allvarliga kristna, ja
till och med hos teologistuderande och
präster. Kristus var nog för dem och de
frågade: I vilken utsträckning år jag f&-
pliktad att bereda Maria plats i min
fromhet, når jag varken har behov eller
inser nödvändigheten av det? Därtiil
fann Laurentin hos många kristna 

- 
na-

tudigt nog 
- 

en uppenbar motvilja mot
alla barnsliga och vidskepliga yttringar av

Maria-fromhet.
Allt detta, skriver Laurentin, väckte

frågor och ndr jag tänkte över dem, måste
jag erkännz att de kritiska reaktionerna
inte saknade grund. Men situationen är
inte dess mindre egendomlig: den heliga
jungfrun, som fört Kristus in i våt döds-
sjuka mänsklighet, är föremål för stridig,
heter, motsättningar och tvedräkt. Den
främsta anledningen därtill är att det
finns en riktning inom kyrkan, som vill
ge Maria ett allt större utrymme och som
arbetar för att {å den ena marianska läro-
satsen efter den andra fastslagen.

Laurentins bok behandlar mariologin
som problem inom kyrkan och försöker
visa en lösning. Kapitelrubrikerna anger
innehållet i stora drag: Den aktuella si-
tuationen, Historisk återblick, Ånalys av
de båda riktningarna, Yia auea och Det
ekumeniska problemet. Diskussionen förs
med stor öppenhet och kritisk skärpa och
boken är som helher ett firr exempel på
hur katolsk självbesinning bör gå till.
Laurentin skriver inte som irriterad part
i målet. Den som inte riktigt förstfu
maximalisternas iver men samtidigt inte
vill se Maria satt på undantag, läser Lau-
rentins bok med stor glädje. Av allt att
döma berikar hans syn på Marias stälI-

4r
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ning i kyrkans liv den katolska from-
heten utan att belasta den.

SL

Helmut Meisner: Cbri-
stenglaube. Neubegriindung aus

der heutigen Theologie. Freiburg
r965, Herder. DM 26.

De progressiva krafterna i konciliet,
säger förlagsinformationen till denna bok,
har väckt ett nytt intresse för trosfrågor.
Mlnga katolska lekmän känner dock att
skolkunskaperna inte räcker till för att
förstå det nya som håller på att ske i
kyrkan. Så aktualiseras en önskan om en
grundligare orientering i modern teologi.

Denna bok vill ge en sådan orientering
och man öppnar den med en viss nyfi-
kenhet. Hur ser en lekmannateologi ut
efter konciliets arbete och den livliga teo-
logiska aktiviteten i kyrkan? Var läggs
accenterna och hur presenteras huvud-
punkterna i den katolska tron? Hur hat
det gått med Mariologin och helgonen
osv.?

Helmut Meisner atbetar i s. k. offene
Seelsorge i Diisseldorf. Där tråf.f.ar han
inte bara troende utan även skeptiker och

ateister. }Jan är följaktligen van att leva i
dialog med tidens människor ,och känner
sannolikt alla de problem, sorn brukar ak-
tualiseras i denna dialog. Meisner torde
också veta något om den våglängd man
måste använda föt att en modern män-
niska skall lyssna. I vissa väsentliga av-
seenden borde han med andra ord vara
väl rustad f& att skriva denna bok, en
lekmannateologi njutbar för moderna
människor.

Efter en mera allmänt hållen inled-
ning, kallad >Vägen till Gud" följer så

de två stora huvudavsnitten: ,Den kristna
tron enligt den heliga Skrift, samt uKyr-
kans lära efter två tusen årr. Denna upp-
delning förefaller vid första påseende nå-
got besynnerlig men visar sig vara ut-
märkt för att få ett förnuftigt grepp om
stoffet. I en rad underavdelningar fångas
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så den katolska tron in i dess olika aspek-

ter. Det är förvånansvärt mycket, som står

att läsa på bokens 36o sidor.
Teologiskt är boken ett eko av Karl

Rahner, rikslikaren för en stor grupp pro-
gressiva katoliker, vilken genom Meisners
bok förmodligen får en stor och ny läse-
krets som varken kan eller orkar läsa

mästaren i original. Men Meisners presen-

tation är ingen dålig efterapning. Han
skriver om något som inifrån blivit hans

egendom, han skriver mycket intelligent
och smälter ihop stoffet till en fin hel-
het med alldeles personliga nyanser. Han
presenterar inte kammarteologi utan står

även när han skriver mitt i sin "offene
Seelsorger.

Därmed har vi redan rört vid en annan
egenskap hos denna utmärkta bok. Av-
görande för en lekmannateologi är ju inte
bara innehållet utan sättet på vilket det
presenteras. Den moderne läsaren har sina
allergier och är bortskämd med att Iä sa-

ker och ting väl presenterade. I det av-
seendet motsvarar Helmut Meisner högt
ställda anspråk. Vissa avsnitt i boken
kunde knappast ha fått en bättre utform-
ning. Framställningen är språkligt ren och
välgörande fri från frasgods. Den fort-
skrider i en tyst dialog med tänkta läsare
men utan att f.örf.alla vare sig till apolo-
getik eller oklarhet. Synpunkterna dr rele-
vanta och tål att granskas.

En intelligent bok med ett vafmt
hjärta, som rekommenderas 

- 
även åt

dem som tvekat och inte utan vidare va-
rit beredda att följa med i det stora upp-
brott, som Karl Rahner och många andra
inspirerat till.

.sL

Jobannes XXIU. im Zeagnit
teines Nacbfolgers Paul VL Mit
einer Einföhrung voo D. Ä. S e e-

b e r. Freiburg r96j, Herder-
Biicherei zr7. DM z: 8o.

Det har naturligtvis inte varit lätt att
efterträda Johannes XXIII, detta geni i

-
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fromhet, som fyllde världen med så myc-
ket hopp och glädje och som genom sin
personlighet mer än mänga andra pävar

verkligen blev en far för världens katoli-
ker. Paul VI hade dessutom den otack-
samma uppgiften att ta i arv en stor och

betydelsefull ansats, som skulle fullföljas,
preciseras och infogas i den katolska hel-
heten.

För många esinningsfulla katoliker har
det dock framstått som en Försynens sär-

skilda gåva till kyrkan att Paul VI blev

Johannes XXIII:s efterträdare. Han sak-

nar sin företrädares omedelbara charm
och spontana vätme men har kvaliteter
på ett annat plan, som redan visat sig
vafa en stof tillgång för kyrkan.

Paul VI skriver till kyrkans biskopar
om Johannes XXIII att denne efterläm-
nat >ett arv, som vi med stor vördnad har
tagit emot, beredda att inte sky någon
möda eller några hinder för att den kost-
bara skatt av exempel, verk och riktlin-
jer, med vilka den store påven berikat
kyrkan, skall förbli oförstörda". Uppen-
barligen är detta hans uppriktiga mening
och därmed bekänner han sig till konti-
nuiteten. Men den lilla aktsamlingen ger

också vid handen, att Paul VI utstakar sin
egerr väg när det gäller att förvalta arvet.
Det är alldeles riktigt. Det är ju Paul VI
som idag bär ansvaret. Den som tycket
att han inte är tillräckligt snabb i vänd-
ningarna borde kanske ett tag begrunda
nägra av hans egna ord: Det heliga arv,
som vi med vördnad mottagit av vära
Iöregängare, medför den stora bördan av

en uppgift, som vi nu måste övetta. För
att använda vfu Iöregängare Leo den sto-
res ord: "När vi ser vår svaghet och vår
eländighet och samtidigt ser storheten i
den uppgift som vi övertagit, då måste

vi instämma med profeten: Hetre, jag

har hört ditt ord och känt bävan. Jag
har erfarit din makt och darrar.,

.tL

Karl Rah ne r: Belraclttun-
gen ziln ignatianiscben Exerzi-
tienbucb. Miinchen 1965, Kösel.
DM z5: 

-.
Detta värdefulla tillskott till den igna-

tianska litteraturen har vuxit fram ur
betraktelser som Karl Rahner höll under
reträtter för katolska präster och teologie-
studerande och som nedtecknats av delta-
garc för att spridas i manuskript till en

större krets. >Författaren leddes vid fram-
läggandet av betraktelserna av viljan att
interpretera den helige Ignatius' av Loyola
And.liga öaningar och inte att bjuda på

andra fromma, rnä vata rätt nyttiga be-

traktelser och teologiska meditationet;
han sökte underbygga dessa verkliga exer-
citiebetraktelser på ett sätt som motsvarar
åhörarnas förväntan utao att ge sig in på

teologiska spekulationer och undersök-
ningar som är irrelevanta föt de verkliga
andliga övningarnas målsättning. Om
denna avsikt haft fnmgäng, därom måste

läsaren själv döma", skriver pater Rahner
i förordet.

Framgången är obestridlig. Läsaren 
-och ännu mer derl som med boken som

ledning själv gör reträtt och försöker
tränga djupare in i den heiige Ignatius'
egen text 

- 
kommer snart att förstå den

entusiasm, som patef Rahner mötte hos

alla dem som under hans ledning drog
sig tillbaka till ätta-åagars-teträtter i den
helige lgnatius' anda. Inte minst de som
har att leda liknande reträtter 

- 
och

då främst för präster och teologer 
-skall ha stor nytta, om de sjålva gär i

skola hos denne förfarne reträttledare,
som förfogar över inträngande kunskap
om den helige lgnatius' intentioner och
stor förståelse för reträttdeltagarnas and-
liga och psykologiska förutsättningar och
förväntningar.

TG
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Ftanz Xaver Seppelt/
Georg Schwaiger: Ge-
scbicbte d.er Päpste. Miinchen
1964, Kösel. DM 44:-.

Seppelt's påvehistoria i ett band "Von
den Änfängen bis zur Gegenwart" hörde
till de mest begagnade standatdverken,
lätt att handskas med och trots sin sum-
mariska knapphet en tillförlitlig oriente-
ring för envar och ett.brukbart uppslags-
verk för fackfolk och lärare; fram till
1949 hade denna påtehistoria utkommit
i fem upplagor. Att författaren, professor
i kyrkohistoria vid universitetet i Breslau
och efter fördrivningen därifrån vid uni-
versitetet i Miinchen, behärskade sitt
ä.mne, visar hans sex band omfattande
Getchichte d,er Påpste, varav band I-V
föreligger i ny upplaga (1954-59); de
tre första banden hann Seppelt ombesörja
före sin död den z5 juli 1956; de övriga
banden har bearbetats av hans lärjunge,
nuvarande professorn i kyrkohistoria i
Mi.inchen, Georg Schwaiger, som även an-
svarar för bearbetningen av det här före-
liggande arbetet.

Prof. Schwaiger har gjort sig känd i
nordiska sammanhang genom sin ut-
märkta framställning av reformationen i
de nordiska länderna (jfr Cred.o 196z:
r5z). Hans kunnighet och hans fram-
ställningskonst sätter också sin tydliga
prägel på den nya upplagan av Seppeltls
arbete. Vad betråIfar påvehistorien i ett
band rör det sig i själva verket om en
fullständig nybearbetning; förutom ota-
liga mindre ändringar finns det stora par-
tier som helt nyskrivits. I synnerhet gäl-
ler detta r8oo- och rgoo-talets historia.
Påvestolens markerat negativa och mest
defensiva hållning till de politiska och
kulturella förhållandena under r8oo-talet
granskas utifrån de upplevelser och lär-
'domar som i följd av rgoo-talets mellan-
havanden mellan kyrkan och de totali-
tära statsregimerna har pråglat synen på
kyrkohistorien hos den nutida generatio-
nen; den gillar med själ och hjärta de
senaste påvarnas öppenhet för vår tids
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sociala och politiska strävanden i hela
världen.

Boken får sitt särskilda värde just ge-

nom den överblick, som ges i kapitelVIII
över vårt århundrades påvehistoria från
Pius X till >en utblick på Paulus VI:s
regering>. De talrika illustrationerna av
utmärkt kvalitet erbjuder endast auten-
tiskt, samtida rnaterial. En påvelängd och
ett personregister underlättar ytterligare
bruket av boken som uppslagsverk.

]G

Yves M.-J. Congar OP:
lY/ ege des le bend.igen Gottet. Frei-
burg 1964, Herder. DM 33: 5o.

- 
Priester und Laien irn Dienst

am Eaangeliam. Ibid. 1965. DM
42i -'

Den franske dominikanpatern Congar
hör till de teologer som har lämnat vä-
sentliga bidrag till den syn på Kyrkan
och ekumeniken och den öppenhet för
de nya strömningarna i teologi och kyrk-
ligt liv på både katolskt och icke-katolskt
håll, som alltmera kom att bestämma det
andra Vatikankonciliets nyorientering.
Vid sidan om sina störe verk har pater
Congar under mer än trettio år skrivit
talrika artiklar i olika tidskrifter, som
numera finns tillgängliga i en rad sam-
lingsvolymer (Ed. du Cerf, Paris), av vilka
de båda första här föreligger i tysk över-
sättning.

Under rubriken V'ege d.es lebend.igen
Gottes (Les aoies d,u Diea aiaant, t96z)
sammanfattas bidrag till frågan om tron
och det andliga livet: dels tematiska av-
handlingar, dels korta essäer och steno-
grafiska notiser samt bandupptagningar.
Författaren har här och var gjort mindre
tillägg till den ursprungliga texten. Inne-
hållet är ordnat utifrån fyta synpunkter:
De heliga Skrifterna; Guds mysterier: Fa-
dern, Sonen och den Helige Ande; I de
heligas samfund; Andligt liv i världen
men inte av världen.

I det andra bandet sammanförs under
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rubriken Prie$er und. Laien (Sacerdoce

et Laticat, 196z) studier som sysslar med
praktiska uppgifter inom förkunnelse,
själavård och trosliv. Första delen, Prie-
ster d.es Eoangeliams, handlar om: Åposto-
latet, Omvändelsen, Proselytism och evan-
gelisation, Kasuistik hos Paulus, Prästa-
dömet i evangeliet och dess relation till
Arons prästadöme och hedniska prästa-
dömen, Vårt prästadöme, De två formerna
av 'livets bröd' i evangeiium och radi-
tion, 'Real' liturgi och predikan, Försam-
lingens kallelse, Två aspekter av det apos-
toliska arbetet, Prästen som folkets hu-
vud och apostel, Prästadömets kallelse
idag, Kristus i Frankrike, Den andliga
aspekten av gudshusets byggande.

Den andra delen, Tun und. Haltung
aktiuer Cbristen in d.er \Yelt, erör föl-
jande ämnen: Prästernas och ordensfol-
kets aktning för lekmanna-apostolatet, 'Ej
byggnaden av sten utan de uoende utgör
Kyrkan', Det kristna begreppet av histo-
rien, Social gruppbildning och kyrklig
lekmannarörelse, Grundritning av den
katolska aktionens teologi, Insats i värl-
den och evangeliskt budskap, Frågan om
kompetensen mellan kristen tro och sam-
hälle, De teologiska betingelserna för en
pluralism, De kristnas hållning i en de-
lad värld, Frågan om blandäktenskap mel-
lan olika raser.

JG

Hjalmar Sund6n: Män-
niskan och religionen. Stockholm
1964, SKDB. Kr. t: jJ.

I denna volym, som ingär i Diakoni-
styrelsens Verbum-serie, har tre föredrag
av den kände religionspsykologen Hjal-
mar Sund6n sammanförts. Föredragen har
hållits i olika sammanhang uoder 6o-ta-
lets två första år.

Den röda tråden i boken är en utred-
ning av vilka konsekvenser den ,mo-
derna> människosynen fått och kan få

för vår tids religionsuppfattning. För den
som läst författarens stora verk Reli-
gionen ocb rollerna innebär dessa upp-
satser ingenting nytt, men lämpar sig
däremot utomordentligt väl som intro-
duktion till detta ygsk 

- 
något som Sun-

d6n också själv påpekar.
I förhållande till det svåra ämnet är

boken lättläst och det är tacknämligt att
vi fått en så överskådlig inblick i den
svenska religionspsykologins tänkande.

Birgitta Vlinbäck

Rimbert: Augars leanad..

Stockholm r96j, SKDB. Kr.
6: -.Sven Stolpe: P7ansl5P6 

-lär'junge ocb d.iktare, Stockholm
r965, SKDB. Kr. z:-.

Diakonistyrelsen framlågger här i sin
pocketbokserie, Verbum, två helgonbio-
gtafier, som hur olika de än kan te sig
till det yttre ändå har friskheten och mo-
därniteten gemensamt.

Tidsavståndet mellan böckernas till-
komsttid 

- 
87o-talet respektive r95o-

1sls1 
- 

kunde tyckas tala emot detta.
Men Rimberts verk tillhör ju i sin
saklighet och knapphet en av de helgon-
biografier där "språkvallen, absolut inte
utgör något hinder för en nutidsmän-
niska. Till rroo-årsminnet av den helige
Ansgars död får vi alltså en nyutgåva,
som är ytterst välkommen. Den tidigare
översättningen fuän 19z6 är helt oför-
ändrad och likaså ingår i denna nya upp-
laga Nils Ahnlunds företal och redogö-
relse för olika problem inom Ansgars-
forskningen. Möjligen hade man önskat
att iust detta förnyats, då det ju måste
ha hänt en del på området på dessa

40 är.
Stolpes Franciskusbiografi utkom

för första gången r9t4. Det är en popu-
lär framställning av ett av de populä-
raste helgon som existerat. Boken är 

-som nästan allt Stolpe producerar 
- 

Iätt-
läst inte minst genom sina paralleller
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mellan medeltid och nutid. Vem skulle
väl t. ex. komma på att jämföra den

franska trubadurdiktningens betydelse för
samtidens ungdom med filmens inver-
kan på nutidens! Sådana detaljer gör att
man kan känna sig hemma på ett nytt
sätt i Franciskus' värld. Helgonet blir
inte heller endast "Solsångarenr 

här, utan
en kämpande människa med sin egen

trosproblematik. Även härigenom står

han oss närmare än i den vanliga bilden
av honom.

Birgitta V/inback

Mats Rehnberg: Ljusen
på grauar ocb and'ra Ljussed'er.

Nordiska museets handlingar: zr.
Stockholm 1965. Kr. 48:-.

I denna intressanta avhandling fram-
lägger intendenten vid Nordiska museet
i Stockholm resultatet av mångårig forsk-
ning som >ägnats en företeelse, som i
vårt land i allt större utsträckning gjort
sig gällande under rgoo-talet: seden att
utsätta levande ljus på gtavatn >.

Det som intresserar fackfolket på folk-
livsforskningens område är nog främst
undersökningens vetenskapliga syfte och
de metoder som tillämpats för att för-
verkliga det. uSyftet med undersök-
ningen", säger författaren, uhar varit
flerfaldigt: att med gravljusseden som in-
dikator vinna kännedom om påverk-
ningar, mottaglighet och spridningsvä-
gar f& en innovation i nutiden; att be-
lysa en tidigare mindre uppmärksammad
kalendarisk sed; att genom val av detta
objekt praktiskt pröva en folklivsunder-
sökning huvudsakligen gällande nutids-
skiktet; att försöka utröna skillnader och
överensstämmelser i spridningen mellan
sed i nutidens samhälle och i äldre epo-
ker.,

Icke-fackmannen finner här ett ut-
märkt tillfälle att med behållning följa
en sådan vetenskaplig undersökning, eme-
dan materialet för undersökningen är av
allmänt, aktuellt inuesse. Materialet er-

46

bjudes åskådligt 
- 

både i text, skiss-

kartor, tabeller och bilder 
- 

under rubri-
kerna: Äldre minnesdagar över de döda,
Gravljusseden utanför Sverige, Gravljus-
seden i Sverige, Gravljusseden och jul-
granar pä gtavatna, Renässansen för le-
vande ljus, Kyrkogårdspieteten och grav-

ljusseden. 
- 

Det är en rik mångfald av

fakta som hopbragts genom omfattande
fältundersökningar och svar på fuägef.or-

mulär.

Att dra de rätta slutsatserna ur detta
material är inte så lätt som lekmannen
kanske tror. Den uppmärksamme läsaren

blir fullt medveten om detta, när han
försöker följa utredningen i det avslu-
tande kapitlet >Gravljusseden jämförd

med andra företeelsern. Där diskuteras
städernas betydelse för sedernas sprid-
ning, olika typer av spridningsförloppet,
utbrednings- och accepteringsområden,
skillnaden i social kontroll i städer och
på landsbygd, gravljussedens förhållande
till landets kyrkliga struktur.

Från katolsk synpunkt intresserar sär-
skilt den svenska gravljussedens samband
med den katolska seden både i utlandet
och inom Sverige. Författaren utreder sa-

ken i ett särskilt avsnitt (s. 165 ff.) och
kommer till det resultatet: >Denna över-
sikt har ädagalagt, att gravljusseden i
Sverige icke uppstått genom katolsk på-
verkan. Däremot har på enstaka platser
katoliker troligen varit bland de första
utövarna. Likaledes har förekomsten av
flyktingar eller utländsk arbetskraft på
enstaka orter bidragit till att öka sedens

frekvens.,
I ett annat, från allmänt religiös syn-

punkt inuessant avsnitt (s. r7off.) för-
söker författaren "belysa de motiv eller
föreställningar, som kan tänkas knutna
till sedens nutida utövande. Att få svar
pä f.rägan, varför människor i vårt land
börjat tända gravljus och vad man där-
vid tänkt är av intresse ... Jas har gjort
olika försök att finna föreställningar,
tankar och känslor förknippade med den
nya gravljusseden. Jag har ej väntat mig

r-
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entydiga'föreställningar' av folktrons ka-
raktär. Resultatet har emellertid varit
ringa. De flesta tillfrågade har endast
vagt och svävande förmått uttrycka sina
tankar med honnörsord, vilka avsett att
tolka känslor av pietet och minnesgod-
het. Ljuset är vackert, är levande, utgör
en symbol för livet 

- 
men eftersom det

tändes som minne av och som hyllning
till en avliden har det uppfattats som nå-
gon vag symbol för 'det eviga livet'...,
som min undersökning ådagalagt finnes
för gravljusseden icke något uttalat tros-
innehåll. Seden må räknas som en vag
pietetshandling. Gravljus har f. ö. icke
enbart förekommit på människornas gra-
var utan även på gravar över trogna hus-
djur."

]G

Paul Overhage: Die Eao-
lution d.es Lebend.igen. Bd I Das
Pbänornen. Quaest. disp. zof zr.
Freiburg 1964, Herder. DM
r9:8o.

Bå ll Die Kausalitet. Quaest.
disp. z6lz7. Ib. re65.DM
a Å' 

-
'+.

Detta verk kan tjåna som vetenskap-
lig underbyggnad för filosofer och teo-
loger som brottas med evolutionsproble-
met.

Första bandet ger en utmärkt intro-
duktion till paleontologin, i synnerhet
frågan om livets utveckling. Författaren,
jesuitpater och antropolog av facket,
redogör för den vetenskapliga forsk-
ningens resultat på detta område. Han
refererar opartiskt fackmännens åsikter
om problem där bevismaterialet mesta-
dels tillåter endast hypotetiska konklusio-
ner. I många fall kommer han med egna
hypoteser, men det sker med sakligt be-
aktande av de uppfattningar som andra
har framlagt. Därmed öppnar han nya
perspektiv både för experten och den in-
tresserade lekmannen.

I andra bandet framställer författaren
på grund av det mycket omfattande teo-
retiskt-matematiska och det experimen-
tella materialet de faktorer som den mo-
derna biologin anser som drivande kraf-
ter vid livets utveckling. Det rör sig om
subtila, mest ej åskådliga skeenden av

biokemisk, genetisk, fysiologisk, struk-
turell, ekologisk och etologisk art, sorn
föfiattarcn under rubrikerna mutation, in-
tegration, selektion, speciation och trans-
speciation försöker att ge även icke-fack-
mannen åtminstone något begrepp om.

TG

Alan Richardson: Hur
appstod. d.e klassiska dogmerna?
Verbum-serien. Stockholm 1965,
SKDB. Kr. 7: -.

Ätt skriva lättfattligt om de klassiska
dogmerna och deras tillkomst är inte så

enkelt. Men det är utmärkt om någon vå-
gar sig på försöket, eftersom missförstån-
den är många och grova når det gäller
att bedöma varför kyrkan kämpade om
sina läroformuleringar, och med sådan
frenesi värjde sig mot awikelser till hö-
ger eller vänster.

Alan Richardson har uppenbarligen
lyckats med uppgiften ry hans bok Creeds
in tbe making har utkommit i en rad
upplagor innan den översattes till svenska
av Alf Ahlberg.

Richardson skildrar den kristna läro-
byggnadens uppkomst från början och
genom tre århundraden. Han ägnar sär-
skilda kapitel åt treenighetsläran, läran
om Kristi person, försoningsläran och lä-
ran om den Helige Ande. Författaren är
anglikan men katoliker kan läsa boken
med behållning, även om den saknar ka-
tolska accenter; för lärare på gymnasie-
nivä ar den en fyndgruva.

.tL

47



Lirteratur

Ladislaus Boros: Er-
lö$es Dasein Theologische Be-
trachtungen. Mainz 1965, Mat-
thias-Grönevald -Verlag.

Denna bok behandlar en av de svå-

raste frågor, som människan ställs inför:
om lidandet. När man försöker besvara
fÅgan avslöjar sig om inte för huru-
vida livet har någon mening eller ej. Ja,
inte nog med det. Svaret blir för många
människor avgörande när det gäller en
ännu störe fråga: finns det en Gud och

- 
orn han finns 

- 
älskar han generöst

och barmhärtigt eiier är han en snålt be-
räknande tyrann? Lidandet kan bli den
centrala, existentiella iÅgan. Hur kom-
mer det sig att Gud till synes stillatigande
åser så mycken grymhet, orättrådighet och
ondska i världen? Varför visar inte Gud
klanre och tydligare sin makt? Varför
måste människor, som vi kanske beder
för, 'rara bundna i ångest och förwivlan
utan möjlighet att nås av någon lindring?

Det är frågor av denna art, som Ladis-
laus Boros arbetar med i sin bok. De sex
kapitlen behandlar skapelsen, människan
som enhet av kropp och sjäI, sjukdom,
lidande, döden och det eviga livet. För-
fattaren kallar sin framställning för be-
traktelser men det bör inte avskräcka nå-
gon. Boken hat skärpa och stringens. Den
skär djupt och är inte lättläst, men det är
värt mödan att ansuänga sig. Frågorna
som behandlas är ju av den art att de
angår oss alla ndrgänget fötr eller senare;
de öppnar även utsikter mot sidor av ka-

tolskt liv, som tycks komma i skymun-
dan i vår tid och som därför katolska
kristna måste hålla vid medvetande.

.tz

Peter F. Anson: Fisber
Fol6,-Lore. Old customs, taboos
and superstitions among fisher
folk, especially in Brittany and
Normandy, and on the east coast
of Scotland. London rq6:, The
Faith Press. 3o s.

Till alla sina övriga dygder kan Peter
F. Anson även lägga den att han är en
entusiastisk fiskare; han lär rent av ha
den goda smaken att sedan mänga är vara
bosatt i en fiskarby. Det är därför natur-
ligt att han kommit i kontakt med den

sida av f iskarens liv, som vätter mot
folktron. Det är ännu naturligare att An-
son, med ett 3o-tal volymer i de mest

skilda ämnen bakom sig, skriver en bok
om saken och därmed avrundar en pro-
duktion, som rymmer bäde Fishing Boats

and Fisber Folk on the East Coast of
Scotland. (rs:o) och Bfuhops at Large
(tg6+). Boken innehållet ett stort mate-
rial, som samlats under många år bland
fiskare i Scotland och Frankrike men
även äldre littetatur i ämnet är beaktad.

För alla, som med ett visst vemod tänker
tillbaka på den tid då fisket inte van-
helgats av spinnspön och ekolod, är denna

bok en källa till ogrumlad glädje.

,tL
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