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SEDÄN SIST

Josef Gerlacb in bonorem

Från och med föreliggande nummer
är det inte längre Josef Gerlach, som
tecknar sig som CREDO:s huvudredak-
tör. Efter att i trettio års tid ha burit

"dagens tunga och hetta" har han på

egen begäran avbördats uppgiften. Av
48 ärgängat har mer än tre femtedelar
gått genom hans händer. Tidskriften har
antagit något av hans eget ansikte. Hans
namn förblir outplånligt inristat i dess

historia.
Men mer än så. Josef Geriach har

insatt sin intelligens och sin kraft för att
utforma CREDO efter tidens växlande
och växande behov. Har kyrkan i Sverige
kunnat förbättra sitt rykte, så har Josef
Gerlach genom sitt arbete i CREDO ska-
pat en del av förutsättningarna därtill.
Då han övertog tidskriften kort före
andra väddskriget, var den ett slags ka-
tolskt familjeblad. Den tjånad,e först och
främst sammanhållningen katolikerna
emellan. Under Gerlachs iedning har den
blivit ett organ för information, för
tankeutbyte och för katolsk opinionsbild-
ning. Den har kunnat bli en röst i kul-
tur- och livsåskådningsdebatten. Tidskrif-
ten är i dag uppmärksammad även av
sådana, som inte tillhör katolska kyrkan.
Den har blivit en plattform, där princip-
fuägor kan dryftas. Har tidskriften därut-
över uwidgat sin aktionsradie genom att
flera gånger även publicera källmaterial
för vetenskaplig forskning, så har den
dock inte velat inlåta sig på specialveten-
skapliga detaljproblem. Framlades forsk-
ningsresultat, så sattes de in i sina mänsk-
liga sammanhang. Tidskriften ville alltid
tjäna den levande människan. Det är
Josef Gerlach, som arbetat upp CREDO
till dess nuvarande skick.

Men ännu en gång, mer än så. Det

r - 6..283s Credo. 49:e årg. Nr r, 1968

måste visserligen förbli en senare tid för-
behållet att ge ett definitivt omdöme om
skeendet i den stora världen under de

senaste tre decennierna och om CREDO:s
uwe&ling under perioden Gerlach, men
redan i dag visar det sig, att tidskriften
på ett särartat sätt återspeglar både kyr-
kans väg och tidens tendens. Har Andra
Vatikankonciliet utlöst länge uppdämda
krafter, så hör CREDO till de förbere-
dande faktorerna för det genombrott,
som vi nu bevittnar. Har katolska kyrkan
öppnat sig för att inte endast på teolo-
gins plan erkänna människovärdet utan
även i praktiken mer än förr ta hänsyo
till individen, så har CREDO under
samma tid inte velat nöja sig med att
ventilera en grupps eller enskilda per-
soners tillfälliga åsikter. Tvärtom har
tidskriften givit sig i kast med ämnes-
komplex, som spränger den privata sfä-
ren och som står över personlig god-
tycke och individuell smak. Den fyller
långt mer än en gruppfunktion och kan
därför inte fattas i rent sociologiska för-
klaringsmönster. Medan kyrkan sålunda
tagit steget från saken till den levande
människan, har CREDO varit med om
att öppna människors blick för de krav,
som själva saken ställer. Det tidstypiska
sättet att behandla individen som eo
quaotit6 n6gligeable har just därigenom
mowerkats.

När det gäller att yårdeta Pater Ger-
lachs verk, fär man emellertid Längt ifrän
inskränka sig till att tänka på CREDO:s
uppgifter och dess .väg. Man bör
komma ihäg, att tidskriften "utvecklings-
historiskt" 

- 
om man så får säga 

- 
be-

finner sig i ett fornstadium. Funktio-
nerna är ännu inte uppdelade. Huvudre-
daktören har inte lov att enbaft ågna sig
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åt sitt redaktionella arbete, Bortsett från
en del tidskrävande tekniska uppgifter
gällde det framför allt under lång tid att
hålla tidskriften ekonomiskt flytande, vil-
ket under krigsåren tedde sig nog så

svårt. Det gällde utöver allt detta att stå
ut med en kritik, som inte alltid höll sig
till sak. Det gällde slutligen att möta
brist på förståelse hos läsare och att upp-
leva besvikelser med medarbetare.

Om redaktioner har det sagts, att man
aldrig säkert vet, var man har dem. Och
om Pater Gerlach har man påstått, att
han ibland lämnat verifikation för detta.
Skulle påståendet vara sant, så skulle det
inte bevisa något annat än att han har
varit en äkta redaktör. Hans insats länder
CREDO och honom själv till ära.

Ref ormations j abil eet r 967

firades på eft säft, som var signifikativt
för vår tid. Katoliker var nämligen med
om högridligheterna. Något som vid ti-
digare reformationshögtider knappast ens

var tänkbart blev alltså fu t967 verklig-
het. Det var redan anmärkningsvärt, att
en grupp katolska forskare i reforma-
tionens ursprungsland just till den 3 r
oktober 1967 utgav ett vetenskapligt
verk om reformationshistorien, nämligen
det fjärde bandet av Handbuch d.er Kir-
cbengeschi.chte (Freiburg i.B. ry67), äg-
nat åt r5oc-talets smärtsamma händel-
ser. Erwin Iserloh, Josef Glazik och Hu-
bert Jedin, alla tre erkända fackmän i
r5oo-talets kyrkohistoria, har berikat
kristenheten med ett verk, som sammao-
fattar vad vetenskapen för närvarande hat
att säga om splittringens uppkomst. Mer
vad som bäst vittnade om den ekume-
niska vändpunkt som har nåtts, yar att
katolska kyrkans intresse för reforma-
tionsminnet inte blev en angelägenhet
endast på det teoretiska planet. Levande
människor mötte varandra 

- 
särskilt i

Sverige, där det, till skillnad kän andn
länder, var rtä personligheter från Rom,

2

som satte en viss prägel på händelserna.
Kardinal Bea, ledaren för det vatikanska

"sekretariatet för främjande av de krist-
nas enhet', riktade ett brev till Lutherska
Väddsförbundets president, då denne
med anledning av reformationsjubileet
vistades i Lund. Kardinalens skrivelse
möttes av en påtagligt vänlig reaktion.
Dessutom talade biskop Johannes \ilfille-
brands, Beas ständige medarbetare och
s.a. s. högra hand, även han bosatt i Rom,
under själva jubileet i Lund och höll ett
par dagar därefter i Uppsala årets Olaus
Petti-föreläsningar. Roms önskan om en
dialog har således fått ett talande uttryck.
Och reformatoriska kristnas öppenhet för
kontakter blev på ett markant sätt uppen-
bar. Tiderna har förändrat sig.

Vill man sätta händelserna i deras
sammanhang och vill man framför allt
vinna klarhet om utsikterna för en möj-
lig återförening mellan Rom och den re-
formatoriska kristenheten, så måste
man komma ihåg, vad det i detalj gäl-
ler att åstadkomma. Man måste påminna
sig, att rcformati.onen pågick i tre ita-
clier. Yid dess början stod en srävan att
förnya kyrkan. Förnyelse var tefotma-
tionens ursprungliga intention, reform-
viljan dess första stadium. Vad många
bland r4oo- och r5oo-talets människor
drömde om och vad de längtade efter,
för detta blev Luther den aktive banbry-
taren. Vad som avsågs, var nägot äkta
kristet. Kyrkan är ju 

- 
för att tala med

Ändra Vatikankonciliets kyrkokonstitu-
tion (I,B) 

- 
remper purificand'a, hon be-

höver alitid renas. Hon är visserligen
Guds redskap i historien, men hon be-

står av bristfälliga människor. Ständig
beredskap till självrannsaken och bätt-
ring måste därför inte endast krävas av

enskilda kristna. Även kyrkan i sin egen-

skap av en sammanslutning av krist-
rogna, har alltid anledning till ånger,
bättring och förnyelse. Reformationens
{örsta stadium kan sålunda godkännas av
alla, som står på kristen mark. Om för-
nyelsebehovet kan bara råda enighet 

-
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även om åtskilligt annat, men framför
allt om detta. Till reformationen hör
emellertid även meningsskiljaktigheter.
Att sådana uppkom eller åtminstone vi-
sade sig utgjorde dess and'ra stad'ium,
Luthers syo 

- 
vari den nu än må ha be-

stått 
- 

kunde visserligen till en början
se ut att inte innebära mer än accent-
förskjutningar, förblivande inom en av
alla godtagen fam, men snart, redan vid
Leipzig-disputationen är r5t9, blev det
klart, att det fanns motsättningar mellan
augusdnmunkens trossyn och det, som
romerska teologer ansåg sig vara nödgade
att hävda. Nu medför åsikter, som ute-
siuter varandra, alltid, att deras försvarare
på något sätt glider ifrån varandra. Med
det andra stadiet var alltså splittringen,
om än långt ifrån fullbordad, dock en
realitet. Åndarna var inte längre ett. När
det gäller att dryfta fuägotna kring en
möjlig återförening, Ifu dfuf& reforma-
tionens andra stadium inte negligeras.
Det stäiler ekumenikerna inför en v.isent-
lig uppgift. Skall återföreningen komma
till stånd, så måste en sådan enighet upp-
nås, att motsättningarna i uosfrågor är
övervunna. Situationen fu Längt iftän
hopplös. Den är wärtom öppen för ut-
veckling. Påkallad är diskussion 

- 
d^-

cussio i detta ords ursprungliga meniog.
Man måste "skaka" (cutere) satserna,
möjligen skaka dem isår (dis), för att
eventuellt spåra en överensstämmelse i
formuleringar, som till ordalydelsen ute-
sluter varandra. Skiljaktiga bekännelse-
formler kan i själva verket dölja likar-
tade synpunkter hos bekännarna. Om en
sak förblev f. ö. bröderna eniga, även då
de.skilts åt: båda sidor ville kämpa för
sanningen. Bäda var förvissade om, att
den egna synen var den tiktiga. Vill-
koret för en äkta diskussion var alltså
uppfyllt. Det är sant, att den form, i vil-
ken r5oo-talets och r6oo-talets kontro-
versteologer stred med varandra och
ibland till och med föll offer Iör rabies
tbeologorum, inte svarar mot vår tids
smak. Vi har i dag lagt bort sådana ton-

gängat. Men låt oss hålla ögonen öppna
för att bakom den hårdhet, som ibland
slog över i orätwisa, stod en intellektuell
vitalitet, som i sig sjäb fu oklanderlig.
I dag fu nägta i fara, att offra tron för det
de anser vara artighet. Äldre generationer
var däremot frestade att of.fra kärleken
för det de ansåg vara tron. Även här har
tiderna förändrat sig. Uppgiften förblir
densamma, så länge dialogen inte fört till
det efterlängtade resultatet. Ett fortsatt
samtal är i hög grad meningsfullt. Har
slutmålet hitintills förblivit ouppnått, så

var isärgåendet på dogmatikens plan inte
den enda orsaken därtill. Reformationen
växte i själva verket till ett tred.,je sta-
d.ium. Läg det första utvecklingsskedet på
önsAningarnat plan, och var det andra
stadiet något, som hade ned öuertygelse
att gö:a, så hörde det tredje stadiet till
ået sociologiska omädet. Sådana, som till
en början fann varandra och höll ihop
som vänner, kom småningom att bilda
samfund. Trosuppfattningar, som awek
ftän vannd,ra, fick sitt utslag i grupper,
som var skilda från vanndra. Olika tra-
ditioner uppstod. Hur naturlig nu sam-
fundsbildningen konfessionalise-
ringen 

- 
än var, hur litet den än kunde

hejdas, så förvärrade den avsevärt utsik-
terna för de ekumeniska strävandena.
Gruppbildning ger ju alltid å ena sidan
en viss säkring, ä andn sidan medför
den en bindning. Grupptillhörigheten är
lugnande, men den kan bli ett hinder för
ett individuelit ställningstagande och för
en fördomsfri diskussion. Det är alltid
bekvämare att hålia sig vid likasinnade
ät att tråffa självständiga avgöranden.
Traditionsbrott åstadkommes därför en-
dast av starka naturer, de må nu innebära
emancipation från modet, från en veten-
skaplig skola eller från ett religiöst sam-
fund. Få människor bevarar så mycket
av sitt personliga oberoende, att deras
övertygelse fritt kan uweckla sig och bli
bestämmande för anslutningen tiil, eller
för brytningen med gruppen. Just detta
oberoende krävs, när det gäller att över-
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vinna olikheterna de skilda kristna kret-

sarna emellan. Förenliga traditioner kan

visserligen integreras till ett större helt

- 
och även detta har ekumenikerna att

beakta, men försåvitt traditioner b ofö:-
enliga, kan ett enande mellan grupperna

endast uppnås genom att någon av tra-

ditionerna överges.
Reformationens tredje stadium ger

splittringens teologiska orsaker, sådana de

var verksamma i andn stadiet, eo seg'

het, som är så mycket mera svåråtkom-

lig, som den har sina rötter i människans

sociala läggning. Ändå gäller det att tål-

modigt och beslutsamt strdva framåt' Re'
formationens första stadium är ju den

förblivande basen för alla möten kristna
emelian. Den ekumeniska uppgiftea är

lika komplex som själva reformationen.
Det sätt, på vilket reformationens 45o-
års-jubileum firades, visar emellertid, att

läget ingalunda är fastlåst.

LeAmannaaktiaiteten

i kyrkan har fått sitt senaste uttryck i
den trejde världskongressen för lekman'
naapostolatet den rr-r8 oktober 1967.

Läser man kongressens slutresolutioner
(publicerade i detta nummer sid' 3o-34)
mot bakgrunden av de tidigare kongres-

sernas resultat, så kan man konstateta en

genombrytning pä lekmannafronten.

Den första världskongressen för lekman-
naapostolatet, är r95r, präglades aI
glädjen ör'er att tiCen till den grad mog-

nat, att lekmännen överhuvudtaget

kunde samlas på världsnivå. Såsom en

appell väckte denna första samling sitt
eko över hela världen. På den andra kon'
gressen, är 1957, förekom vissa interna
friktioner. Det rådde givewis inte delade

dock i ett uppmärksammat tal den 5 ok-
tober 1957, vad han redan framhållit
under den första kongressen; han av'
böjde varje slags monopolisering av lek-
mannainsatsen. Sedan Ändra Vatikan-
konciliet i sin konstitution om kyrkan
och i sitt dekret om lekmännen hade
givit grönt ljus för lekmannainitiativet,
visade den tredje lekmannakongressens
deltagare en avgjord vilja att tillvarata
sitt ansvar inför världeos nödläge. Me-
dan sålunda 1957 ärs kongress med en

del av sin energi var så att säga inåt-
vänd, gjorde den efterkonciliära kongres-
sen en beslutsam vändning utåt. De i
Rom församlade bortåt z 5oo lekmän-
nen åstadkom en öppning gentemot oärl-
den. Det är om detta slutresolutionerna
vittnar. Man inskränkte sig inte ens till
att behandla trosfrågor utan tog även

upp till behandling en del humanitära
ärenden. Ja, kongressen vågade sig på

så svårbemastrade problemkomplex 
-blandade äktenskap, äktenskapsmoral och

kvinnans ställning i kyrkan 
- 

att en-
skilda deltagare undrade, om kongressen

därmed inte hade gått för långt. Någon
anledning till oro föreligger dock inte.
Å ena sidan är ett krav inte detsamma
som ett avgörande. A atdra sidan åligger
det alltid Guds folk att försöka lösa de
problem, som tiden ställer. Härvidlag 'åt

för närvarande lekmännen så mycket
mindre umbärliga, som dagens bekym-
mer kräver mera av detaljerade erfaren-
heter och specialiserade kunskaper än
äldre tiders. Man behöver inte heller vara
rädd för att kongresseo genom sitt en-
gagemang {ör humanitära målsättningar
skulle ha glömt sin karaktär av en sam-
mankomst av kristna. Om något inte ut-
tryckligen uttalas, är det därför långt
ifrån bortglömt.

meningar om lekmannaverksamhetens Vad var det då som förblev outtalat?

ökade vikt, men en viss tendens gjorde Det var framför allt otsakerna till da'

sig gällande att olfn 'den kristna män- gens läge och principerna för proble-

niskans fsihstr genom att binda all lek- mens lösning. Yad orsakerna atgät, sä

mannaaktivitet vid fasta institutioner. kan vissa livsåskådnings- och värderings-

Den dåtida påven, Pius XII, fastslog system inte förbigås, när man vill få

4
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grepp om situationen i hela dess vidd.
Ateismen, i vilken form den än må pre-
sentera sig, vinner faktiskt terräng. Exi-
stentialismen fascinerar särskilt de unga.
Dess nonchalans gentemot historien vi-
sar sig vata mera attraktiv än ateismens
nej till Gud. Slutligen spelar naturve-
tenskapen och dess tillämpningar sin roll
i sammanhanget. Visserligen framstår
tekniken som en ojämförlig mänsklig
prestation, och vissedigen bereder den
bakom stående vetenskapen med sina
klara bevisföringar sina pionjärer en in-
tellektuell njutning av hög tang, men
både tekniken och naturvetenskapen får
inte sällan 

- 
i syrnerhet av oinvigda

- 
en gloria, som inte har täckning i

deras metoder. Nu är det så att dagens
härskande värderingar inte är endags-
blommor. Tvärtom har de vuxit fram ur
en utve&ling, som sträcker sig över år-
hundraden. Vi kommer alltså inte ifrån
att söka oss tillbaka i historien, om vi
viil bedriva ett apostolat, som gör rätt-
visa åt representanterna för nyssnämnda

ståndpunkter och som pä nägot sätt skall
ha utsikt att övertyga. Vill vi överhuvud-
t^get fö$t^ dagens siruation, sådan den
ter sig för vår erfarenhet, så får vi inte
negligera dess historiska bakgrund. Här
står vi inför uppgifter, sorn teologerna
ensamma inte kan fylla. Det behövs kun-
niga och offervilliga lekmän, som delar
hierarkins omsorger. Ja, det gäller här
insatser, där det helt enkelt inte gät att
skilja mellan lekmän och prdster. Alla
måste stå samman och var och en har
sitt an prestera. 

- 
Vad betrdffar prin-

ciperna för ett kristet apostolat, så har
Paulus VI i sitt tal för kongressdelta-
garna den 15 oktober 1967 inte endast

betonat, att lekmännen är .medlemmar
i den lika hemlighetsfulla som synliga
gemenskap>, som kallas för kyrka. Han
har dessutom understrukit, att lekmän-
nen "deltar i Kristi egen prästerliga, pto-
fetiska och konungsliga funktion". Det
är riktigt, att det behövs en humanitär
inriktning, när man vill finna svar på

de stora frågor, som vår tid ställer. Det
är lika sant, att kyrkan måste tillämpa
metoder, som liknar det profana livets
demokratiska tillvägagångssätt. Allt hu-
manitärt och allt demokratiskt bör dock
vara besjälat av den gudomliga impuls,
som utgår från kyrkans Herre. I Kristus
är allt mänskligt iyft upp till ett högre
plan. Det är just det, som vädden å ena
sidan har anspråk pä att tä erfara och
som å andra sidan under alla tider har
Inmkallat opposition. Till sist är apos.
tolatet alltid till för att läta mysteriet
lysa. Guds folk är satt till fall eller upp-
rättelse för många och till ett tecken,
som skall bli emotsagt.

1967 ärs kongress för lekmannaapos-
tolatet var en viktig händelse. Aposto-
latsid6n har breddats. Nya måi har kom-
mit inom synhåll. Åtskilligt nytt har på-
börjats.

Kalturrad.iAalismen

kallade sig en rörelse som under flera
decennier bedrev en högst ensidig och
provinsiell åsiktsterror i våra vanligaste
tidningar. Denna radikaiism de la Man-
cha, som huvudsakligen ägnade sig åt att
logiskt smula sönder Svenska kyrkans
troslära, dekretera nya moralnormer och
frånkänna oss andra heder och intellek-
tuell ädighet, har lyckligwis uppgått i
andra, seriösare former av radikalism.

Det finns just nu få tongivande opi-
nionsbildare som tror att man skapar ett
bättre samhälle genom att avskaffa mo-
narkin, statskyrkan och sexualmoralen.
De djupare 

- 
ofta ekonomiska

manhang som gestaltar vära liv och rela-
tioner börjar få alltmer utrymme pä vära
dagstidningars kultursidor, och därmed
har den myckna ateismen-för-radikalis-
mens-skull fätt maka åt sig. Och man har
t. o. m. kunnat notera hur ofta det fak-
tiskt händer att tidningar på vänsterfly-
geln reagerar positivt på kyrkliga initia-
tiv. Markanta händelser har varit Kyrkor-
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nas väddsråds kongress i Genåve 1966,
Paulus VI:s encyklika Populorana Pro-
gressio och den nyligen avslutade lek-
mannakongressen i Rom. Den positiva
pressen beror till en stor del på att man
plöxligt uppräckr något som på katolskt
håll har traditioner tillbaka till r8oo-ta-
lets slut, nämligen en kristen sociallära
med synnerligen progressiva inslag. Men
reaktionen beror säkerligen också på en
förvåning över att "den nattsvart reaktio-
nära" kyrkan pä nägra punkter kunnat
visa sig vata erL bundsförvant.

Och det är denna sista inställning som
alltmer börjar visa sig obehaglig. En
kyrka kan självfallet aldrig bli en poli-
tisk bundsförvant 

- 
och allraminst då

den stora, internationella och universella
katolska kyrkan. Det är av synnerligen
stor vikt att det står klart att Kyrkans
uttalanden gjorts efter teologiska, mora-
liska cch humanitära överväganden och
icke efter politiska. Vi kan alltså ha
åsiktsfränder på politiskt håll i vissa frå-
gor, aldrig bundsförvanter i nägra par-
tier. Detta bör observeras av tidningar
som Aftonbladet, som under lång tid öst
sin positiva uppfattning om katolska
kyrkan uteslutande ur en revolutionär
passus i Populorurn progressio, och Da-
gens Nyheter, som i våras i en huvud-
ledare krävde att kyrkorna skulle löpa
den progressiva linan ut och värdeta fre-
den mer än friden, rätwisan högre än

rättfärdigheten, hyggligheten i världen
mer än härligheten i himlen osv. Den
gamla enögda kulturradikalismen kunde
vata erL iriterande fiende, men den nya,
Dengagerade' radikalismen kan vara en
rätt besvärande vän.

Miguel Ånge! Asturi.as

har fått årets Nobelpris i litteratur. Hän-
delsen ställer ftägan, vilket slags förfat-
tare han är. Det finns ju sådana, vilkas
verk man läser helt enkelt såsom män-
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niska, och andra, som man endast kan
fängslas av på grund av ens tillhörighet
till en bestämd epok med dess tidsbundna
problem. De klassiska diktarna 

- 
frän

grekernas Sofokles ända till vår tids Paul
Claudel och Pär Lagerkvist 

- 
måste,

oavsett språkområdet, inregistreras i den
förra kategorin, Asturias tycks tillhöra
den senare 

- 
i den mån en föfiattare

kan tlllhöra en bestämd kategori. Astu-
rias har korats till Nobelpristagare på
grund av >sin färgstarka diktning med röt-
ter i folklig egenart och indianska tra-
ditioneru.

Han kämpar i sina romaner 
- 

lik-
som även som diplomat 

- 
för de latin-

amerikanska folkens frihet och oin-
skränkta uwecklings,möjlighet. Den grym-
het, som hans hemland Guatemala och
grannländerna fått utstå under modern
tid från hänsynslösa invandrares sida,
utgör om inte det enda, så i varje fall
ett så väsentligt motiv i den senaste

Nobelpristagarens författarskap, att man
skulle kunna kalla honorn för en pro-
gramdiktare. Hans verk har den este-
tiska sublimering, som hör all konst till,
men de utuyclcer framför allt ett djupt
eng Eem ng i humanitära strävanden.
Det vore överilat 

^tt därav dra den slut-
satsen, att Svenska Akademin med den
senasie litterarurprisutdelningen inte velat
mer än tjäna humanitarismen. Det vore
lika förhastat att förbise, att den humani-
tära attityden hos Asturias framgår ur en
klar >sens du sacr6u. Deo nyblivne No-
belpristagaren har faktiskt en god känsla
för den dimension hos människan, där
tro och reiigion hör hemma. Han erkän-
ner en samhörighet mellan alla religioner
och ser dem såsom ytterst en enda.Ifräga
om kristendomens möte med nya länder
och världsdelar lär han oss, att en felak-
tigt meddelad to inte ger liv utan riske-
rar att avskära folken från deras djupaste
rötter. Hans 'programD är alltså inte
lättköpt.



VÄGEN TILL UPPSALA

tg68 års oiktigaste händelse på d.en kristna fronten
kommer drt ägd rum i Uppsala. Per Erik Persson, professor

i systematisk teologi uid, Lund.s uniuersitet, ger här en

ori.enter'ing.

ed en högtidlig gudstjänst i Uppsala dornkyrka öppnas den 4 juli 1968
Kyrkornas världsråds fjärde generalförsamling. Då har mellan två och

tre tusen människor från väddens alla hörn tagit ,vägen till Uppsala,.
Omkring 8oo av dem är röstberättigade delegater från Världsrådets mer än
zoo medlemskyrkor, därtill kommer så observatörer (ett femtontal från den
katolska kyrkan), ungdomsdelegater, särskilt inbjudna gäster, sekreterarper-
sonal, tolkar och representanter för press, radio och TV i ett uppbåd som

knappast tidigare haft sin like i vårt land.
Artikelrubriken syftar dock ej pä alla dessa människors reseproblem utan

avser den ekumeniska uwecklingsvdg, pä vilken Uppsala 1968 kommer att
utgöra en tillfällig station. När man ur den synvinkeln ser tillbaka på

"vägen till Uppsala, ter den sig som något som från början var tre skilda
vagat De har efter hand löpt samman, alla tre, och utgör nu tillsammans
den samlade organisatoriska uttrycksform för den ekumeniska rörelsen, som
kallas "kyrkornas världsrådu.

De wå vågar, som först mötes, borjade trampas upp under åren efter det
första världskriget. Den ena utgöres av den gren av den ekumeniska rörelsen,
som vanligen fcirknippas med ärkebiskop Nathan Söderbloms outtröttliga
arbetsinsats och som fick sin första stora manifestation i det ekumeniska
mötet i Stockholm 1925. Hår möttes företrädare för protestantiska och orto-
doxa kyrkor för att gemensamt dryfta frågor kring ulife and I7ork", kristet
liv och gärning, det kristna ställningstagandet till samhällsfrågorna i efter-
krigssituationen. Det fortsatta samarbetet kring dessa problem ledde till en
andra ekumenisk väddskonferens kring '1i6s and I7ork", denna gång i
Oxford 1937.

Den andra >vägen>>, den gren av världsekumeniken som går under rubri-
ken uFaith and Order,, går tillbaka på ett initiativ av en anglikansk biskop
i USA, Charles Brent Här stod frågorna om tro, lära och kyrkoordning
i centrum. Den första stora världskonferensen kring dessa problem samlades
i Lausanne r9z7 och foljdes efter tio år av en andra väddskonferens i Edin-
burgh 1937. Vid dessa konferenser sökte man framför allt lära känna var-
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andras lärotraditioner för att därigenom kunna bestämma skiljelinjer och
överensstämmelser.

Parallelliteten mellan dessa wå vågar dr slående och man förnam .på

ömse håll behovet av en organisatorisk samordning. Vid världskonferenserna
i Oxford och Edinburgh 1937 föreslogs av en för båda rörelserna gemensam
kommitt6 att man skulle bilda ett uKyrkornas väddsråd", där intentionerna
från såväl "Life and \7ork" som uFaith and Orderu skulle föras vidare.
Man beslöt att en konstituerande generalförsamling skulle sammankallas
r94r - men så kom andra väddskriget, som tycktes omintetgöra alla sä-

dana samarbetsplaner. Efter kriget sökte man dock återknyta kontakterna och
detta ledde till att man rg48 i Amsterdam samlades till en världskyrkokon-
ferens, vid vilken usTorld Council of Churches" bildades. r47 kyrkor och
samfund frän alla världsdelar anslöt sig till det nybildade Världsrådet. Det
nya som därmed uppstd var emellerrid något mer än blott en förening av
de wå vågarna till en. Tidigare hade de ekumeniska strävandena burits upp
av enstaka entusiaster inom olika kyrkor - nu blev det kyrkorna själva som
gick in under ansvaret. Ekumeniken hade blivit en kyrkornas egen ange-
lägenhet.

Det tema, kring vilket man samlades i Amsterdam 1948, var "Kyrkorna
och tidens kaos,. När Världsrådet samlades till sin andra generalförsamling,
i Evanston, USA, 1954 hade antalet medlemskyrkor växt till 16o. Temat var
denna gång ,Kristus 

- världens hopp" och man kunde notera en anmärk-
ningsvärd konsensus inom den grupp av tjugofem teologer från skilda kyr-
kor, som närmast var ansvarig för konferensens uttalande till detta tema.
Under tiden mellan de båda generalförsamlingarna hade en tedje världs-
konferens kring ,Faith and Order" hållits i Lund 1952. Dår lämnade man
den tidigare praktiserade metoden att katalogisera likheter och olikheter
mellan kyrkorna {ör att i stället gå vidare genom att med bibelteologisk
utgångspunkt gemensamt bearbeta för alla medlemskyrkor centrala f.rägor.
Ett lättillgängligt exempel på vad man med denna metd kunde nå fram
till utgör den 1965 på svenska publicerade rapporten om ,Dopets inne-
bcird" (i "En bok om dopet i ekumenisk belysning").

Hittills har emellertid blott wä av de tre vägarna berörts. Den tredje
utgöres av missionsekumeniken, samarbetssträvandena i fåga om missions-

uppgiften. De avgörande impulserna kommer här tån den stora missions-
konferens i Edinburgh r9ro, som samlade över r zoo deltagare från pro-
testantiska missionssällskap vädden över. Det därmed påbörjade samarbetet
fick efter första r'ärldskriget sin organisatoriska form i det rgzr bildade
ulnternationella missionsrådet, (ulnternational Missionary Council,). I dess

regi samlades en rad stora väddskonferenser kring missionens problem (Jeru-

salem 1928, Madras 1938,I7hitby 1947,Villingen rg5z,Ghana r9j8).
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Uwecklingen ledde här till en situation som var helt annodunda än den
som rådde när missionsrådet bildades. Parallellt med de gamla koloniernas
frigörelse till oberoende stater växte det på de s. k. missionsfälten fram själv-
ständiga kyrkor, som bland annat hävdade sitt oberoende genom att in-
träda som medlemmar i Kyrkornas väddsråd. Samtidigt växte inom de

"gamla" kyrkorna mer och mer den insikten fram att missionen var något
som hörde med till kyrkans väsen, den var något som ej blott särskilda mis-
sionssällskap utan just kyrkorna hade ansvar för. Samhörigheten mellan
,rkyrko och >mission" ledde till ett allt närmare samarbete mellan Kyrkor-
nas väddsråd och Internationella missionsrådet. Slutligen ledde detta till att
den senare organisationen 196r inordnades som en underavdelning i Kyrkor-
nas världsråd. Därmed hade de från början skilda tre vagarna löpt samman
i en och samma organisatoriska uttrycksform.

Detta skedde vid Kyrkornas världsråds hittills betydelsefullaste general-
församling, den tredje, som hölls i New Delhi 196r. Antalet medlemskyrkor
hade nu växt till r8r. Dittills hade Världsrådet primärt tett sig som ett
organ för protestantiska kyrkor, även om man från borjan haft uppmärk-
sammade representanter för de ortodoxa kyrkorna. I och med generalfdr-
samlingen 196r skedde en avgörande förändring genom att så gott som
samtliga ortodoxa kyrkor med den ryska kyrkan i spetsen inträdde i gemen-
skapen. I New Delhi antogs också den nu gällande "basisu som anger grund-
valen för medlemskapet i rådet och som lyder:

Kyrkornas världsråd är en gemenskap av kyrkor som bekänner Herren

Jesus Kristus såsom Gud och Frälsare i överensstämmelse med den
Heliga Skrift och som därför tillsammans försöker fullfölja sin gemen-
samma kallelse till Guds, Faderns, Sonens och den Helige Andens ära.

En annan fråga, som från begynnelsen varit brännande, gällde målsätt-
ningen för det ekumeniska arbetet inom världsrådet. Vad syftade man egent-
ligen till, när man talade om kyrkans enhet? Också denna fuäga fick i New
Delhi ett preliminärt svar genom följande av generalförsamlingen antagna
uttalande om )den enhet som vi tror att vi måste bedja om och arbeta
föru:

Vi tror att den enhet som är både Guds vilja och hans gåva till sin
kyrka synliggöres, då alla pä samma ort, som är döpta till Jesus
Kristus och bekänner honom som Herre och Frälsare, genom den
Helige Ande föres till en fullständigt forpliktande gemenskap med
varandra, i det att de fasthåller vid samma apostoliska tro, förkunnar
samma evangelium, bryter samma bröd, förenas i gemensam bön
och står i ett gemenskapsf<;rhållande som för till vittnesbörd och



Per fuik Perssom

tjänst åt alla och som samtidigt är förenade med hela kristenheten
allestädes och i alla tider på ett sådant sätt, att ämbete och medlem-
skap erkännes av alla, så att alla kan handla tillsammans och uttala
sig gemensamt allt efter som tid och omständigheter liksom det upp-
drag Gud betrott sitt folk kräver.

Man kan lägga märke till att det som primärt fattas i sikte inte är de

skilda konfessionskyrkorna och ej heller överenskommelser mellan kyrkoled-
ningar om återförening utan den lokala enheten mellan alla kristna upå

samma 66u, oberoende av deras kyrkotillhörighet.
Ett år tidigare, 196o, hade i samband med förberedelserna för Andra

Vatikankonciliet ,Sekretariatet för främjande av de kristnas enhet" upp-
rättats i Rom. Ett resultat av de kontakter som därmed för första gången

officiellt kunde knytas mellan Världsrådet och den katolska kyrkan yar att
man för första gången sände observatörer till generalförsamlingen i New
Delhi. Därrned hade man funnit den form för samarbete, som sedan kom att
användas vid konciliet och som berytt så mycket för en ökad förståelse mel-
lan kyrkorna. Är det en tillfällighet att inledningsorden till den dogmatiska
konstitutionen om kyrkan, ,Lumen gentiumr, sammanfaller med temat för
generalförsamlingen i New Delhi: ,Kristus 

- världens ljus"? I dekretet
om ekumeniken möter vidare på en rad ställen (nr t, rz och zo) formule-
ringar som mer eller mindre direkt anspelar pä Kyrkornas världsråds i New
Delhi antagna "basisu.

De tre vagarna har ej blott löpt samman i Kyrkornas världsråd - de

går också vidare inom denna gemensamma tam. De utgör alla tre "vdgar
till Uppsala> genom ^tt vat för sig ge bidrag till förberedelsearbetet för
den kommande fjärde generalförsamlingen. Under r96o-talet. har tre stora

ekumeniska världskonferenser hållits, som alla haft riktningsgivande be-

tydelse för programmet i Uppsala ry68.
I Montreal hölls 1963 Faith and Order's fjärde världskonferens. Till det

nya som där bröt sig fram hörde att man tog upp ett nytt ämne för studium,

ett ämne som ej som de tiåigare rörde traditionella mellankyrkliga konflikt-
områden. Det formulerades senare som ,Skapelse, nyskapelse och kyrkans
enhet,. Den tidigare ensidiga inriktningen pä låran om kyrkan (given med
problemet om motsättningen mellan tron på kyrkans enhet och den faktiska
splittringen i skilda kyrkor) vidgades nu så att också den skapade världen
drogs in i perspektivet. Då Gud enligt vår kristna tro är verksam i hela

vår skapade värld och ej blott inom kyrkan måste frågan om kyrkans väsen

och dess enhet sättas in i det större sammanhang som utgöres av hela

mänsklighetens orosfrågor. Kyrkan är icke något självändamåI, den är in-
ställd i Guds nyskapande verksamhet i världen av i dag.

IO
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Samma år hölls en väddsmissionskonferens i Mexico City, den första efter
det att Internationella missionsrådet förenats med Kyrkornas väddsråd. Har
fördes detta globala perspektiv vidare genom att man tog upp f.rägor om en
nödvändig samordning av de olika kyrkornas resurser för den uppgift som
beskrevs som "mission inom sex kontinenterr. Gamla och unga kyrkor står
i en av sekulariseringen präglad vädd trots alla olikheter i sista hand inför
samma uppgift i världen av i dag.

Som en sentida efterföljare till väddskonferenserna kring Life and I(ork
(1925 och 1937) hölls slutligen ry66 i Genöve en världsomfattande kon-
ferens kring f.rägot om relationen mellan kyrkorna och samhällsfrågorna.
Här gällde det evangeliets konsekvenser i vår tids snabba tekniska och soci-
ala uweckling och vad det innebär art leva som kristen i denna de revolutio-
nara förändringarnas värld. vid denna konferens var också representanter för
den katolska kyrkan med ej blott som observatörer utan även som före-
dragshållare.

Om man söker efter en formel, som samlar upp det för de ue vdgarna
(Life and l7ork, Faith and Order, missionsekumeniken) gemensamma under
6o-talet och därmed också anger det för "vägen till Uppsala, karakteristiska,
kan man knappast finna något bättre än rubriken över pastoralkonstitu-
tionen från Andra Vatikankonciliet: uKyrkan i vädden av i dagu. Det nya,
som på ömse håll tränger sig fram, är att världens problem också håller på
att bli kyrkans - men det betyder också att de stora och olösta problemen
på ett tidigare okänt sätt även utgör för alla kyrkor gem,ensamm.a problem.

Det är denna utveckling som kommer att prägla den fjarde generalför-
samlingen i Uppsala 1968. Temat blir denna gång bibelordet uSe, jag gör
allting nytt" (Upp. zr:5) - i en värld i förändring måste också kyrkorna
tillsammans gå förnyelsens väg. Gör man en överblick över rubrikerna för
de sex sektioner, i vilka generalförsamlingens arbete skall utföras, finner
man genomgående att siktet är inställt på nuet och framtiden, ej på det för-
gängna, då de kyrkoskiljande positionerna utformades: r) Den Helige Ande
och kyrkans katolicitet (medan man i New Delhi ställde den lokala enheten
i centrum gäller det nu enheten i globalt perspektiv), z) Förnyelse genom
mission, 3) Ekonomisk och social världzuweckling, D pa väg mot rätwisa
och fred i internationella f.rägor, 5) Gudstjänst i en sekulär tidsålder och
6) Mot en ny livsstil. Genomgående gäller det kristenhetens situation i nuets
värld.

Man skulle kunna såga att den ekumeniska rörelsen, sådan den möter
inom Kyrkornas väddsråd och sådan den kommer att manifesteras i Upp-
sala 1968, är pä våg att bli ,vädds,-ekumenik i detta ords egentliga be-
tydelse. Det övergripande i fråga om såväl 'vägen till" som ,vägen från"
Uppsala är den förnyelse som är nödvändig f& att kristenhetens kyrkor

II
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i dag skall kunna utföra sitt av Kristus givna uppdrag i uäild.en, i mänsklig-
heten av i dag. Om den fötnyelsen talar också dokumenten från Andra Va-
tikankonciliet, ej minst dekretet om ekumeniken. Men därmed börjar ter-
men ,ekumenik" också återfå något av den betydelse som ordet uoikumdne"

ursprungligen har i de bibliska texterna. Där syftar ordet inte på relationerna
mellan skilda kyrkor - ty sådana var okända - utan det betydenhela
den bebodda världen,. Vad det gdrller är - för aft citera dekretet om eku-
meniken (nr r) - att Kristi kyrka är ,sänd till hela världen för att världen
skall omvändas till evangeliet".

Lättillgänglig litteratur för vidare information och studitrm:

Tidskrifter:
The Ecumenical Review (Genöve ry48 f.t., Kyrkornas världsråds officiella or-

gan).
Kristen gemenskap 

- 
nordisk ekumenisk tidskrift (fyra häften årligen, informa-

tion och dokumentation angående vad som händer inom världsekumeniken och
de nordiska länderna).

Böcker:

Öaersiktwrbeten:

Nils Karhtröm: Mitsion ocb ekumenik, Stockholm r96o.
Lar s T b an b e r g : V är I d. t e k am e ni k, Stockholm r 9 6 r.
Norntan Good,all: Den ekumenitka rörehen, Lund r963.
Stephen Neill: Enbetens pionjärer, Stockholm r965.
Suenska kyrkan i ekumeniken, Stockholm r966.
Per Er'i.A Penson: Kyrkorna i uärlden 

- 
ekanzeniL i d.ag,Lund 1968.

D o kument ation f rån i art i k eln närnnda e kum eni.s ka u äild s k onf er ens er :
Från Kyrkornas världsråds generalförsamlingar:

Kyrkorna och ,id.ens åaor. Äktsty&en från Kyrkornas världsråds generalför-
samling i Åmsterdam r948. Sto&holm 1949.

Aktstycken från Kyrkornas världsråds generalförsamling i Evanston 1954. Stock-
holm r955.

Neu Delbi har ord.et. En bok om Kytkornas världsråds tredje generalförsamling
r96r. Stockholm 1962.

Från andra ekumeniska världskonferenser:
De viktigaste rappofterna från Faith and Order's fjärde världskonferens i Mon-

treal 1963 återfinnes (med inledande kommentarc) i På aäg nzot trons
centrum, Stockholm r964.

Dokumentation kring världskonferensen om kyrka och samhälle i Genåve
t966: Kyrka, reaolution, ttrtuktur, Stockholm 1966, samt Anne-Marie Than-
berg: Kyrka i reaolution, Stockholm r967.

lnformation om Kyrkornas aärLd.sråd och om d.en kontmand.e f.järd.e generalförsam-
lingen get i
Uppsala 1968, Stockhotrm ry67.

Per Erik Persson
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ud är död - ljöd Nietzsches rop, hårt för hans samtida, lika ska-

kande för dagens troende mdnniskor, då det upprepas av värt tidevarvs
ateister. Vi har faktiskt anledning att läta oss oroas. Det finns ju till och
med teologer, som instämmer i ordet om Guds död.

Teologerna menar natudigwis inte, att Gud själv skulle ha dött. De vill
bara såga, att gudsid,än idag har förlorat sin kraft. Ekonomin, förvaltningen,
politiken, uppfostran, forskningen, allt fungerar, son, om det inte funnes
någon Gud. Forskar man efter orsakerna, så måste man vissedigen tänka på

den kämpande ateismens framstötar och på en fortskridande sekularisering
av den kristna kulturen, men man får inte förbise, att kristendomen själv är

sådan, att den kan bidra till gudstankens försvagande. Teologerna hänvisar
framför allt till wå omständigheter.

Tör det första mäste gudstanken artikuleras. Och för detta krävs en vädds-

bild såsom ram, vilken i sin tur alltid är intimt förknippad med en bestämd
kultur. Den världsbild, med vars hjälp gudsiddn har formulerats - medel-

tidens, renässansens - tillhör i dag en gången epok. Vi måste försöka ut-
trycka gudsiddn på atomtidevarvets språk. Det är intellektet, som anlitas för
det. Skall operationen komma i gång, så krävs dock - och detta il det

and,ra - etr levande vittnesbörd. Gudstron får inte fc;rbli en privat sak. Den
måste göra sig gällande i offentligheten, bli en faktor i dagens liv. Upp-
giften är svårlöst. Det gäller att fylla det svalg, som under århundradens lopp
har öppnat sig mellan kyrkan och världen.

Låt oss dryfta den dubbla uppgift, som erbjuder sig: att artikulera guds-

iddn och att få den att bli en kraft i samhällslivet.

En ny gud.sil.ö till mötes. Två händelser har intrdf.fat samtidigt: en tids-
bunden gudstanke har bleknat, och människan har frigjort sig själv. Det
vore för lättköpt att identifiera de båda skeendena. Dietrich Bonhoeffer, ett
av nazismens mest kända offer, skrev den 8 juni ry44 frän sin fängelsecell:

"Strävan efter mänsklig autonomi - med vilket jag förstår upptäckten av
delagar, enligt vilka världen lever och är sig själv nog, när det gäller veten-
skapen, det sociala och det politiska livet, konsten, etiken och religionen -b<;rjade ungefär på rzoo-talet och har i vfua dagar hunnit till en viss full-
ändning. Människan har kommit en del viktiga problem in på livet utan att
begagna sig av Guds-hypotesen"1.

1 Dietrich Bonhoeffer: Viderxand and Ergebung. Miinchen, 6:e uppl. 1955.
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När Bonhoeffer återför den moderna människans autonomi till Thomas

av Aquino:s århundrade, antyder han därmed, att en sådan autonomi inte

obönhödigen leder till ateism. Vad som spelar en avgörande roll för en

tidigare väddsbilds upplösning, är upptäckten av den empiriska världen.
Den moderna människan har inte heller blivit ateist därigenom att hon

i sitt arbete inte längre är i behov av ,Guds-hypotesen>. En metod'isk ateism

är långt ifrån utan vidare en absolut ateism. Tillämpningen av gudshypotesen

kan faktiskt täcka wå olika inställningar. Antingen är den en bekännelse av

gudstron. I stället för att tala om en hypotes bör man i så fall använda or-
det övertygelse. Eller gudshypotesen tjänar bekvämligheten. Många, som me-

nar sig vara fromma, vill i verkligheten endast slippa att genomforska natu-

rens och människans gåtor, om de nu inte helt enkelt vill dölja sin okunnig-
het. Den Gud, vars rike ligger "inom 6ssu, har uttunnats till en Deus ex

macb,i:na 
- 

en avgud, som hindrar vetenskapen och framsteget.

Människan är alltså långt ifrån ateist, när hon genom vetenskap och tek-

nik i viss mån födänger naturen, samarbetar med dess krafter, överför ut-

veckling till att bli historia2. Det är inte ateism att fastslå, att den tredubbla
revolutionen 

- 
ångmaskinens, elektricitetens, kärnenergins 

- 
fört till att

människan småningom kan ersätta de maskinfria samhällenas natudiga miljö
med en teknisk sådan.

Gud bar dödat "Gud,,. Frigörelsen har i mer än ett avseende åstadkommit
positiva resultat. Man har fejat undan en viss uppfattning om Gud, som för
övrigt inte hade mycket att göra med den gudsid6, som är inskriven av Ska-

paren i värahjd*an,
I sin bok Tbe Problem of God'? har John Courtney-N{urray klarlagt de

wå etapperna på vägen. Gamla Testamentets Gud har uppenbarat sig såsom

den ende Guden och därmed slagit sönder alla proiektioner, som den pri-
mitiva rnänniskan gjort av sig själv, och alla sublimationer, vare sig av solen,

av månen eller av andra element i universum. Gud är ensam Skapare, och

världen med allt den innebär är hans skapelse. Ger han människan herra-

väldet över allt skapat, så lägger han världen under människans fötter, inte

för att ge henne anledning att betrakta sig själv som Gud utan för att för-

läna henne förmägan att sluta skapelsen samman i en kult av tillbedjan och

tacksägelse inför alla tings grundval och upphov. I Nya Testamentet andrar

Gud inte på något sätt sina avsikter. Tvärtom bekräftar han dem, i och med

att han ger människan den präst och medlare, genom vilken kulten skulle

bli välbehaglig för honom: ,Alltsammans hör eder till, men I hören Kristus

2 Jfr JeanLactoix: Le ser de I'athäisme moderne. Castetman 1964.
s John Courtney-Murray: The probhn of Godysterda.y and to-da1. The Saint Thomas Morus

kctures I. Yale Univ, Press Connecticut 1964.
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till, och Kristus hör Gud till" (r Kor 3: zz*23). Sålunda är det inte för-
vånande, att en ny tringtan att upptäcka vädden har väckts just hos sådana,

som öppnat sig för Kristi budskap. Tänk på en Crist6bal Col6n, på en Ga-
lilei, på en Newton. Ju intensivare de vetenskapliga framstötarna var, desto
tydligare framträdde otillräckligheten hos de medel, som mänskligheten en
gång i tiden hade till sitt förfogande. Under medeltiden och under renässan-
sen var människan naturens fånge. Då tedde sig åtskilligt ännu som en dröm.
Nu har vetenskapen och tekniken gjort drömmar till verklighet. Människan
har lyckats befria sig från naturens fjättrar. Hon har för första gången blivit,
vad hon enligt skapelseberättelsen skall vara, skapelsens herrea. Elementen
i tri[ogin uGud 

- universum - människa" hat inte ändrat sin funktion,
med de wå sistnämnda leden har bytt plats. Världen är inte iängre endast
skapad. Den hat därtill blivit det orr,.*rådg där människan utövar sitt herra-
välde. Det är inte längre med naturen, som vi delar vårt ansvar, det är med
Skaparen själv! I bön och i självuppgivelse har vi kontakt med honom, som

varken är en del av naturen eller inskränker vår frihet genom att lämna oss

lättillämpade recept
Detta är kristendomen. Detta bestämmer attityden hos en del kristna män-

niskor.

Luttringen aa gud.sil.ön Med den nya synen på världen har även guds-

iddn råkat i en hälsosam kris - gudsiddn eller möjligen något, som togs
för gudsiddn men som var i själva verket inte mer än ett av människoandens
missfoster.

Man har sagt, att gudsiddn har krympt som ett björnskinn inför naturve-
tenskapens och den mänskliga frigörelsens segertåg. När även goda teologer
gått med på det, så kan omdömet inte gälla den avspegling av Gud, som vi
bår i vära hjärtan. Guds prägel i oss är ju 

- uttryckt med Henri de Lubacs

ord - 
,inte tillverkad av oss själva, inte lånad utifrån, den är snarare en

del av värt jag, ja mer än så, det är Gud, som lyser i oss och upplyser oss

inifrån; han är den oförlikneliga eldstad, där vi tänder våra lampor,, för
att här inte gå längre och tala om att det är ,Guds ständiga närvaro och
verkan, som gör människan till det hon i sitt innersta äru5.

Människan har således inte upphört att vara Guds avbild. Guds prägel
kan inte utplånas, inte ens i den mest negative ateist. Vad som gått förlorat
är en gängse föreställning, skapad av mänskligt snille, lätthantedig, men i
grund och botten en parasit. Och denna kunde, denna måste dö!

Den autentiska gudsiddn nu har ett "fel". Den är svårbegriplig. Försåvitt
Gud ar djupet hos var;'e människa, försåvitt han bär vår existens, utgör han

. Jfr Hans Urs von Balthasar: Diea el l'ltomne aajozrd'hui, Descl€e r966,
5 Henri de Lttbac. Sur les chemins de Diea, Paris 1966,
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människans centrum och fc;rblir alltid närvarande, det är sant. Trons låga
finner här ständigt ny näring. Men så snart vi försöker att fä tag i honom,
att f.atta honom i ord och att kommunicera med andra människor om honom,
lyckas vi endast med hjälp av en världsbild. Nu fungerar den gamla världs-

bilden inte längre, och den nya år ännu inte adapterad för ändamålet. Den
är inte ens färdig. Så kan gudsiddn jämföras med ett fotografi, som redan
finns på film men som ännu inte framkallats. För övrigt får vi aldrig skarpa
kopior av honom. Om så vore fallet, vore det inte längre han som avbildades.
Framställningarna förblir dimmiga 

- 
och vi själva f<;rblir oroade.

En sak är säker. Den moderna människan är medveten om att Gud inte är
gjord av denna världens ämnen. .fJIa vära föreställningar om honom forblir
inadekvata. Dagens människa gör på nytt den erfarenhet, som kyrkofäderna
och mystikerna samt de stora teologerna under alla tider har gjort: vad vi
uttalar om Gud, säger inte, vem han egentligen fu. }Jår möter vetenskapen
och tron varandra. Vetenskapsmannen ställer sig weksam inför Gud. Är han
troende, försöker han föreställa sig honom som någon, som är helt annor-

lunda. Gudstrons bekännare är i sin tur, när de talar om Gud, angelagna att
göra det på ett sätt, som inte förstör mysteriet och förtroendet.

När allt kommer omkring, har man ändå anledning att undra, om vi
i dag inte gått miste om en viss natudig känsla av hans nänarc. Vi har
faktiskt avlägsnat oss från honom 

- 
vilket dock inte kan betraktas som en

sjukdom till döds. Tvärtom är vi redan päväg tillbaka.
När Teilhard de Chardin betraktar 

- 
och med vilken iver gör han inte

detta! 
- 

universum som den uppståndne Nasardens tempel, så undrar Jean
Lacroix, om inte Teilhard representerar en utdöd ras. Teilhard rör sig nog
inom ramen för kyrkans traditioner. Lyckas han att röra vid våra samtidas

hjärtan och förefaller han att förbereda en ny försoning mellan vädden och
tron, skulle då däri inte ligga ett tecken och ett bevis på att han med sina
nya utgångspunkter har kunnat tolka just den väsentliga kristna aspekt, som

dagens släkte är i behov av? Skulle han inte ha lämnat ett bidrag till den
luttring av gudsiddn, som är påkallad?

En leoande gudsid,ö, Ateisterna inskränker sig inte till att ta anstöt av en
gammalmodig Guds-föreställning. Man behöver bara lyssna på deras an-

klagelser för att bli övertygad om att de attackerar Gud själv, således den
outplånliga prägel han har satt på oss. Jean Lacroix delar upp ateisterna i tre
klasser.

Inför den filosot'i.ska ocb uetenskapliga ateismen är religionen ovetksam.
Troende människor förefaller ateistiska vetenskapsmän a* försöka und-
komma tänkandet och att undvika frägor. Det har påståtts, ac teologerna
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och kyrkorna genom att proklamera försoningen mellan tro och vetande allt-
för ofta auktorativt har hejdat eller underminerat den vetenskapliga in-
satsen. Skulle man följa kyrkfolkets anvisningar och varningar, så skulle man

- enligt vissa vetenskapsmäns åsikt 
- 

inte endast avstå från varje framsteg
utan rentav förstöra människovärdet

För den polithka ateismen, särskilt den marxistiska, ter sig religionen som
opium för folket ett hinder för människans fulla uweckling.
Proud'hon:s kvicka ord är betecknande i sammanhanget: "Talar någon för
mig om Gud, så vill han komma åt antingen min portmonnä eller mitt liv! ,
Marx går längst, när han påstår, att gudsidin och allt, som omger den, inte
tillåter människan att bli sig själv. Skaparen, Frälsaren 

- 
vad nu Marx

ån avsäg härmed 
- 

är >människans fiendeu. Religionen avhumaniserar sina

bekännare. En ateist ä la Marx vill vara en jordevarelse, herren över na-
turen, renodlad människa.

Slutligen vill den existentialistiska ateismen inte veta av Gud, ty guds-

tanken skulle enligt existentialisterna hindra människan att bekämpa onds-

kan. Skuldkänslor och den däri liggande tanken på en hämnare skulle binda
människan vid en fantom och pervertera hennes frihet.

Kan ateisten ,ala om Gud.? Alla ateistiska åklagelser kan sammanfattas
i orden att Gud är människans motspelare. Här säger trons representanter sift
energiska nej. Den av ateisten åsyftade Guden är helt enkelt inte den Gud,
som tron är inriktad på. Därför har tron inför ateismen inte någon anledning
att vackla. Ja, tron ger sina bekännare en viss övedägsenhet över ateisten.

Ptöva bara med uppmärksamhet berättelserna om ukonversionerna, till ateis-

men, t. ex. Jean Paul Sa,rres i hans verk >Les mots>. Läsaren kan inte komma
ifrån en obehaglig känsla av att allting verkar obalanserat. Författaren gör
processen kort och förvisar Gud till hans himmel. Till vilken himmel då?

Till tio- eller femtonåringens! Allt liknar en barnlek och passar inte alls
till samme {örfattares i övrigt kända spiritualitet.

Låt oss dock inte falla offer för frestelsen att inte ta ateismens förebråel-

ser på allvar. Låt oss hellre försöka spära bakgrunden. Vi har inte anledning
ac frånkänna ateisterna uppriktighet, så länge inte motsatsen är bevisad.

Är de så tjusade av de skapade tingens skönhet, att de glömmer Skaparen
(jfr Vish 13: 3)? Eller för att gä djupare: skulle det kunna vara sä, att de

förnyar Lucifers uppror, den revolt, som för övrigt förekommer under histo-
riens alla epoker? Eller har ateisterna månne inte förmått övervinna den

ångest, som pinar vår generation och vill störta den i förwivlan? Alla så-

dana förklaringsförsök har något berättigat i sig. Men de lider av felet, att
de gör ateisterna ensamma ansvailga för deras attityd.

2-Gz283s Credo. +q:e årg. Nr r, rg68 t7
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Den största synd.en. I den mån ateisterna har en riktig känsla av atr Gud
på något sätt är frånvarande under vår epok, kan den uppriktigt troende
människan finna anledning an i ödmjukhet slå sig för sitt eger bröst. Det är
egentligen varken Gud eller Kristus eller Kyrkan (i dess teologiska mening),
som ateistens anklagelser tråf.f.an Det är det, som vi, präster och lekfolk, har
gjort av Kristus och hans kyrka. Vad vi visar av Kristus är en tolkning, och
det är denna tolkning, som man kallar för kristendom. Som varje tolkning
är den bristfalig och blir med tiden gammal. Till råga pä allr hakar vi
oss inte sällan fast vid vår tolkning och försummar att råtta till den enligt
originalet. Vårt vittnesbörd verkar därfor i motsatt riktning mot vad vi av-
sett.

Dagens kristendom har ännu inte fullt öppnat sig for vädden och allt
den innehåller. Ijtan att veta det har ateisterna pekat på vad dagens kristen-
dom verkligen är. En vädd, som söker orienteilng, har ofta svårt att upp-
täcka Kristi ljus.

Vill vi, att gudsid6n skall bli verksam, så måste vi vittna om Gud. Vi
måste göra det i vårt pilvata och i vårt sociala liv. Det är möjligt, att vi inte
kommer art omvända ateisterna. Eventuellt kommer de att framhärda. Det dr
inte uteslutet, att förföljelser återuppstår i den mån kyrkan förnyar sig. Det
vore inte första gången, som historien skulle ge oss anledning att säga med
Paulus: ,Ät eder har förunnats icke allenast att tro på Kristus utan ock att
lida för hans skull.,

Rayru.ond. Bröchet

EN BÅT I DET LATINSKA HÄVET

J Jnntlo"gad i bergen ett stycke soder om Palermo ligger byn Piana degli
L/ Albanesi. Ett besök där ingår of,ta i turistens program: det är pittoteskt,

särskilt vid de stora högtiderna då man kan få se kvinnorna i sina granna
folkdräkter. Färre är väl de som vet att detta är en av de kommuniteter där
man följer bysantinsk rit på grekiska och att Pia.na är residens för en grekisk
biskop. Det inte minst intressanta i sammanhanget är aft man här finner en
obruten bysantinsk tradition, romerska katoliker med grekisk rit, som aldrig
varit schismatiker. De är själva ytterst angelägna om att inte sättas under
samma skäppa som uniaterna.De dr inte uniater, de har alltid hört till Rom,

r8



En båt i d.et latinska haaet

varit trogna mot Rom 
- 

trots allt. För lätt har det inte varit De har varit
som >en båt i det latinska havet", som en präst sa till mig vid ett besök

i dessa trakter.
Men om traditionen är obruten eller så gott som, så gäller detta inte his-

torien. Dessa s. k. italo-greker, som egentligen dr albaner, tillhör en folk-
spillra med en invecklad religiös och politisk historia, intressant fuän mänga

synpunkter. I själva verket hette Piana degli Albanesi ända fram till ry39
Piana dei Greci, därför att man förväxlade folk och rit.

Under de första kristna århundradena var som bekant grekiskan det litur-
giska språket till och med i själva Rom, innan latinet, det dåvarande folk-
språket, slog igenom och undan för undan trängde tillbaka grekiskan, såväl

språk som rit. De enda spåren vi har av grekiskan var till pä sistone Kyrie
elebon och några ord i påskliturgin. Men i Syditalien som stod under Bysans

inflytande var bysantinsk eller basiliansk rit allmän ända till fram på roco-
talet. Bysans hade då ännu några "intressesfären kvar i Apulien som Trani,
Taranto (där Petrus och Markus anses ha landstigit ät 4j), Ostuni (nära

Brindisi) och Ruvo di Puglia för att nämna de största, men måste släppa

dem en för en, den sista var Gallipoli som uppgavs först r5r3. I övrigt
hade dess kommuniteter praktiskt taget mist kontakten med Orienten i och

med schismen. Italo-grekerna som f. n. beräknas uppgå till omkring 70 ooo

är spridda över Sicilien och Calabrien i små grupper som under århundraden

kämpat en ojämn kamp mot den "romerska" omgivningen.
Den grekiska riten i Italien omfattar ryå faser. Den första sträcker sig

över tiden frän 5oo-talet fram till omkring r5oo och gäller de egentliga

italo-grekerna, det vill säga de greker som under bysantinsk tid inflyttat till
Syditalien, det forna Magna Grecia, där befolkningen sen gammalt var av

grekiskt ursprung. En vändning inträdde i och med normannernas ankomst

på rroo-talet då de nya herrarna gick in för liturgisk likriktning och den

romerska riten vann alltmer terräng. Den andra fasen inleddes under r4oo-
talet efter turkarnas erövring av Balkanhalvön och den albanske national-
hjälten Skanderbegs död, då dennes landsmän wingades fly och slog sig ner

i Italien; det är dessa enklaver som alltjämt är aktuella.
Att albanerna tog sin titlflykt till Italien var en naturlig sak. De bäda Iån-

derna hade livliga förbindelser sen urminnes tid och inför det rurkiska hotet

blev banden ännu fastare: Albanien betraktades som västedandets utpost
mot islam. Ar 447 slöt den dåvarande härskaren i Neapel, Alfonso av Ara-
gonien, fördrag med Skanderbeg som svor Neapel trohet och upphöjdes till
herre över Gargano med Nfonte S. Angelo (ärkeängeln Mikaels sanktuarium
dit korsfararna brukade valltdrda innan de vid bergets fot embarkerade för
Heliga landet) och S. Giovanni Rotondo (i vfua dagar allmänt bekant genom

den eventuellt stigmatiserade kapucinmunken padre Pio). Förhållandet mel-
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lan de fördragsslutande parterna var särskilt hjärtligt, därför att Skanderbeg

hade hjätpt Neapel att slå ner ett uppror i Calabrien och med pessimistiskt,

men realistiskt förutseende enades de om att albanerna i händelse av nödläge

skulle få asyl i Apulien.
Vid Skanderbegs död tjugo år senare började flyktingarna strömma över

till Italien i flera vågor. Dels kom de från Peloponnesos, enkla bönder

som slagit sig ner där som nybyggare; dels från Albanien i allmänhet ur
högre sociala skikt, oftast sådana som komprometterat sig och inte kunde

stanna under turkarna. Flyktingarna spred sig från Gargano (,sporrenu på

den italienska stöveln) över hela Apulien och Calabrien samt därifrån till
Sicilien och nu späddes de döende grekiska församlingarna på med nytt liv.
Små grupper tog också andra vågar; så t. ex. fanns albaner med grekisk rit
i Neapel (SS. Pietro e Paolo), Venedig (S. Giorgio), Trieste (S. Spiridione,

num€ra ortodox församling med slavisk rit och långt senare komna flyktingar
från Jugoslavien) samt i Äncona, Livorno, pä Malta och Corsica, men dessa

försvann nästan spårlöst.
Albanerna togs väl emot. De beskyddades av påven som martyrer för sin

tro, i Neapel var de mycket uppskattade som goda soldater och på Sicilien,

där de fick slå sig ner på övergivna jorda4 var man gladät denna välkomna
arbetskraft i trakter som lidit svårt under saracenerna. Tiden var dessutom

kritisk därför att spanjorerna dar efter rikets delning var inbegripna i en

maktkamp med Neapel. Till att börja med hade de inflyttade albanerna

autonomi och det var bestämt att de skulle ha egna styresmän och präster

(papäs) och följa sin egen rit. Men det kom bistrare tider, deras rättigheter

beskars, de fick inte fritt förflytta sig inom landet eller sälja sina egendomar.

Svårigheter uppstod också med prästrekrytering och vigningar, Rom böriade

göra sig alltmera gällande, den lokala hierarkin hade föga förståelse för
deras rit och ville att alla skulle vara uriktiga" romerska katoliker. Just för
albanerna spelade riten en ytterst viktig roll, den var ett sammanhållande

band i vad gällde deras etniska urspmng, deras språk och kultur. Undan

för undan förändrades språk- och religionskartan och nu ser den ut på ett

helt annat sätt. Så t. ex. finner man albansktalande byar med bysantinsk rit
på grekiska, byar med typiska albanska eller grekiska namn där italienska ta-

las och där riten för det mesta är romersk även om också den grekiska före-

kommer, samt slutligen byar med romersk rit fast invånarna talar grekiska.

Somliga anser att dessa senare är avkomlingar av de ursprungliga kolonis-

terna i Magna Grecia ty språket företer mänga arkaiska drag, men andra

ser i dem senare komna flyktingar från Cypern och Grekland, som vid olika
tillfällen flytt undan turkarna; man finner också tämligen sent inflyttade
som talar nygrekiska.

Småningom stabiliserades det politiska läget och förbindelserna med mo-
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dedandet upphörde aldrig. Det fanns fortfarande katoliker i Albanien, där
katolicismen infördes rz5o, och dessa hade alltid god kontakt med påven
som å sin sida visade dem faderlig vålvilja. Med Rom bakom sig hade också

katolikerna en starkare ställning gentemot ockupationsmakten än de orto-
doxa som saknade överhuvud. På den tiden ansågs det självklart att koppla
ihop religion med politik. Albanien var brohuvudet mellan öst och väst och
Rom hoppades få fram en motståndsrörelse mot turkarna. Den administra-
tiva indelningen var sådan att varje kanton eller t. o. m. varje stad bildade ett
slags autonom republik där storgodsågarna utgjorde en motvikt mot den lo-
kala pasl'ans auktoritet. Att förhoppningarna alltså inte var ogrundade
fnmgär av vad invånarna i Kimarra skrev 1577 till Greogorius XIII:

>Må det vara dig bekant, helige fader, att alltifrån vår högt uppsatte ko-
nungs, den tappre Skanderbegs tid, kallad Kastriota, har ingen någonsin,
inte ens själva fienden till den kristna tron, den vilde och gudlose turken
med hela sin förhatliga makt, lyckats lägga oss under sitt välde, trots att han
va\e dag och varje stund inte upphör att pläga oss med ständiga skärmyt-
slingar och därigenom tillfogar oss allvadiga skador och förluster av män,
vilka antingen dödas i strid eller förs bort i slaveri."

Propaganda Fide beslöt nu att upprätta en mission i Albanien och de första
missionärerna utsändes 1628. Dessa var basilianska munkar och kom i all-
mänhet från Sicilien. Ty även om den romerska omgivningen i Syditalien
utsatte sina albaner för påtryckningar och ibland förföljelse, så fanns dock
hela tiden ett annat Rom med vidare vyer som önskade att de skulle hålla
fast vid sin rit, just i syfte att vara en länk till östkyrkan. Ett basiliankloster
hade upprättats i Mezzojuso (Sicilien) med "munkar fräs Orienten och lämp-
ligt antal albaner som speciellt skulle tjäna kyrkan och med obligatorisk gre-

kisk rit så att de med fromhet och enligt kyrkans lära skulle hugna sina

landsmän inte bara på Sicilien med flitigt predikande, lärostolar och skolor,
utan även de olyckliga folken i Epirus förmedelst missionärer,. Seminarier
och skolor tillkom och det blev småningom en renässans för albansk kultur.
Så upprättades det påvliga Collegio Greco för prristutbildning i Rom 1577,

klostret i Mezzojuso 16o9, kongregationen för ogifta präster i Piana degli
Albanesi ryt6, C-ollegio di Maria for flickor på samma ort r73r, seminariet
i Palermo r7j4 m.fl. Denna vändning kom speciellt efter en svår forfoljelse
i början av tToo-talet då den lokala hierarkin med lock och pock sökte få
albanetna över till romersk rit. Den kraftfulle monsignoren i Piana, papäs

Giuseppe Guzzetta hävdade framgångsrikt albanernas sak och framhöll med
skärpa skillnaden mellan de påvetrogna albanerna och invandrade greker,

vilka alltså ansågs som schismatiker, för att inte sägakåttare.
Också det littefi.r.a arvet vårdades, huvudsakligen folklore och patriotiska

sånger som natudigwis var ett band till moderlandet Senare tillkom from
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litteratur och redan 1555 fanns i översättning ett albanskt missale som till-
lika med en katekes utgör det albanska språkets äldsta dokument Långt
senare, i samband med romantiken och risorgimento, blommade den profana
litteraturen och slutligen tillkom översättning ay flya testamenter på rSoo-
talet samt en veckotidskrift för de trogna.

Missionärerna i Albanien var inte alltid helt harmlösa personer och för att
ge en antydan om de rrassliga politisk-religiösa förhållandena kan här näm-
nas några detaljer rörande en av dem, Lascari, som har en färgstark historia
och som Rom hade mycket besvär med. Lascari var en man med enorma
ambitioner och äventyrligt lagd. Han började med att omvända den ortodoxe
patriarken av Ochrida, Atanasius II, till Rom och självrådigt viga honom
till biskop. På grund av detta juridiska felsteg fick han lov att fly till Korfu
dit han tog med sig patriarken. Dessutom hade hans fiender satt turkarna på
honom då de ansåg hans närvaro fiarlig f& landet. Lascari lyckades dock ställa
det väl för sig igen och återvände som apostolisk vikarie tillsammans med
några präster till Ålbanien, där han för att rddda sig ur ekonomisk knipa
pantsatte skrudar och altarkärl för 6o scudi. Ärkebiskopen i Jannina bann-
lyste honom för att först ha övergett sin tro och sedan återvänt som mis-
sionär bland trogna som han inte hade med att göra. Lascari slingrade sig
dock ur alla srärigheter och åregirig som han var siktade han på att bli
ärkebiskop av Durazzo vilket han också var fi7t-r689. Men inte nöjd med
det gav han sig in i ett farligt politiskt intrigspel för Spanien mot turkarna.
Han kunde ha lyckats och möjligen gagnat den kristna saken 

- 
med högst

wivelaktiga medel. I stället retade han upp turkarna mot missionärerna, som

tedan var illa ute for de misstänksamma ortodoxa som i sin flrr var klamda
av turkarna. Han måste ge sig av, alternerade mellan Sicilien och Spanien

där han slutligen dog.
Under rSoo-talets enhetssträvanden var albanerna i egenskap av minoritet

och i opposition mot Neapel mycket aktiva. Piana vat ett konspirationshål
och det kan påpekas att en av det nya Italiens grundare, Francesco Crispi, var
alban. Som tack för albanernas insats under frihetskampen lär Garibaldi ut-
färda ett dekret om skydd för den grekiska riten som han visste var en
hjärtesak för dem. uGreco-albanerna som utmärkt sig på ön i alla strider mot
tyranniet ska åtnjuta full frihet att utöva den orientalisk-ortodoxa kulten>r,
heter det. På sarnma sätt gynnade Garibaldi albanerna i Calabrien med sär-

skilda privilegier för Collegio ltaio-albanese i Sant'Ädriano nära Cosenza.

Bandet till moderlandet har egentligen aldrig brustit. Under det fascistiska

Italiens korwariga ockupation av Albanien blev kontakterna naturligwis
särskilt livliga och det missionerades ivrigt. När denna verksamhet omöjlig-
gjordes efter kriget och missionärerna utvisades, flyttade dessa över till Piana
där de mest ägnat sig åt socialt arbete. Men inte ens det kommunistiska
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En båt i ået latinska baaet

Albanien är hermetiskt avstängt Det ligger onekligen ett visst pikanteri
i förhållandet att vid sidan av det väldiga f.järcan folk-Kina är de små kristna
församlingarna i Syditalien Albaniens enda andhål mot yttervädden. I själva
verket har hemmaalbanerna ingen annan möjlighet till kulturellt utbyte
på sitt eget språk. Från Italien går en gäng i veckan ett flygplan över till
Albanien med läkemedel och böcker och man skulle till och med på kom-
munisthåll vilja fä i gäng en dialog. Det anses också finnas tecken som tyder
på en religiös förnyelse hos de unga som teagerar mot regimen.

Italo-grekerna är uppdelade på wå stift eller eparkier, Lungro i Calabrien
och Piana degli Albanesi på Sicilien, underordnade abbotsklostret S. Maria
di Grottafernta utanför Rom. Stiften i slutgiltig form är av ganska sent
datum; Bendiktus XV upprättade Lungro r9r9, medan Piana degli Albanesi
tillkom 1937 under Pius XI efter att ha vaåt underställda olika instanser
och lytt under latinska biskopars jurisdiktion. Riktigt klar blev dock inte
italo-grekernas status förrän Johannes XXIII tillträdde och förändrade allt.
Man kan kanske föreställa sig hur besvärligt det var för albanerna att sitta
mellan wå stolar, den grekiska och den latinska, även om själva Heliga
Stolen beskyddade dem. Påven Johannes överförde dem alla 196o med ett
penndrag till kongregationen för den orientaliska kyrkan. I dekretet står
bl. a.: ,Hans heligiret Johannes XXIII, påve i kraf.t av den gudomliga för-
synen, har till själarnas bästa som sig bör, efter att ha lyssnat till veder-
börande i sin pastorala omsorg och av apostolisk maktfullkomlighet genom
detta dekret från den heliga kongregationen för den orientaliska kyrkan fast-
slagit ... Och eftersom den helige fadern helt nyligen till allas gluidje gem

uttryck för sin höga vilja att sammankalla ett ekumeniskt koncilium är det
allas plikt, såväl herdarnas som de trognas, att med förnyad iver och fullaste
hjärta förbereda sig att värdigt fira denna av Guds barmhärtighet förutskic-
kade händelse .. . Stiftet Piana degli Albanesi . .. på ön Sicilien synes av
såväl historiska som geografiska skäl utgcira en andlig bro mellan Orient och
Occident och står som ett klart bevis på den apostoliska stolens oavbrurna
omtanke om de orientaliska kommuniteterna, vilka, kallade till enhet, med
sina skiftande riter på ett underbart sätt smyckar kyrkan, en, helig, katolsk
och apostolisk. Allt detta måste erinras om på det att i glädje över denna

ekumeniska tid föreliggande dekret må försättas i kraft med vederbörlig from
iver. Trots alla tänkbara motigheter.>

Eaa Alexand,erson
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et kristna budskapet har alltid stött på motstånd. Kristna människor
har alltid fått utstå förfriljelser, iust därför att de var kristna. Vid

slutet av det apostoliska liv, till vilket varje kristen människa är kallad,
reser sig alltid korset, ja, ibland inte endast vid slutet.

Ändå är varje epok på sitt sätt öppen för Kristi evangelium. Varje genera-

tion är i behov av frälsning. Varje tid kan nås på någon våglängd. Ja, ibland
längtar vädden efter Kristi rikedomar utan att själv ens märka det.

För att belysa förkunnelsens utsikter i dag kan vi ta världen som utgångs-
punkt, den värld, som är budskapets adressat. Vi kan också utgå från själva
budskapet I bägge fallen kan vissa kontaktpunkter skönjas.

*.

Vad historien flera gänger har bevittnar, upprepar sig i dag. Der är sant,
att den profana vetenskapen rör sig på sitt eget plan och följer sina inne-
boende lagar. Men just därigenom kommer sammanhang i dagen, som stöder
den kristna förkunnelsen. Hur profant framsteget än må vara, har det sina
teologiska implikationer. Som ett talande exempel kan nämnas, vad semanti-
ken lär oss. IJtan att eftersträva det, presterar den ett bidrag till lösningen
av ett av reformationens nyckelproblem. Ja, eftersom semantiken sysselsätter
sig med tolkningen av texter, besvarar den en fråga, som oroar varje religion,
som erkänner "heliga böckeru.

Å ena sidan säger en bok i sig själv någonting. Den ger oss information,
även om vi inte känner till ftörfattaren och ej heller den kulturmiljö, där
boken har kommit till. En text har sin egen verklighetsreferens. Hur skulle
eljest historikerna kunna fylla sin uppgift! De har ju ofta inte någonting
annat än texter för att arbeta sig fram till vad som hänt under gångna tider.
Och hur skulle piloterna kunna sryra sina plan, om inte de texter man sänder
dem hade någon mening i sig själva!

Å andra sidan kan man ändå inte undgå en viss osäkerhet, när man inte
har mer än en text och när det gäller att förstå texten helt igenom. Söker
man svar på tillspetsade frågor, så kommer texten allena att lämna en i stic-
ket. Man er[.at, att varje text är semantiskt öppen __ att texten som sådan
har en viss flertydighet. Hur klart texten än må tala, sä saknas någonting.
Det krävs en tolkning, vars princip inte ligger i texten själv. Orden avslöjar
sin fulla mening endast i samband med den levande grogrund, ur vilken de
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har vuxit fram. Principen för semantisk stängning ligger i den person, som

har formulerat texten, eller i den grupp, som har uttalat sig i den.

I själva verket har verbaliseringen sina gränser. Språket 
- 

5[s6rr1 s11

system av materiella tecken 
- 

når inte upp till människans nivå. De många

dimensioner, i vilka tanke- och känslolivet pägär, kan inte fullt uttryckas i
ord. Det är en gammal vishet, att ordet alltid innebär mindre, än vad det är
avsett att säga. Modern forskning har upptäckt saken på nytt. Semantiken har
verkligen öppnat våra ögon för ett fundamentalt antropologiskt fenomen.

När det gäller att få grepp om eft mänskligt ords fullständiga mening, måste

vi lämna ordet bakom oss för att fördjupa oss i det levande individuella eller
sociala medvetande, som fått sitt uttryck i det. Vi måste återgå till ordets

mänskliga ursprung.
Därmed har någonting sagts, som har teologisk betydelse. Bibeln säger så-

som text en hel del. Men Bibeln säger 
- 

såsom text 
- 

inls allt den innebär!

I det ögonblick, då ett skriftord skall tillämpas på en konkret situation, då

vi alltså vill överföra det från de sammanhang, inom vilka det har formule-
rats, till vära egna bekymmer, är vi nödgade att gä tillbaka till dess ursprung.

Vi måste hålla oss till fornkyrkan. Ja, vi måste ätergä till den Helige Ande,

som genom inspirationen har blivit ordets upphov. Vill vi få reda på ett
bibliskt ords precisa mening, så måste vi vända oss till den kyrka, som är

styrd av samme Helige Ande. I själva verket garanterar kyrkans läroämbete

den tradition, som är den ofrånkomliga principen för bibelte"xtens semantiska

stängning. Detta lär oss den moderna vetenskapen. Dess upplysningar kan
utan all misstänksamhet mottas. Semantiken har ju uwecklats av forskare,

som std lika främmande för apologetiska tendenser som för bibelexegetiska

målsättningar. En kunskapsökning som har vunnits utan trons förutsätt-
ningar, visar sig stödja tron.

Det finns flera resultat av modern forskning, som stöder kristna trosposi-

tioner. Som ett särskilt viktigt sådant framstår Gödels teorem. Det är här
f.rägan om en landvinning inom metamatematiken, som är lika berydelsefull,
som den är svår att förklan för icke-matematiker. I varje fall har Kurt Gödel,

för näwarande professor i Princeton, fört den exakwetenskapliga metodolo-

gin till en neuralgisk punkt. Genom honom har det blivit klart, att den

exakta metoden arbetar med förutsättningar, som inte är exakta, och att så-

ledes någon total exakthet inte förekommer. Teologiskt betyder defta, att
vetenskapen inte kan ersätta religionen. Ty människan,även om hon försöker

att helt befria sig från all tro, äger alltid religion i den meningen, att hon
har den oemotståndliga driften att engagera sig för helheter 

- 
för sådant,

som den exakta metden inte får grepp om. Med hjälp av metder, som är

erkända av alla initierade, bevisade Kurt Gödel är r93r ett teorem, vars

konsekvenser utesluter positivismen. Förhoppningar, som stimulerat vissa ve-
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tenskapsmän, har avslöjat sig som drömmar. Samma vetenskapsmän upplevde
en vetenskaplig erövring såsom ett mänskligt bakslagl.

Sammanfattningsvis kan sägas, att vetenskaplig forskning har en teologisk
räckvidd, som givewis kan vara dold, men som i längden inte kan hejdas

i sin dynamik. Man kan bara önska, att kristenheten måtte upptäcka de möj-
ligheter, som erbjuder sig här. Skulle teologerna hålla sig å jour med de

of.ta dramatiska framstötar, som görs i profana sammanhang, så skulle de
kunna Lära sig ett språk ägnat att nå fram till många samtida öron. Att an-
passa sig efter dagens behov är ofta inte nägot annat än att f.ä ögonen öppna
för de kontaktpunkter, som erbjuder sig själva.

Därmed är situationen för den kristna förkunnelsen i dag i ett avseende

belyst.
*

För att visa den and,ra aspekten börjar vi med sammanfattningen. De
kristna trosartiklarna innebär mer än vad tron innebär. Såsom trosartiklar ger

de information om tron, men de säger samtidigt något, som föregår tron.
De implicerar åtskilligt, som i sin tur kan fattas oberoende av tron och
godkännas även av sådana, som inte tror.

För att ge ett exempel, så har man i västedandet sedan länge diskuterat
ftägona kring tro och vetande. Vetenskapsmän har velat förvisa tron till
människosläktets barndom. Predikanter har frånkänt vetenskapen all nytta
eller till och med anklagat den för ogudaktighet. Man har låtit sig drivas
till sådana ställningstaganden, därför att man uteslurande har fäst sig vid
trons eller vid vetenskapens innebörd. Man har glömt, att det både i vetandet
och i tron handlar även om mänskliga inställningar. Man har förbisett att
liknande attityder förekommer på bägge sidor av kamplinjen. Trons repre-

sentanter borde ha varit medvetna om att en överrygelse ingår i själva tron.
Framför allt borde vetenskapsmännen ha kommit ihäg, att det egentligen inte
är den kristna läran, som framkallat deras oro. Hade de lagt märke till att de

wärtom var skandaliserade av troende människors entusiasm, dvs. av det
engagemang, som av allt att döma saknar verifikation, så skulle de ha kom-
mit på en väg, som för dem själva hade varit fatal. Ett. steg till hade varit
tillräckligt för dem f.ör att upptäcka hos sig själva en attityd, som liknat
trosattityden och därför drr lika oroande. I själva verket kan en forskare inte
fuigöra sig från all entusiasm. Han tycker ju om sin forskning. Varje mänsk-

lig verksamhet är nu en gång buren av engagemang.

Det är sant, att forskningen behärskas av realismens etos. Vetenskapens
pionjärer ä'r aILtid redo att låta sig korrigeras. Objektet är det enda de är

1 Som vittnen kan åberopas Ernest Nagel och James B. Newman i uppsatsen om >Gödels
bevis>: SIGMA V, Stockholm 196o, s. t763.
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fästa vid. Men i och med au forskaren så att säga är förälskad i objektet, i
och med att han uteslutande är inr&tad på saken, i och med att han låter
sig drivas av sin längtan efter kunskap, intar han 

- 
en trosattityd. Det är

visserligen inte den kr'i.stna tron han bekänner sig till, men han har en in-
ställning, som har precis samma struktur som denna. Kärleken är drivkraften
i va\e entusiasm, och kädeken nöjer sig aldrig med litet. Den tar risker. Den
gör sina antecipationer. Vi skall här inte dryfta problemet, på vad sätt ett
eflgagemang låter sig stödjas på verifikation. Men om varje entusiasm lider
av att en del av grundvalarna inte är verifierad, är vi elaka nog att för-
moda, att den overifierade resten är stöme för vetenskapen än vad den är för
den kristna tron.

Reduktionen av problemet kring tro och vetande till dess förteologiska
kärna förändrar kampläget. Vad som tycktes vara trorrs svaghet och vad

som under lång tid varit källan till förebråelser mot kristendomen, just detta

uppenbarar sig i den ihärdiga analysens ljus som svagheten - 
eller som

kraften? 
- 

hos människan själv. I själva verket har ett faktum kommit i
dagen, som kräver sin tribut även av sådana, som inte vill vara något annat

än vetenskapsmän.

Prästernas celibat kan stå som ytterligare ett exempel. Skulle vi vara med-

vetna om de i celibatet implicerade allmänna strukturerna, så skulle även

sådana, som har tröttnat pä att höra oss tala om kärleken, lyssna på nytt.

Gäller det att motivera celibatet, så räcker inte praktiska argument, hur
viktiga de än må vara. Det stämmer, att en Don Bosco inte hade kunnat
genomföra sitt apostoliska verk, om han hade haft att söria för en famili.
Men det är lika säkert, att många historiskt betydelsefulla mdn inte hade

kunnat berika mänskligheten, om de inte haft en förståelsefull hustru vid sin

sida. Den kristna virginiteten, sådan den förverkligas i celibatet, ligger i själva

verket på ett annat plan. Den går utöver rent praktiska motiv. Den är inte

något mer och inte något mindre än människans svar på det kristna bud-

skapets centrala innehåll. För att tala i teologiska termer, så växer celibatet

fram ur ett hänsynstagande till den Gud, som är ljus och liv och kärlek.

Och för att nu säga samma sak på ett profant språk, så framstår den kristna

virginiteten som människans svar på det som blivit uppenbart genom Na-
sar6en, att nämligen den absoluta makt, som står bakom och över allting, har
personkaraktär. Där en person finns, där år man aldrig övergiven. Man är

varken ensam eller helt ostörd. Så snart man kommer underfund med en

persons närvaro, år man antingen glad eller generad. Om nu det gudomliga

inte är en opersonlig makt, om det är något personligt, om den Namnlöse
således bryr sig om oss, om han håller ett öga pä oss och inte övedämnar

oss åt oss sjålva, går det att leva i personlig kontakt med honom. Det är

möjligt att läta sig påverkas av hans närvaro. la, sädana som ,fattar detu
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(Matt 19: rz), kan vara tillfredsställda med vänskapen med den i Jesus av
Nasaret talande makten och låta sig fyllas därav, så att de till en viss grad
kan avstå från medmänsklig vänskap eller van oberoende därav. Detta är
den kristna virginitetens id6. Den intimitet, som alltid råder wå goda vänner
emellan, kan förvånansvät nog uppstå även mellan en människa och ho
nom, som talat i Nasar6en. Alla som någon gänghat mött personer, alla som
längtat efter gemenskap, drömt om vänskap, förstår därmed, vari meningen
med celibatet ligger, samtidigt som de fattar kristendomens djupare innebörd.

Det kristna budskapet ar nägot unikt. Vad det säger, kan inte alls här-
ledas från något rent mänskligt. Icke desto mindre förblir människan det
hon dr, ä'v"en om hon blir kristen. De strukturer, som hon bllr inom sig,
bibehåller sin betydelse även inom uon. De förblir implicerade i trosartik-
larna.

Här ligger en av grundvalarna för den kristna förkunnelsens kraft. Med
sin mänskliga bakgrund tilltalar Kristi budskap alla, om de nu tror eller ej.

Ju mera kristenheten blir medveten därom, desto mindre kan förkunnelsen
förbli utan hamgäng. Även sådana grupper skall kunna nås, som inss 

- 
lnlu

inte! 
- 

förmår smälta ett teologiskt språk.

Nya möjligheter för den kristna förkunnelsen har öppnat sig. Den mo-
derna uwecklingen har fört dit. Det var detta, som här skulle framhävas.

*
Även om vi påminner oss om ett smärtsamt faktum, kan vi inte stå utan

allt hopp. Det är sant, att en överensstämmelse i insikterna ännu inte leder
till verklig gemenskap. Ett möte människor emellan, som är byggt på att
alla hw sarnma syn, kan inte bli varaktigt, om det inte samtidigt är buret
av en djupare samklang mellan sjdlarna. Den sanna orsaken till språk- och
tankeförbistringen ligger i att hjärtana blivit främmande för varandra. Så var
det i Babylon. Så är det ännu i dag. Men det är också sant, att den onda
viljan 

- 
orsaken till att hjärtan inte kommer överens 

- 
i dag i mänga av-

seenden har svårare att dölja sig än under äldre tider. Sanningen räcker visser-

ligen inte till för att f.rigöra oss. Men ju mer sanningen framträder, desto

bättre blir villkoren för den kristna förkunnelsens framgång.

\Y/ilbelrn Köster SJ
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BöN OM TRONS LJUS

Jag skulle tycka om en bedjare, som ständigt sade:

O min Gud, jag bekänner, att du kan upplysa mitt mör-
ker. Jag bekänner, att du ensam kan det. lag ldngtar efter
att få rnitt mörker upplyst.

Jag vet inte, om du vill. Men att du kan det och att
jag ldngtar därefter, detta dr tillräckliga skal for mig att be

om något, som du åtminstone inte har fc;rbludit mig att be

om.
I denna stund lovar jag, att jag med den nåd, som jag ber

dig om, vill omfatta, vadhelst jag nägon gång säkert känner
vara sanningen, om jag nu en gång kommer att bli säker.

Och med din nåd vill jag van pä min vakt mot allt själv-
bedrägeri, som skulle kunna leda mig till att föredra min
natur framför vad förnuftet godkänner.

John Henry Newman

Jobn Henry Netuman (r8or-r89o)
räknas som en av r8oo-talets största teo-
loger och kyrkomän. I Oxford blev han
den centrala gestalten i den krets av stora
män, som genom Oxfordrörelsen kom att
indll våra dagar djupt prägla och om-
forma den engelska kyrkan. Genom sina
predikningar, traktater och teologiska
verk inplantade han i många själar ett

"apostoliskt ideal.: en sakramental, or-
todox och asketisk fromhet. Efter lång
kamp upptogs han 1845 i den katolska
kyrkan, där han dock länge betraktades
med misstro av mänga på grund av sin
självständiga hållning. Sin dagliga gär-
ning utförde han som präst i oratoriet
i Birmingham, vilket han grundade
1849. Sedan han som svar på ett per-

sonligt angrepp författat sin mästerliga
Apologia pro uita sua G864), vände sig
opinionen. Hans aldrig helt brutna ska-
parkraft blomstrade upp både i dikt
(Dream of Gerontius 186l) och i veten-
skapliga verk (Grammar of Assent
r87o). Hans kyrkliga karcidt kröntes, när
påven Leo XIII år 1879 utnämnde ho-
nom till kardinal. Psykologisk penetra-
tion, djup andlig insikt, teologisk origi-
nalitet och hög litterär kvalitet pÅgIar
hans verk, som idag studeras och läses

över hela världen. Den ovan fuamlagda
texten, tagen v Meditations and Deoo-
tions (senaste upplagan London 1964, s.

z6z), ger en god bild av den tankens
och bönens enhet, som är utmärkande
för Newman.
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Lekmannatesolutionerna

Den tr till d.en 18 oktober tg6z bölls
i Rom d.en tedie aärldskrongresten t'ör
lekmannaapostolaset, Kongressen ianz-
manfattade sina intentioner i en rud slat-
resolutioner, torn här rneddelas.

Racisrnen

I en värld som försöker förverkliga
broderskap och mänsklig solidaritet ge-
nom att fördela ansvar och genom att ut-
bygga de strukturer som tjänar mänsklig-
heten * såsom encyklikan Populorunz
progressio definierar det 

- 
finns det

ingenting som i så hög grad motverkar
dess positiva strävanden som kvadevorna
av rasdiskriminering. De förvägrar både
män och kvinnor deras fulia värdig-
het; de splittrar samhällen och nationer;
de fördröjer utvecklingen och förkväver
mänskliga resurser och aktiviteter; de
förebådar våld och t. o. m. krig, de utgör
ett ständigt hot mot freden.

Därför har vi deltagare i den tredje
världskongressen för lekmannaapostolatet
fördömt racismen i aila dess former. Vi
önskar, att kyrkans läroämbete ständigt
och otvetydigt sprider kyrkans län att
racismen är helt och hållet oacceptabel
och står i motsats till alla mänskliga vär-
den och till den kristna tron. Vi önskar
att alla världens kristna tillämpar denna
ldra.

Vi vädjar till alla auktoriteter och iri-
stitutioner att de griper sig an med detta
problem och intensifierar sina ansträng-
ningar för att utpiåna denna situation.

Och vi vädiar till alla människor av
god vilja att de engagerar sig i kampan-
jer, informationsmöten och ett positivt
handlande i det dagliga livet för 

^tt 
fö:.

svara och öka alla människors värdighet
och lika rättigheter.

3o

Kampen mot förtryck

Den tredje väddskongressen för lek-
mannaapostolatet, som stöder sig pä
Evangeliet och på den kristna traditionen
såsom den har uttryckts i Vaticanum II
beträffande enskildas och gruppers rätt
att fritt utveckla sina personligheter i alla
samhällen,

konsrdterdr att det överallt i världen
* i dag existerar förtryck av enskilda
och grupper såväl i ekonomiska och poli-
tiska som religiösa, sociala och kulturella
sammanhang,

erinrar med kraft om den kristnes
plikt att ta de fönrycktas parti oavsett
ras, religion eller övertygelse,

kräuer att de kristna som geografiskt
befinner sig närmast de förtryckta kom-
mer sina bröder till hjälp och aktivt del-
tar i deras befrielseförsök och i varje ak-
tion som har utsikter att leda till deras

frigörelse,
hräaer att de kristna som saknar möj-

ligheter att direkt påverka situationen
vittnar om sin soiidaritet med förtryckta
genorn att ge sitt moraliska och materi-
eila stöd och genom att utöva sitt in-
flytande antingen genom FN, regering-
arna, eller internationella, ktistna eller
icke-kristna organisationer.

V ärldslreden

Den tredje världskongressen för lek-
mannaaspostolatet:

torn anser att freden i världen är nöd-
vändig för att människosläktet skall
kunna utveckla sig på ett värdigt sätt,

ocb att främjande av freden och den
f'-rllständiga enheten och utvecklingen 

^vmänniskan i enlighet med hennes höga
värdighet är ett nödvändigt element i
kyrkans mission och i de kristnas kal-
lelse,
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beklagat skandalen av aLla krig som i
detta ögonblick urkämpas och kräver att
man gör allt som står i människors makt
Iöt att fä dem att upphöra,

ocb att4lcker sitt totala stöd för alla
verksamheter till fredens fromma, för
Paulus VI och för FN:s generalsekrete-
rare U Thant,

rekomrnend.erar att man så snart som
möjligt finner en väg för att på ett hu-
mant sätt lösa den palestinska flykting-
frågan och problemen med Mellersta Ös-
terns krigsprövade folk,

kräaer en reform av de ekonomiska,
sociala, politiska, nationella och interna-
tionella strukturerna som skall befrämja
en allt större rätwisa och en allt större
medvetenhet om mänskliga rättigheter
och behov,

aälkontnar med tacksamhet det arbete
som utförs av officiella, internationella
organisationer för denna sak,

aäd.iar tilL alla kristna att ge sitt stöd
till den påvliga kommissionen Iustitia et
Pax och uttry&er sin respektfulla önskan
att på allt sätt stödja den,

Aräaer att alla organiserade interna-
tionella samfund skall stödjas för att en
allmän och total nedrustning med lämp-
liga säkerhetsmedel skall bli möjlig och
för att alla länders deltagande i FN skall
bli verkligt universellt,

kräuer ett avbrytande av den nuvar-
ande inriktningen på rustning och sam-
tidigt en fördelning av fonderna mellan
de engagerade nationerna som kan skapa
fred genom utveckling,

hräuer att hela kyrkan håller sig till
ett fördömande av rasdiskriminering och
av religiös diskriminering, även orr
denna skulle ha lagens stöd,

bälsar det internationella firandet av
de mänskliga rättighheternas år (1968)
välkommet och kräver att deklarationen
av de mänskliga rättigheterna studeras i
ljuset av kyrkans lära och initiativ,

hräaer i opinionsbildningen en inten-
sifiering av bevakningen av den världs-
omspännande samlevnadens och av fre-

dens krav, i synnerhet från deras sida som
är ansvariga för uppfosran och för kom-
munikationsmedlen,

kräaer ett alltmer aktivt engagemang
från hela kyrkans sida för hennes mission
för freden: samarbetet med alla männi-
skor av god vilja skall utgöra ett tecken
på enhet och visa fram mot och befrämja
enheten, freden och broderskapet i den
mänskliga familjen.

Unech.lingen

| 
- 

Inspirerade av PiusXII:s, Johannes
XXIII:s och Paulus VI:s undervisning
om freden, rättvisan och uwecklingen,
ställda inför den fara som den allt större
klyftan mellan fattiga och rika länder
representeraf och medvetna om att tfa-
ditionella metoder i fåga om investe-
ringar och handel ej ar kapabla att lösa
problemen,

appellerar deltagarna i den tredje
världskongressen för lekmannaapostolatet
till alla nationella och internationella in-
stitutiooer och till den allmänna opinio-
nen för att en djupgående förändring av
världsekonomin skall realiseras, i synner-
het vad betråffar investeringar och or-
ganisationen av den internationella han-
delns strukturer.

Av denna anledning kräver de:

r. att de utvecklade ländernas rege-
tingar flam till r97o utarbetar en inte-
grerad strategi som syftar till att stabili-
sera uwecklingsländernas inkomster av
export och art sroppa tendensen till kon-
stant minskat utbyte av den internatio-
nella handeln,

z. att rcgeingarna t de utvecklade
länderna inte förenar sina ekonomiska bi-
drag med politiska och ekonomiska vill-
kor som orsakar en ny form av isolering
för de unga folken,

3. att regeringarna fram till r97o an-
slår r% av sin bruttonationalproduktion
till uwecklingsländerna,

4. ^tt 
d,e rika länderna beaktar alla in-

tressen och överväganden som utveck-

3r
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lingsländerna f.nrnlÅgger vid den andra
konferensen för handel och utveckling
som kommer att hållas i New Delhi
r968,

5. att uwecklingsländerna, så långt det
är möjligt, uffinner sina naturtillgängar
och fullföljer de nödvändiga reformerna
och strukturförändringarna på juridiskt,
adminismativt och socialt område.

II 
- 

Inför den alltmer oroande demo-
grafiska utvecklingen påminner de om:

A. staternas plikt att föra en realistisk
politik som respekterar den humana si-
dan av problemet, i synnerhet makarnas
frihet under ansvar, utan att denna poli-
tik får bli en ursäkt för en försening av
uwecklingen eller ett substitut för an-
strängningar att förverkliga den och utan
att stormakternas geopolitik kommer att
bli inblandad,

B. makarnas sociala plikt att realisera
en medveten fonplantning,

C. de kristnas plikt att deltaga i an-

strängningar för en global undervisning,
D. de kristna lekmännens starka över-

rygelse om nödvändigheten av att kyr-
kans auktoriteter, som sysslar med de
fundamentala moraliska och andliga vär-
dena, klart tar ställning och lämnar val-
frihet om vetenskapliga eller tekniska
metoder att förverkliga ett ansvarsfullt
föräldraskap till sådana föräldrar som
önskar handia i enlighet med sin kristna
tro och enligt medicinska och vetenskap-
liga rön.

III 
- 

I egenskap av kristna lekmän
kräver de framförallt:

r. ett fördiupat teologiskt studium av
skapelsen, av Kristi roll i skapelsen och
av den nya skapelsen,

2. att lekmännen deltar inte bara i
spridningen av kyrkans sociallära som är
oundviklig för uwecklingen utan också
i dess utarbetande, i synnerhet genom att
bid,raga med en nödvändig antropolo-
gisk grund 

- 
sn frufts av deras tekniska

kompetens och erfarenhet,
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3. en fromhetsform som erbjuder lek-
männen som är engagerade i kampen för
uwecklingen och för den sociala struktur-
förvandlingen, en nödvändig dynamik,
som baserats på en djup samstämmighet
mellan profant och religiöst, vädden och
kyrkan, liv och tro,

4. att kyrkan, f.ör att verkligen utgöra
ett ,ecken på enigbet mellan männi-
skorna (Lumen gentium), utövar en pro-
fetisk uppgift i sitt engagemang för so-
cial och internationell rätwisa, kämpar
mot fortbeståndet av rika och fattiga sek-
torer inom kyrkan och mowerkar en livs-
föring som förnekar sina egna princi-
per, uppmuflrar samarbetet mellan alla
kristna oavsett konfession och vakar över
att de delar av folken som har en över-
vägande betydelse för uwecklingen blir
integrerade i kyrkans strukturer, för att
ett verkligt "Guds folk" skall framträda,

5. att de organ inom kyrkan som
handhar uwecklingsarbete skall vara
klart avskilda fån dem som har en
hjälpande eller karitativ verksamhet,

6. att organisationer för lekmanna-
apostolat uppmuntar och utbildar över-
tygade ktistna i utvecklingsländerna, som
acceptetur ett frivilligt engagemang un-
der en viss tid i uwecklingens tjänst och
att organisationerna även hjälper till att
utbilda kristna och icke-kristna för nöd-
vändiga tekniska uppgifter i uweck-
lingens tjänst,

7. att kyrkorna och de privata institu-
tionerna, såväl i de uwecklade som i de
underutvecklade länderna, reviderar sina
program med tanke på ett närmare szrm-

arbete på det praktiska fältet, samordnar
sina program med de internationella or-
ganisationerna, alltmer uppmärksammar
utbildningen av alla dem som är engage-

rade i uwecklingsarbete och samatbetar
fdr främ1'andet och skapandet av olika
former av gemenskap.

Kuinnan i kyrkan

I betruhtand.e av att dopet förenar alla

- 
g1i11 och kvinnor 

- 
med Kristus och
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gör dem till rpersoner' i kyrkan utan
någon åtskillnad,

påminnande om Pauli ord (Gal a: z8)
som fördömer all diskriminering,

öuertygad om att den plats som förbe-
hållits kvinnan i kyrkan beror på sociala
och kulturella faktorer och att utveck-
lingen av kvinnans villkor går mot en

fullkomlig likhet i rättigheter mellan
man och kvinna,

formalerar den tredie uärld.skongres-
sen för lekmannaepostolatet en önskan
om att alla kristna rättigheter och alit
kristet ansvar skall komma kvinnan till
del i den katolska kyrkan och att man
allvarligt skall undersöka de teologiska
aspekterna på kvinnans saktamentala roll
i kyrkan.

Dessutom önskar kongressen:

r. att kompetenta kvinnor skall del-
taga i alla pävliga kommissioner,

z. att kvalificerade kvinnor skall kon-
sulteras vid revisionen av alla sädana f.rä'
gor i den kanoniska lagen som rör kvin-
nor, för att kvinnans värdighet helt skall
erkännas och för atr kvinnan skall er-
biudas de största möjligheter i kyrkans
tjänst.

Prctsen

Kommunikationsmedlen (tidningar,
radio, television) hör i sina olika former
till de typiska fenomenen i vår civilisa-
tion. Deras positiva möjligheter är större
än deras Iaror. Därför mottar vi dem med
optimism, när de presterar sina bidrag
till varje människas upplysning och till
hela mänsklighetens framsteg.

Med tanke på den plats de sociala
kommunikationsmedlen intar och det in-
flytande de utövar fönjårct de ett väx-
ande intresse från kyrkan 

- 
hierarkin

och kyrkfolket. De bijr anses vara en au-

tentisk sektor i apostolatet och förtjänar
ett ökat materiellt stöd. Hela kyrkan
måste visa en verksam solidaritet med
den tredje vädden, för vilken kommuni-
kationsmedlen är ofrånkomliga för en

3- 6?283s Credo. 49:e årg. Nr r, 1968

världsomspännaode och harmonisk ut-
veckling.

Den tredje världskongressen för lek-
mannaapostolatet protesterar mot angfep-
pen mot rätten till information och mot
rätten till yttrandefrihet i alla samhällen.
Kongressen fördömer dessa angrepp,
vilka motiv som än inspirerat dem och
var de än görs. Kongressen inbjuder allt
fler katolska journalister att inför varje
krigssituation, varje social orätwisa, varje
form av internationell egoism och varje
utslag av rasdiskriminering påminna om
de krav som Evangeliets budskap ställer,

De hand,iäappad.e

Det stigande antalet handikappade:
blinda, lama, debila, mentalsjuka ..., i
samband med arbets- och trafikolyckor
samt andra moderna förhållanden,

det kulrurella och sociala framåtskri-
dandet för dessa handikappade ... som
främjats av modern undervisnings- och
omskolningsverksamhet är wå helt nya
företeelser i vår tid.

Eftersom de handikappade, på samma
sätt som atdra, är Guds skapelser och
söner, vill de inta samma plats i kyrka
och samhälle som andra.

För att svara mot de handikappades le-
gitima krav på en normal utveckling av
deras professionella, andliga och aposto-
liska liv i kyrkan, i samhället och i de
andliga och apostoliska rörelserna önskar
kongressen, att aLla kristna och att sär-
skilt lekmannaorganisationerna söker för-
stå detas situation och samarbetar med
deras rörelser och specialorganisationer.

Kongress en ocb framtid.en

Ledana för lekmannakongtessens de-

legationer föreslår:

r. att kongressen uttrycker sin djupa
tacksamhet för att den Helige Fadern
organiserat denna kongress,

2. aft kongressen vördnadsfullt anhål-
ler hos den Helige Fadern att han de-

mokratiskt uwidgar sammansättningen
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av lekrnannaråde, på det att detta må
sammanföra medlemmar från aila länder
och därigenom bli alltmer representativt
för olika kulturer och för de skilda for-
merna av lekmannaapostolatet världen
över,

3. att det uwidgade lekmannarådet på-

skyndar etablerandet av fasta arbetsfor-
mer för lekmännen pä alla nivåer och
i hela världen,

4. att alla deltagare i kongressen vid
återkomsten till sina hemländer genast

och ständigt arbetar på att skapa demo-
kratiskt fungerande lekmannaorganisa-
tioner, såsom önskats ovan.

Lekmännen i ortodox tradition

Efter den tred.,je t,ärld,skongretten för
lekmannaapostolatet i den r o mer s ka
hyrhan skall här en ofiodox teolog t'ram-
lägga sina synpunkter på lehmännent
ställning i rle österländska kyrkorna
(enligt Int'ormatiom Catboliquet t okt.
1967), Hans artikel aisar uissa d.ogrna-

titha särpotitioner au ortodox teologi
samtidi,gt tonz den år skriten nzed, den

för ortod oxi n typis ka entusiasmen.

Friltet såsom förplihtelse

Alla döpta liknar Kristus och livnäras
med Kristi kött och blod. Älla är ansva-
liga bärae av Helig Ande. Kristendomen
är inte något ringa. Tvärtom, alla kristna
deltar i Kristi konungadöme, i hans präs-
tadöme och i hans profetroil. Pingstund-
ret förnyar sig ständigt i kyrkan. Det är
en och samma ström av nåd, som fyllt
apostlarna och som fortfarande utgiutes
över människorna och lyfter dem över
dem själva.

Det är sant, att det finns skiilnader
i kallelserna och i tjänsterna. Men det är
bara genom funktionerna enskilda kristna
skiljer sig från andra.

Vi blir delaktiga av Andens fullhet,
när vi inplanteras i Kristi mystiska leka-

34

men. "De heligas samfund" har sina röt-
ter i att alla livnäras genom de heliga
sakramenten. Uppståndelsens kraft bjuds
oss vid eukaristin med en rentav skräck-
injagande realism. Prästståndet är till för
att ge vittnesbörd om frälsning och om
nådens realitet. Eftersom kyrkan är en
sakramental gemenskap, krävs ett präst-
ämbete. Biskopen och även hans repre-
sentarit, den vanlige prästen, gatafitetar
enheten hos eukaristin och därmed kyr-
kans enhet tiderna igenom. Prästen fram-
ställer Guds uohet mot kyrkan, samridigr
som han upprättar gemenskapen kring
sakramentet.

Härvidiag är det apostoliska vittnes-
bördet inte alls någonting magiskt. För
ortodoxin kulminerar allt sakramentalt
handlande i en bön 

- 
i den stora eu-

karistiska bönen i mässans kanon, kallad
för epikles, vilket betyder "åkallan..
Prästen sammanfattar församlingens bö-
ner och gatanterat den gudomliga bön-
hörelsen. Här ligger den särfunktion,
som tiilkommer honom ensam, men som
samtidigt ingalunda låtcr en skiljelinje
uppstå mellan honom och församlingen.
Någon anledning till klerikalism kan här
inte finnas, ej helier utsuddas gränserna
melian ämbetsprästadörnet och det ail-
männa prästadömet. Prästen är Herrens
avbild, men han identifierar sig inte med
Herren, som den romersk-katolske präs-
ten gör, när han uttalar konsekrations-
orden.

Eniigt ortodox teologi utgår Änden
inte au Sonen utan med, honom, sä att
båda i viss mån kompletterar varatdra.
På ett liknande sätt kompletterar de wå
livsfunktionerna i kyrkan varandra: ä ena
sidan står sakramenten och hierarkin och
å den andra läran och lekmännen. Ser
man sakramentet i dess impetratoriska
karaktar 

- 
!s112k6as man alltså eukaris-

tin såsom en bön, så står lekmännen bred-
vid prästen. De är medliturger, konceie-
branter. Betraktar man däremot sakra-
mentet som frälsningsbringande, så är
prästen inte principen utan vittnet. Han



Perspektia

meddelar inte syndetnas förlåteise utan
bevittnar den.

Guds folk i sin helhet har uppgiften
att bevara den sanna läran. Därför sade

de österländska patriarkerna i sin encyk-

lika av år 1848: "Uppgiften att bevara

religionen äligger kyrkan, så att hela

Guds foik bär tron". Trosmedvetandet är

inte något individuellt utan något socialt.
Kyrkan som grupp är dess bärare. Med-
delar Gud sig själv och kallar han där-

med människan till att bli Guds avbild,
så kan inte individen bli adressaten för
detta. Endast kyrkan som sammanslut-
ningen av sådaoa, som har öPPnat sig
för varandru i ömsesidig kärlek, kan
vittna om Guds uppenbarelse och kär-
lek.

Det är sant, att det är läroämbetet,

som måste formulera trosbekännelsen'
Men det kan inte vara tal om en mot-
svarande "automatisk" lydnad. I trossam-

manhang fär något wång inte före-
komma. En kyrkoledare kan inte ensam

träffa avgöranden. Det är endast Guds
folks medvetna samtycke, som kan av-
göra, om läroämbetets reptesentanter har
hållit sig tiil sanningen. Det krävs, att
alla instämmer. Härvidiag får ordningen
i kyrkan inte fattas enligt ett demokra-
tiskt mönster. Den har snarare något pro-
fetiskt över sig. Ortodoxin är förvissad
om att Anden inte överger kyrkan och
att profetiskt begåvade medlemmar kom-
mer att hålla ihop gemenskapen på sitt
levande sätt. Ibland tar det lång tid, in-
nan samstämmigheten mellan folket och
läroämbetets representanter uppnås. Ett
glädjeväckande exempel får dock i dag
inte komma i skymundan. Var teologerna
under det senaste seklet eniga om någon-
ting, så var det om friheten. Och då upp-
fattas frihet inte som en rättighet utan
som en förpliktelse.

Perrm ocb PauLus

Ser man på historien, så har det före-
kommit en del faror för splittring. Un-
der lång tid fanns det en farlig antago-

nism mellan prästerskapet och lekmän-
nen. Prästerna betonade den sakramentala
ordningen, lekmännen fäste sig vid trons
innehåll, vid inspiration och förkunnelse.
Det är ett historiens under, att den orto-
doxa kristenheten inte har rivits sönder
genom motsatsen mellan klerikal sakra-
mentalism och lekmannaprofetism. I
själva verket har den lidelsefulla ivern
för en profetisk förkunnelse inriktats
mot, ja, slagit rot i sakramenten. En däri-
genom fördjupad liturgi har lyckats att
behålla sin popularitet. I västerlandet har
reformen delat kyrkan. Men i ortodoxin
har den lyckligwis försiggått och fötbli-
vit inom kyrkan.

I de österländska kyrkorna speiade lek-
männen alltid en avgörande roll, när det
gällde att sprida och att försvara tron.
Som exempel kan nämnas Nikolas Kaba-

silas i r3oo-talets Bysans, Komjakov och

Kirievski i rToo-talets Ryssland. De
flesta religionsfilosofer i Ryssland om-

kring år rgoo var lekmän. Även samtida
teologer i Frankrike är det, såsom Vladi-
mir Lossky och Paul Eudokimov. Många
teologiprofessorer är lekmän, t. ex. Nikos
Nissiotis, som för närvarande leder det
ekumeniska institutet i Bossey (nåra Cö-

ligny i Schweiz). I Grekland finns en del
lekmannapredikanter. Under r6oo-talet
har sammanslutningat av lekmän räddat
ortodoxin i Ukraina och i Vit-Ryssland.
Härvidlag fär man dock inte mene, att

lekmännens naturliga förståelse för tron
alltid är något intellektuellt. Mycket
enkla människor visat sig vara omdömes-
gilla, i samma mån som de är förbundna
med kyrkan. För att nämna ett slående

exempel, så kände jag i mellersta Frank-

rike en grekisk kafödgare, som på lediga
stunder läste 

- 
kyrkofäderna! Hans teo-

logi var till för att efterlevas.

Även i kyrkans ledning har lekmännen
alltid medverkat. Det var ofta folket, som
utsåg biskopskandidaterna. Församlings-
styrelser och stiftsstyrelser består till stor
del av lekmän.

Den ortodoxa kyrkan kräver, att bis-
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koparna skall ha apostolisk succession.
Men bredvid biskoparna har alltid ,pro-
fetiska' gestalter utövat sitt inflytande.
De kan därvid endast åberopa personlig
kallelse, men framstår som verkliga le-
dare. De * andLiga fäder för sina med-
kristna. Särskilt berömmelse har staret-
serna i Ryssland fått.

Bredvid Petrus står således fortfarande
Paulus och Johannes. Bredvid biskoparna
står lekrnännen, Bredvid en hierarki, som
stöder sig på en sakramental vigning, står

'profeterna'.
Den politiska och den kulturella verk-

samheten ligger helt och hållet hos lek-
männen. Prdsterskapet livnär sig av mys-
teriet. Är det pr:isternas uppgift att på-
verka hjärtan, sä är det lekmännens att
påverka världen. Den ortodoxa hierarkin
har aldrig krävt politisk makt. Teorin
om de 'wå svärden" var alltid främ-
mande för östern. Man eftersträvade ett
samspel med statsmakterna. Visserligen
innebär en sådan attityd vissa risker, men
dess fördelar tycks i våra sekulariserade
samhällen ligga i öppen dager. Kristen-
domen undviker på så sätt att bli betrak-
tad som en politisk ideologi. Sociala re-
volutioner kan accepteras utan restrik-
tioner. Lekmännen är i profana samman-
hang fullständigr fria.

Det är sant, att tillhörigheten till hier-
arkin inte utesluter profetandan. Patriar-
ken Athenagoras visar i själva verket
ibland något profetiskt, som även. Justi-
nianus, Rumäniens patriark. Hos påven

Johannes XXIII har man i ortodoxa kret-
sar menat sig kunna upptäcka något lik-
nande. När den ortodoxa kyrkan sedan
6oo-talet väljer munkar till sina bisko-
par, så ligger däri en längtan efter att
hierarkins representanter samtidigt skall
vara ett slags profeter. Idealet kan inte
helt överföras till verkligheten. Men vi
förlitar oss på Kristus, som har uppen-
barat för oss det fullkomliga prdstadö-
met, hierarkins så väl som lekmannastån-
dets.

Oliaier Clömen,
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Kvinnliga ordnar idag

I september 1966 sammankallades en
h.onferens ao led.ande ordensförestånd'a-
rinnor till Louaain (Belgien). Sorn ini-
tiatiutagare stod, det för ett bar år sed,an
grand.ad,e int'orrnationscenrrurn Pro
Mand.i Vita i Bryssel (6, rue d.e la Li-
mite). Deltagarna kom från Belgien, Eng-
land., Frankrike, Holland., Italien, Irland.,
Scbuteiz, Spanien, Tyskland., östenike,
F örenta S taterna, Kanad.a, Bratilien, C l:ile,
Mexico och Kongo-Kinshasa. Förtutont
Pro Mund'i Vita:s led'and'e män deltog
son expert P, Manuel Edwards ,SS.CC.,

ord.förand.e i Congregaciön Latino-
Americana de Religiosos. DisAussionen
gälld.e systrarnas ställni.ng i kykans apo-
strsJatr, 

- 
Här fölier en sarnmanfattning

ao ett i.nlägg, rned' ailket Syster Marie
Augusta Neal S,N.D. (USA) tilld.rog ie
d, e lt a g arn as up p rnär A s a nt. h e t,

Det är framför allt sex företeelser, som
i våra moderna samhällen kräver en ny
stil för ordenslivet.

r. lnd.ustrialiseringen har medfört ge-

nomgående förändringar i de sociala
strukturerna och måste därför noggrant
beaktas, när det gäller att förnya ord-
narna. Det är inte längre uteslutande de
politiska instanserna, som bestämmer det
offentliga och därmed även det pri'rata
livets utformning. Då under senate tid
en långtgående organisation i fördel-
ningen av varorna och av tjänsterna bli-
vit nödvändig, har som ett nytt samhälls-
fenomen byråkratin uppstått. I dag har
en byråkratisk reglering av produktionen
och försäljningen blivit ofrånkomlig.
Varken familjen eller staten kan framde-
les fungera som grundval för produk-
tions- och konsumtionssystemet. Ekono-
min själv ställer sina obönhörliga krav.
Den leder till en byrakratisk orgaoisa-
tion, som visserligen i jämförelse med ti-
digare förekommande former är meta
opersonlig, men som behövs, om ptoduk-
tionen skall hålla takt med befolkningens
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växt. Uwecklingens tempo kommer snart
att yttedigare accelerera. Människans för-
hållande till produktionsprocessen kom-
mer därför att ändra karaktär. Arbets-
fördelningen och specialiseringen kom-
mer att spela en växande roll. I en allt-
mera tekniskt betonad produktion kan
en man eller en kvinna inte längre be-
härska ett helt arbetsområde. Å ena si-
dan betyder detta, att utbildningsmeto-
derna måste förändras. Det maa nu lär
sig kommer snart att bli gammalmodigt.
Uwecklingen kräver därför en långt
högre beredskap till snabb anpassning
efter nya produktionssätt och dessutom
Iörmäga att ta initiativ. Man får inte
glömma bort de sidor av livet, som ligger
utanför rent ekonomiska sammanhang. A
andra sidan kommer alla att bli beroende
av '',araudra. De olika samhällsskikten
kommer att närma sig varandra, i samma
takt som skillnaden mellan initierade och
icke-initierade minskas 

- 
något som

kommer att fä pätagliga konsekvenser
för ordenslivet. Förhållandet mellan före-
ståndarinnan och den .vaf'liga. systern
kan inte som hittills likna relationen
mellan modern och barnet eller mellan
härskare och undersåte. Ett gemensamt
ansvar inför den gemensamma uppgiften
måste göra sig gällande i klostrens lev-
nadsstil. Personligheten skall spela en
större roll än funktionen. Skulle vi för-
söka att sätta oss emot en förändring
som stängt taget redan har börjat att
inträda, så skulle våra ordnar snart bli
otidsenliga. De skulle bli tillflyktsorter
för livsodugliga och inte längre förverk-
liga sin egen id6.

z. Fån spontan;te, till planläggning,
så låter sig en annan trend i dagens ske-
ende beskrivas. Det var den upptäckten

- 
för övrigt framhållen i konciliets pas-

torala konstitution 'om kyrkan i dagens
värld" 

- 
att det är människan, som ska-

par kulturen. Filosoferna har sedan länge
vetat det. Men i dag ligger det inför allas
ögon. Man behöver bara påminna om
Ryssland eller om Japan. Även i mindre

grupperingar spelar en kulturskapande
verksamhet en växande roll. I våra ord-
nar och kongregationer måste därför en
ny metodik komma till användning. Con-

ference of Major Saperior lYomen 
-föreningen för högre ordensförestånda-

rinnor i USA 
- 

har på sistone genom-
fört en ingående undersökning angående
tänkesättet hos r8r ooo ordenssysrar för
att förbereda det generalkapitel, som kon-
ciliet har föreskrivit för alla ordnar. Där-
med har en förnyelse redan påbörjats. Å
ena sidan gäller det att lilla alla systtar
delta i att träf.fa avgörandena. Förfråg-
ningar måste genomföras, systrarna måste
intervjuas, och statistiska uppgifter sam-
las för att förbereda besluten. Å andra
sidan gäller det att ibland införa ny-
heter endast på prov. Det kan inte längre
vata säo att allting genast slutgiltigt be-
stämmes. Vi måste göra väta försök för
att på så sätt arbeta oss fram till nutids-
enliga former för det religiösa livet.

3. Från nationellt till öoernationelb,
så kan en tredje företeelse karakteriseras.
Massmedia, tekniken och trafikmedlen
har utvidgat vån blickfält. Den interna-
tionella inriktningen medför, att kristna
människor mer än förr låter sig oroas
av andras nödläge. Nationella kulturer
kan inte längre betraktas som slutna stor-
heter. Nationella gränser har upphört att
vara oöverstigliga. Gud och fosterlandet
kan inte längre nämnas i samma ande-
drag. Nationell trångsynthet och språk-
ligt prestigetänkande är mer än någon-
sin hinder för det världsomspännande
apostolat, som Guds folk är kallat till.
Vi måste befria oss från nedärvda scha-
bloner. Vi behöver grundläggande refor-
mqr. Deras planläggning måste från bör-
jan byggas på en dialog, som inte får in-
skränkas genom språkgränser och mora-
lisk kälkborgerlighet.

4. Vi lever i öoerflöd, detta måste
trots allt konstateras. Världsproduktionen
i sin helhet överstiger i själva verket våra
behov. Visserligen lider vi 

- 
eller kan-

ske till och med njuter vi 
- 

av skillna-
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den mellan uwecklingsländerna och de

länder, som är rika, men vi håller på
att utarbeta produktionsmetoder, med
vilka vi skall kunna livnän och tillfreds-
ställa världens hela befolkning. Än så

länge kräver systemets fungerande, att vi
förintar vissa produkter, och än så

länge lever tre av fun människor under
existensminimum. Men detta beror inte
på att vi inte skulle kunna producera till-
räckligt utan på den ordning 

- 
eiler

oordning! 
- 

som vi på grund av vära
politiska, kulturella, ibland även religiösa
system har råkat ut för. Orättvisa för-
hållanden räder inte ,rots de sociala

strukturer, som vi har byggt, :utan På
grand, aa dessa. Fattigdomen är i dag

inte förorsakad av knapphet på varor
utan av vår likgiltighet. Även våra ord-
nar är härvid delvis ansvariga. Inte för
intet har kardinal Suhard manat hela
kyrkan att tänka på det inomvärldsliga
nödläget och icke för >,him,melensu skull
blunda för påträngande jordiska uppgif-
tef.

s. En förskiutning aa ord'narnas funk'
tion i våilden är dessutom betecknande
för dagens läge. Den tid är förbi, då det
var uteslutande kyrkans otdnar, som hade

hand om hälsovård, om utbildfling och
om socialhjälp. I dag har, åtminstone i
de högt utvecklade länderna, myndighe-
terna åtagit sig sådana uppgifter. Även
utvecklingsländerna är pä våg dit, varför
i längden inte heller de kommer att vat^
i behov av ordnarnas insats på nämnda
områden. Våra ordnar borde i dag inte
f.öfioga över stora egna institutioner, ty
de statliga myndigheterna behöver i det
nuvarande läget ordensfamiljer, som
snabbt kan sättas in, där människor lider
och där de offentliga organen är ur
stånd att omedelban hjälpa. Ordnarna
måste bli "flygande enheter". Detta krä-
ver noggranna överväganden angående

organisationsformetna. Internationella
regleringar kan här inte föra någon vart.
I stället bör man ta hänsyn till de lokala
förhållandena. Man måste experimentera
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sig fram. Det krävs elasticitet och an-
svarsmedvetande. Vi måste tänka igenom
problemen och vara beredda att offra oss.

Utbiidningen av vära medlemmar måste
befrias från inkörda tankevanor. Det gäl-
ler att förnya verkligheten efter id6n.

6. Slutligen måste helt nya vägar sö-

kas, när det gäller att samord.na penonlig
gemensäap och byråArati, Detta är A och
O. Efter andra världskfiget har vidsynta
människor, t. ex. Albert Camus, Simone
\(eil, Edith Stein, betonat, att människan
behöver en levande gemenskap. Hennes
psykiska kraft kan inte på annat sätt åter-
ställas efter hennes ofta hårda arbete. Vi
borde ha ordenshus, dit alla som vill efter
dagens möda skulle kunna dra sig till-
baka. En levande kontakt med välvilliga
människor skulle ge dem en ny känsla
av egen mänsklig värdighet. Människo-
värdet borde odlas på det viset. För när-
varande har vi knappast sådana ordens-
gemenskaper. Man borde skapa dem.

Grundprincipen skulle vata att inte upp-
rätta murar gentemot människorna, var-
ken under gudstjänst eller under vila.
Det gäiler att liksom slå upp dörrarna.
Hela världen dr i dag i behov av att
möta mänsklighet, förtroende och per-
sonlig värme. Den moderna människan
Iångtar efter sådana former av kärlek.
Konsten visar det liksom även litteratu-
ren, filosofin, och till och med den ve-
tenskapliga forskningen. Här uppenbarar
sig tlet djuPaste mänskliga nödläget. Hår
ligger också det centrala krav, som är

ställt på oss. Såsom Kristi läriungar år vi
förpliktade att rcagen på vår tids mest

trängande behov. Aktiva och kontempla-
tiva ordnar borde i dagvara eoiga därom.
Alla skulle på så sätt visa, att Kristus
lever i dem. De kontemplativa ordnatna
skulle kunna skapa viloplatser, dit så-

dana, som långtar efter att förnya sig,
hade tillfälle att komma och där de

skulle finna det lugn de behöver. Plat-
serna för samling och koncentration
skulle stå öppna för människor av alla
bekännelser och alla livsåskådningar. De
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skulle kunna skapa en ny enhet män-
niskor emeilan och en ny övertygelse
om Guds närvaro. Ordensmedlemmarna
själva skulle på det viset kunna hålla
kontakt med skeendet i världen och
skulle bättre än hitintills kunna fylla sin
uppgift att bära fram allas bekymmer in-
för Guds ansikte. De aktiva ordnarna
måste pröva sina regler för att förnya
dem. Relationerna medlemmarna emel-
lan fär inte på något sätt kvävas. De
måste befrämjas för att berika de utåt-
riktade kontakter, som den apostoliska
verksamheten medför. Ordensfamiljerna
borde aldrig stå utanför den mänskliga
gemenskapen. Deras uppgift är att odla
förtoendet människor emellan, medan
de opersbnliga byråkratiska institu-
tionerna sköter de yttre tiänsterna. Ord-
narna måste stå som mowikt mot den
avpersonaiiseringstendens, som ett renod-
lat ekonomiskt liv innebär. Ordensfolket
har en kompletterande funktion. Det
måste hjälpa människorna att förbli sig
själva under de förhållanden, som nu ho-
tar att förstöra individen.

Sammanfattni,ngsah kan sägas, att or-
densfamiljerna 

- 
iiksom även alla öv-

riga kristna 
- 

får sig sina växlande upp-
gifter föreskrivna av tidens behov. Skulle
de förbise tidens bekymmer, så skulle de
inte förtjäna att finnas rill. Vi får inte
bli en besvikelse för den människa, som
söker oss och som behöver oss. Inget upp-
skov kan tålas. Låt oss angripa vår upp-
gift att tjäna dagens släkte!

Kris i den katolska kytkan?

Frågan bör ställas inte av rädsla utan
för ärlighetens skull. I vilken situation
befinner sig den katolska kyrkan omkr.
två år efter Andra Vatikankonciliet? In-
för vilka svårigheter och prcblem står
hon i dag, och vilka förhoppningar har
hon?

Visst är det omöjligt att ge ett uttöm-
mande svar på dessa frågor. Likväl syns

det inte vara ointressant att åtminstone
försöka påvisa några tendenser.

Krissynzptom

Ingen kan och vill förneka vissa kris-
symptom som kommer till uttryck i den
efterkonciliära kyrkan. Från olika länder
kommer meddelanden om att präster
lämnar sitt ämbete, ordensfolk sitt klos-
ter och att i en större u.tsträckning prdst-
och ordenskandidater överger sin kallelse.
I många länder minskar kallelser till
prästadömet och ordenslivet, i vissa fall
på ett oroväckande sätt. Frågor, som ti-
digare var tabu för en offentlig diskus-
sion i kyrkan, som prästcelibatet, födelse-
kontrollen, problemet om blandäktenskap
m. m. har nu s. a. s. komrnit i ett kritiskt
läge.

Utöver dessa enskilda frågor tycks det
finnas krissymptom av mera allmän ka-
raktär. Hos många katolska troende i alla
länder märks en förvirring och en osäker-
het över det nya som kyrkans .aggiorna-
mentoD har medfört och fortfarande
medför. De har intrycket, att hela den
katolska traditionen har blivit ifrägasatt.
De känner sig besvikna och har en bitter
känsla, som om de hade lämnats i sticket
av kyrkan. Därtill kommer problemet
om auktoriteten och den enskildes an-
svarstagande i kyrkan. Man talar om kyr-
kans 'demokratisering" (här överför
man på ett föga lämpat sätt ett politiskt
begrepp på ett religiöst och kyrkligt om-
råde). Bakom står problemet om kyrkans
sociologiska struktutet och kravet på de-

ras förnyelse i Kristi anda enligt tidens
pastorala behov. På det hela taget har
kyrkan på ett djupare sätt blivit medve-
ten om, att hon är en kyrka och ett Guds
folk på täg, en Ecclesia semper refor-
manda, och detta uppbrott medför också
nödvändigtvis inte så få kriser och kris-
symptom. Ällt detta har slutligen genom
massmedierna fått en mycket stor och
omedelbar publicitet över hela världen.
Nästan allt händer pä "piazza publica".
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Inte ens den senaste biskopssynodens
dörrar var hermetiskt stängda för fyndiga
journalister.

Allvadigare är dock kanske något an-
oat:

Extremisnt i ahsa tendenser

En svart-vit målning som delar den
postkonciliära kyrkan i konservativa och
progressiva är inte något sensationellt.
Sådana tendenser har alltid på ett mer el-
ler mindre tillspetsat sätt funnits i kyr-
kan och de måste för balansens skull
finnas. I en uppmärksammad artikel i
"Stimmen der Zeit (aug. 1967) fuam-
ställde prof. Meyer från Innsbruck nyli-
gen på ett utmärkt sätt de konservativas
konstruktiva roll i dagens kyrka.

Betänkligare är det, om sådana attity-
der förstelnar i en krampaktig ex-
tremism: Å ena sidan händer dett att
man ser heresin smyga sig in i kyrkan re-
dan med införandet av modersmålet i li-
turgin eller att man anser påvedö-
met och den kyrkliga auktoriteten vara
hotad eller förnekad redan genom fram-
hävandet av kollegialiteten i kyrkan osv.
Å andra sidan finns onekligen en attityd
som endast ser det nya och svärtar ned
allt annat, som enbart experimenterar,
ställer s. a. s. den förkonciliära kyrkan
rubb och stubb i skräpkammaren: privat-
mässor som sådana, rosenkransen m. m.
Allvarligt blir det när en sådan inställ-
ning berör trons substans i väsentliga
ämnen, i en 'avmytologisering" och

"humanisering" av själva kristendomen
genom en kritiklös anpassning och mo-
desjuka. Man förstår varför Paulus VI
vid vissa tillfällen har yttrat sig ganska

bittert över dessa extremister. Ett ej miss-
tänkt vittne som Karl Barth ger uttryck
åt sin förhoppning, att den katolska kyr-
kan må besparas ett upprepande av åt-
minstone de största misstag som har be-
gåtts hos de evangeliska kristna sedan
r5oo-talet. (Ad Limina Apostolorum,
Z;irich ry67.) I samma linje ligger det

'nödrop' som en så framstående katolsk
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teolog som Hans Urs v. Balthasar 
- 

som
f, ö. varken kan inordnas som konserva-
tiv eller progressiv teolog 

- 
låter höra

i sin senaste bok ,Cordula oder der Ernst-
fall" (Einsiedeln ry66) angående kyr-
kans läge.

Så inställer sig frågan: Befinner sig
den katolska kyrkan i en Lris?

Kyrhans aågspel

Onekligen har Vilmos Vajta funnit det
riktiga ordet när han skriver om kyrkans
stora 'vågspel" som hon har ingått i och
påbörjat med andra Vatikankonciliet
(Vatikankonciliet ett vågspel i kyrkans
förnyelse, 1967). Konciliet har i själva
verket inte befäst en jämvikt utan givit
upphov till en fördjupad och omfattande
uweckling och rörelse uttryckt just 

-dock inte uteslutande 
- 

i sina bästa do-
kument: om liturgin, om uppenbarelsen,
om kyrkan, om ekumeniken, om reli-
gionsfriheten.

Aldrig tidigare har ett koncilium tagit
upp ett så omfattande och så positivt för-
nyelseprogram som syftar på ett aggior-
namento ur evangeliets källor och som
har som mål att på ett djupare och ful-
lare sätt uppvisa och ställa Herrens fräls-
ningsverk och hans kyrka in i vår tid.
Det var ett nästan karismatiskt uppbrott
över all förväntan. Men samtidigt måste
man medge, att kyrkfolket och även präs-
terskapet och ordensfolket, i stor ut-
sträckning oförberedda har träffats av
denna händelse. I inte så få länder hade
man och har man fortfarande därför
möda att hålla jämna steg med konciliets
program och tillämpa dess resultat i en-
lighet med kyrkomötets djupare mening.
Man har öppnat sig för nya perspektiv
vilkas dynamik var oförutsebar och vilkas
slutgiltiga resultat ännu inte är överskåd-
liga.

På samma gäng hu kyrkao på ett mar-
kant sätt tagit upp en konfrontation med
sin omvärld 

- 
de andra kristna sam-

funden och de icke-kristna religonerna

- 
och överhuvud taget med världen av
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idag och dess konkreta problem och
strävanden. Ållt detta innebär en bety-
delsefull uweckling i kyrkans lära och
praxis, men samtidigt medför det många
brännande, olösta problem såsom kyrkans
attityd i befolkningsfrågan, i födelsekon-
trollen, i blandäktenskapets problem,
gentemot ateismen m. m.

Hela denna uweckling och därmed
också kyrkans vågspel kommer uppenbar-
ligen att fonsätta även under den kom-
mande generationen. Ett "vivere perico-
losamente' kommer sannolikt att känne-
teckna kyrkans och de troendes framtid.
Likväl måste sägas, att detta kyrkans våg-
spel var oundvikligt ja t.o.m. att det
var en av kyrkans stora historiska stun-
der.

I denna situation står den katolska
kyrkan inför en rad avgörande frågor rö-
rande sin attityd och framtida inriktning.
Givetvis är det omöjligt att här beröra
alla väsentliga problem. Några få antyd-
nitgar mä räcka,

Föränderlighet eller oföränderlighet i
kyrkan

Kyrkan är kanske den enda makten,
som har modet att hålla fast vid vissa
oföränderliga principer, att förkunna sina
alltid gällande dogmer, som har en
orubblig oföränderlighet som sitt speci-
ella kännetecken. Stat crux dum volvitur
orbis. Men samtidigt är hon även en
kyrka på väg och står under förändedig-
hetens tecken därför att hon är den
Människoblivnes kyrka.

Vi förbigår den kyrkliga rätten, dvs.
de bestämmelser däri som sammanhänger
med den katolska livsstilen som t. ex.
faste- och abstinensbudet, budet att gå
till bikt och kommunion under påskti-
den, normer angående blandäktenskap
osv. Visst finns även i kyrkans tätt gu-
domliga normer, som t. ex. att det finns
sju och endast sju sakrament, att ett gil-
tigt ingått och fullbordat äktenskap mel-
lan döpta är oupplösligt, att det finns en

hierarkisk inte en demokratisk struktur
i kyrkan (även om i dess konkreta ut-
formning inte alla stycken är av gudom-
lig rätt). Men vid sidan därav består den
vida större delen i den kyrkliga rättsbo-
ken av föränderliga bestämmelser som
kan ändras, uwecklas och diskuteras i
kyrkan enligt den förhandenvaraode si-
tuationen. Givewis ändrar kyrkan inte
dessa bestämmelser godtyckligt. Ållmänt
kan sägas att ändringar och en principiell
anpassning försiggick långsamt under ti-
digare epoker i kyrkan. Nu krävs det en
mycket snabb anpassning. Kyrkan har
blivit medveten därom och håller därför
just på att på ett genomgripande sätt om-
arbeta hela sin lagbok.

Viktigare är troslärans föränderlighet.
Visst finns oåterkalleliga dogmer t. ex.
om påvens primat. Men även sådana dog-
mer kan tänkas igenom djupare, kan för-
klaras närmare, kan ställas in i ett sam-
manhang med andra trossanningar. Där-
med kan meningen och betydelsen och
även gränsen för en sådan sanning bli
tydligare. En sådan dogm kan t. o. m. få
helt nya perspektiv och därmed bli mer
förståelig för människorna. Prof. Skyds-
gaard har i detta sammanhang helt rik-
tigt pekat på en "transdogmatisering".
Det kan allaå i sådana fall finna en för-
ändring inte tillbaka utan framåt mot eo
större meningsfullhet.

I ännu större utsträckning står icke-
definierade läror t. ex. i påvliga rund-
skrivelser öppna för förändring. Kyrkans
lära konfronteras där alltid på nytt med
nya problem, med nya erfarenheter, med
nya situationer. Därför kompletteras även
kyrkans lära med nya insikter. Den kan
fördjupas, förbättras, förtydligas, utveck-
las. Ett typiskt exempel för detta finns
i koncilitee deklaration om religonsfri-
heten. I sådana läror kan t. o. m. hela frå-
geställniogen ändras såsom angående till-
låtelse att kräva räntor, om atomvapens
användande, om sexualitetens vdsen i för-
bindelse med födelsekontroll osv.

Hela denna fräga om föränderlighe-
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tens och oföränderlighetens gränsdtag-

ning med sina nyanserade aspekter har

blivit en betydelsefull frågeställning i
kyrkan och vi är än så länge långt ifrån
att i teori och praktik ha löst denna pro-

blematik.

Bi.llig f örenkling och anpassning eller

förd.jupad. enäelltet

"Det är ödet för all förnyelse, att på

höjdpunkten wingas Iörklara sig själv
och att skilja ut andarna: att skilja mel-
lan dem som vill förneka den kristna an-
stöten som sådan under förevändingen att
avlägsna den anstöt som de kristna vållar,
och dem som utifrån sin egen tros klar-
het vill fildgga den sanna kristna an-

stöten, som döljs av kristenhetens falska
anstöt." (J. Ratzinger: Vad innebär kyr-
kans förnyelse?)

Vid denna skiljeväg står även den ka-
tolska kyrkan idag. Den avgörande frå-
gan är inte ropet efter modetnitet, ellet:
Vad kräver den moderna tiden? Kristen-
domen är inte ett varuhus, som ängsligt
måste inställa sig på att värdera publi-
kens smak och stämningar, eftersom man
vill sälja en .var , som kunderna egent-
ligen varken vill ha eller behöver. Den
avgörande frägan ätl. Vad är det egentligt
kristna? Yad år ursprunglighetens enkel-
het som är den sanna rikedomen och
kyrkans egentliga förnyelse?

Ållt detta kan synas som en banalitet.
Men så är inte fallet och även här gäller
det att vi varken i teorin eller praktiken
redan har funnit en .lösning'. Tvärtom
ser det ut som om kyrkans process och fas

för att uppnå sin fördjupade förnyelse
först nu har börjat och att ett långvarigt
och mödosamt arbete ännu återstår i
detta avseende.

Härmed berörs redan ett tredje avgö-

rande problem:

Kyrkans förbålland'e till atuld.en

Om man skulle uttrycka detta kyrkans
förhållande genom följande alternativ:
före konciliet en kyka vänd ifrån vädden
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- 
sfts1 konciliet en öppning mot värl-

den, skulle detta vara en mycket wetydig
och dubiös formulering.

Visst har en förskjutning ägt rum i
kyrkan. Denna isolering av det kristna
bör vara förbi, som kommer till uttryck
under rSoo-talet och början av rgoo-ta-
let i Pius IX:s och Pius X:s Syllabi, om
vilka Hatnack litet överdrivet, men inte
alltför orätt ltar sagt, att kyrkan därmed
har fördömt den moderna kultuten och
vetenskapen, stängt dörren för den och
därmed själv avstått från möjligheten att
leva kristet i dagens situation, eftersom
hcn lagt alltför stor vikt vid gårdagen.

Ett uttåg ur världen, ett försök att bygga
sig sin egen speciella värld och därmed
avstå från möjligheten att vata jordens

salt och världens ljus, är omöjligt. Ett
sådant uppbyggande av murar kring den
egna lilla världen, som skett länge nog,
kan inte rädda kyrkan, och den passar
inte en kyrka, vars Here dött därute
utanför stadsporten (Hebr. 13; rz).
Alltså utanför helgedomens skyddande
portar är platsen för den kyrka, som vill
följa den korsfäste.

Men detta kan iote betyda en "hu-
manisering" av kristendomen och kyrkan
som alltid förblir den korsfästes kyrka.
Någon världsoptimism eller någon Har-
nack-etik med socialetisk prägel och an-
strykning kan inte vara den kristna
grundvalen. Ett sådant fuskverk övertygar
inte någon människa om kristendomen.
I så fall vore det bätue att stryka flagg
och att bekänna att kristeo tro i ordets
egentliga mening inte längre har något
att bjuda.

Vi kan inte påstå att vi inom den ka-
tolska kyrkan redan har funnit en för-
djupad jämvikt i denna problematik.
Även i denna fråga finns obalanserade

och extrema tendenser, uppgörelser och
risker. Biskop Renard från Versailles var-
nade därför i fjol inte utan skäl: "Är
man sedan nägra är inte mera angelägen
om att Dhumanisera" kristendomen än att
göra det mänskliga kristet? Är man inte
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mera angelägen om, att skapa en rätt-
visare och mera brodedig värld än att
sprida och fördiupa tron på Kristus?
Man borde göra det ena utan att glömma
det andra. Ty att förkunna Kristus är
kyrkans första uppgift." Inte ens själva
konciliets första utkast till pastoralkonsti-
tutionen "Kyrkan i den moderna värl-
den" undgick helt och hållet faran att se

världen i ett alltför optimistiskt perspek-

tiv.

Trots aJJt en ny aitalitet

Trots alla dessa tungt vägande prob-
lem eller snarare kanske just därför ser
vi en ny vitalitet och ett nytt uppbrott
i kyrkan.

I kyrkans inre liv märks en fördjupad
hänvändelse till bibeln. Den liturgiska
förnyelsen har börjat visa sin verkan. I
kyrkans tänkande spelar en öppen teologi
en allt störe roll. Ett tecken därpå må
rara, att den unga internationella tid-
skriften Concilium efter nägra fä fu re-
dan har en upplaga på omkr. 50 ooo
väriden mnt. Det ekumeniska arbetet
börjar konkretiseras. Dialogen med de
icke-roende (marxister) har påbörjats.
Organisatoriskt sett börjar en långsam
omdaning av olika organ ifrån den ro-
merska Kurian intill de enskilda stiften
och församlingarna m. m.

Bakom allt detta står kanske som det
egentligt avgörande en fördjupad kyrko-
syn: Kyrkan som frälsningens universella
tecken och sakrament. Vår visshet är,
att detta tecken och sakrament även idag
och i morgon är ett förhoppningens tec-
ken och sakrament för Guds folk på väg.
Detta är det enda vi omistlig vet.

Herrnan Seiler SI

Frid och fred

Påven Paulus VI har den 8 december
1967 uppmanat oss att fira den r ja-
nuari 1968 som en fredens dag. Han är
övertygad om att ,ulens frid måste få leda
fram till jordisk fred 

- 
att det goda för-

hållandet människorna emellan säkras ge-
nom den inre balans, som den kristna
uppenbarelsen ger. Såsom en oväntad
giva väcket glädje och skapar vänlighet
och offervilja, så kan syndernas förlåtelse
inte annat än medföra avspänning och
därigenom lägga fundamenret för freden
i världen.

Påvens uppmaning har inte förklingat
ohörd. Den framkallade både kritik och
instämmanden. Det var framför allt Kyr-
kornas världsråd och Lutherska världsför-
bundet som 

- 
om än inte helt utan

reservationer 
- 

välkomnade påvens ini-
tiativ. Men även regeringar och ledande
politiker lät påvens steg bli en anledning
att visa sitt fredsengagemang. Ja, sjiiva
krigsskeendet i fjarcan östern tycks inte
ha förblivit opåverkat.

Innebörden i påvens yttrande visar ue
karakteristiska drag. För det första är på-

ven medveten om att fred inte kan åsrad-

kommas )genom ett retoriskt ordflötdeu.
Ord kan ju väljas så att >de döljer bris-
ten på äkta fredsandar. Vad som behövs
är reella garningar. För det andra beto-
nar Paulus VI, att kampen för fred inte
är detsamma som pacifism 

- 
sflg61 5e11

inte har kunnat undgå att mötas med
klander. För det tredje vänder påven sig
till alla. Den universalism, som känne-
tecknar genuin 'kristen förkunnelse, har
i vära drgar skaffat sig €n ny uttrycks-
form. Det var johannes XXIII, som bör-
jade med att tala till alla människor av
god vil ja. Paulus VI fortsätter i hans

spår.
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Kyrkan på villovägat?

Robert Adolf s: Het Gruf Van God,. Utrecht ry66. Vird'
die Kircbe zum Grab Gottes? Graz \7ien Köln r967.

Bokens titel kommer en att undra, om författaren förnekar, att kristen tro över-

huvudtaget skulle föra till den yttre organisation, som kallas för kyrka, om han

alltså säger nej till kyrkan som sådan. Läser man bokens text, så blir det däremot

klart, att författaren avser något annat. Hans kritik riktar sig inte mot kyrkoprincipen.

Inte ens frikyrkliga kretsar 
- 

alltid måna om troslivets ohindrade frihet 
- 

saknar

i dag förståelse för att tron behöver sina yttre former.
Vad Roben Adolfs vill kritisera, är kyrkans reella gestalt. Han tar upp till prövning

den utformniog, som kyrkan har fått under historiens lopp. Han påminnef oss om

att inte allt, som vi möter i dagens kyrka, är ofrånkomligt och evigt. Som utgångs-

punkt för sina reflexioner tar han dagens krisfenomen. FIan syftar till en reorganisa-

tion av den faktiska kyrkan utifrån kyrkaos egen id6. Mot denna målsättning kan

några betänkligheter inte anmälas. Såsom den enskilda kristna människan, så har

även kyrkan som Guds folk alltid anledning att rannsaka sig själv och att bättra

sig.
Vad man emellertid inte lika gärna vill gå med pä fu f.örfattatens diagnos. Det

är av mindre betydelse, att linierna i bilden skulle kunna sammanhållas bättre.

En författare, som skriver en så flytande stil som Robert Adolfs, får tillåta sig en

viss bredd i framställningen. Men författarens tes tet sig ensidig och kan därför
inte övertyga läsaren. Han sammanfattar sitt omdöme i fjärde kapitel på föijande sätt:

Vi står för nfuaarande inför banArutten aa d.et aagörand'e, son kltrkan träft'ad'e ai'd
joo-talets ski,lieoäg: En bestämd' aäg, tom hon då slog in på, bar oisat sig adta en

återaänd,sgränl. Som bekant blev kristendomen på 3oo-talet det dåtida romerska rikets

statsreligion. Kejsar Konstantin, siälv - åtminstone i sitt hiärta 
- 

kristen, förde
fornkyrkan ur de blodiga förföljelsernas mörker ut i det offentliga erkännandets

solsken. Detta betydde inte endast, att det inte längre krävdes mod att bekänna sig

som kristen och att därför många lät sig upptas i kyrkan utan någon genomtänkt

övertygelse. Den konstantinska "segern" medförde framför allt, att kyrkna i sin för-
fattning i hög grad kom att påverkas av romerskt rättstänkande och att hon i sitt
åagliga liv mer än önskvän blev beroende av statens representanter. Man behöver

bara påminna sig, att det var kejsaren, som inkallade och ibland presiderade över

något så avgjon kyrkligt som ett koncilium. !a, vad väge är, den konstantinska

andan har trängt in i själva helgedomen. Även där kyrkliga ledare personligen ut-
märks av enkelhet, känner de sig som replesentanter för en mäktig institution, som

kan stödja sig på sin pfestige. Dä i vfua dagar väriden i en sekulariseringsyra utan
jämlike kutar alla kristna normer ifrån sig, klamrar sig kyrkan fast vid obsoleta

strukturer - 
i stället för att besinna, att hor alltid är annorlunda än världen. Inte

heller Andra Vatikankonciliet, fast i flera avseenden ett uppbrott, har förmått kasta

om rodret. Kyrkan ter sig fortfarande som en klerikal institution, som bjuder en
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komfortabel existens. Medan kyrkans grundare klan sagt ifrån, att den som är störst
bland lärlungarna måste vara som den ringaste och att den som är den förnämste
måste vara såsom en tjånate, drö--er kyrkan fortfarande om 

- 
sin konstantinska

maktställning. Under den konstantinska eran bildades alltså enligt Robert Adolfs
den modell, enligt vilken kyrkan lever ända till i dag 

- 
eller åtminstone levde

till i går. Vad som i dag har kommit i skakning, är enligt honom inte något
annat är den konstantinska principen i kyrkans liv. Är det i dag många, som
emanciperar sig från tro och kristendom, och är det till och med katoliker, som
vänder sin kyrka ty1gen, så är anledningen därtill ofta nog inte kristendomens och

kyrkans ideella halt. Tvärtom har dagens gerieration kommit underfund med, att den
historiskt tillfälliga utformning, som kyrkan har antagtrt, är ett otillräckligt för-
verkligande av vad kyrkan borde vara. Ja, Robert Adolfs menar sig ha kommit under-
fund med, att kyrkan sedan mer än r5oo år är inne pLetuillouäg.

Man kan inte förebrå författaren, att han i sin tidstolkning låter sig ledas av sin
tes. Ingen kan göra nägta iakttagelser alls, om han inte är ledd av någon allmän
syn på saker och ting. Vad det däremot är viktigt att ta avstånd iftän, å:r just för-
fattarens syn på kyrkan. Kan man verkligen bestämma kyrkans läge i dess helhet
på grund av hennes förhållande till statsmakten? Har kyrkan inte en innersida,
som tiderna igenom har visat sig innebära en ursprunglig kraft och som man i minst
sagt lika hög grad måste ta hänsyn till, när man vill ställa en diagnos? Författaren
talar inte om de dogmatiska framsteg, som fornkyrkan i sin teologi och genom sina
koncilier åstadkom. Han lägger inte märke till att de därmed uppnådda artikula-
tionerna av rosmedvetandet kom till utan någon yttre press och att de innebar klara
gränsdragningar mellan profant och teologiskt. Genom att under 4oo-talet i den
kristologiska dogmen ha fått grepp om förhållandet mellan gudomligt och mänskligt
i Kristus, har kristenheten i själva verket vunnit principerna för att hävda sig gent-
emot profana maktkoncencatiooer. Den medeltida kyrkohistorien vittnar om detta.
Men kyrkans innersida beryder ännu mer. Medeltiden såg en blomstring av en lika
behärskad som brinnande mystik, grundvalen till det som utkristalliserades under
r5oo-talet, då både reformatorerna och katoiska f.örnyarc gjorde en vändning inåt.
Om det nu 

- 
hos Luther 

- 
gällde att få uppleva den nådige Guden eller om 

- 
hos

Ignatius av Loyola 
- 

en ny strävan uppkom att förnimma den personliga kallelsen,
så sökte sig hela kristenheten vid den nya tidens början med en dittills okänd
intensitet till sitt inre. Subjektiviteten upptäcktes. Den moderna människan blev till.
Den väseriändska mänskligheten nådde ett nytt stadium i det kristna trosmedvetan-
dets utformning. Det var själva tron, som samtidi$ gjorde oss mera känsliga för
den juridiskt fastslagna ordningens eventuella bristfälligheter.

Författarens 'villovägstes' tycks till en början vara besläktad med reformatorer-
nas övertygelse, att den medeltida kyrkan skulle ha lämnat Bibelns rena ord. I
själva verket tog Luther med sin lårz om de båda regementena avstånd från den
medeltida 'kristna staten'. Hans egentliga ärende gällde dock rättfärdiggörelsen.
Han menade sig hos sin tids kyrka finna en fötfalskning av kristendomens centrala
innebörd. Robert Adolfs däremot fäster sig vid kyrkans yttersida. Han tycks inte ha
tattat, att Kristi kyrka är ett för komplext fenomen för att kunna bedömas utifrån.

Frågan i bokens titel förblir trots allt väsentlig. Inte för intet är det Nietzsche
med sin obönhödiga klarsynthet, som har höjt ropet om att 'kyrkorna, har satt sig
i Guds ställe och att de därigenom har blivit Guds grav. Inför det faktiska skeendets

hela bredd står sig dock inte Roben Ädolfs.

V/, K,
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Hilda Graef: Gott und.

mein lch. Die SPiritualität John
Henry Neutmans. Frankfitt r.M.
r967, Knecht. DM r6: 8o.

Sedan Newman nu utnämnts till det
andra Vatikankonciiiets kyrkofader, har
man att vänta en rad böcker, där denna
tes skall bevisas. Hur svårt detta kan vara

- 
om man inte låter Newman vara den

han var 
- 

visar Hilda Graefs bok med
all önskvärd tydlighet. Förf. har uppen-
barligen fascinerats av sitt föremåI, men
detta har tyvärr inte varit tillräckligt, för
att göra tesen trovärdig för läsaren. Den
första förutsättningen för att man skall
kunna göra det trovärdigt, att Newman
nu är värd att lyssna till, är att mao
förstår vad hans ord betydde, när de först
yttrades. Även en rätt förstådd Newman
kan och får naturligtvis kritiseras utifrån
nya utgångspunkter. Men förf. använder
rödpennan på ett sätt som för en New-
man-forskare ter sig inte bara okänsligt,
utan stundom rent av naivt i sin brist
på historisk, teologisk och andlig inlevel-
seförmåga. Att Newman i en rad frågor
tagit gruvligen miste, tror sig förf. med
nägra fä ord, eller med hänvisning till
ett enda bibelställe, Iätt kunna bevisa
(t.ex. s. 63, 66,7r). Räcker inte detta,
kan ju Newman vederläggas med Tho-
mas ab Aquino 66tr 

- 
vx1fel Inls 

-med Teilhard de Chardin (s. zg f.). Det
läggs Newman till last, att han inte för-
klarat, hur hans uppfattning i en viss
fråga stämmer med ett visst bibelstäiie
(s. l). Som tur är för Newman, hand-
lar stället i låga om något annat, än
vad han talade orn.

Nu bättrar sig dock Newman, det
medger förf. Den Newmans ande, som
svävade över det andra Vatikankonciliet
(s. r 9 j), är den senare Newman, den
Newman, som är mindre puritanskt dö-
mande, mera öppen, mera positivt in-
ställd till världen. Mera förvånande att
höra il, att Newman först strax före sin
konversion skulle ha upptäckt inkarna-
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tionen och dess konsekvenser: en kyrko-
syn, som sammanhåller det sakramentala,
hierarkiska och asketiska i en organisk
enhet (s. rzl f..). Vill man, som förf.,
vara ekumeniskt öppen och progressiv,
gör man som vanligt sin egen sak en
björntjänst genom att vara ohistorisk.
Summa: en helt onödig bok. Den som
verkligen vill veta oågot om Newmans
spiritualitet kan fortfarande lämpligast
hänvisas till Louis Bouyers bok Newman,
bis lit'e and spirituali.ty, som förenar kär-
lek till ämnet med historisk förståelse
och kritisk sans.

Afi Härd.elin

IJppsala r 968. KyrAornas
Världsråd's fiärd.e generalförsam-
line. lJtg. av Svenska Ekumeniska
Nämnden, Gummessons-SKDB.
Kr. 6: 

-.
Det finns utmärkta böcker om den

ekumeniska rörelsen, om dess uppkomst,
dess aktuella frågor och alla problem,
som hänger ihop med den, både från
evangeliskt och katoiskt håll. De har ban
en nackdel: ingen läser dem 

- 
utom

specialistetna.
Men nu har Svenska Ekumeniska

Nämnden givit ut en "Introduktion till
Kyrkornas Världsråds fjärde generalför-
samling", ett biliigt, vackert, Iättläst och

innehållsrikt häfte, som kan och bör lä-
sas.

Skriften ger god information om den
viktiga händelsen i Uppsala, juii 1968:
meningen med generalförsamlingen, kyr-
kornas arbetsuppgifter, en kort historisk
tiltbakablick. Man visar också problema-

;'fl 
i sektionernas överläggningsäm-

r. Kyrkans enhet i en krympande
värld,

z. Kyrkan i mission,

3. Kyrkornas roll i den sociala och
ekonomiska utvecklingen,

4. Kyrkorna och de internationella
fuägorna,



Litterdrlt

5. Gudstjänstlivet i en sekulär tids-
ålder,

6. Mot en ny livsstil.

Varken de sju bibelmeditationerna el-
ler huvudtemat lämnar något wivel om
att generalförsamlingen inte bör betrak-
tas som en teologisk kongress "i egen
regi", utan det är Kristus, som "gör all-
ting nytt'.

Kanske vore det lämpligt att arända
dessa bibelstudier 

- 
privat eller i för-

samlingen, ev. enligt H. Holmgrens bi-
fogade studieplan 

- 
tillsammans med

Vatikankonciiiets Ekumenikdekret som
förberedelse till Uppsala r968.

Klaus Dietz SJ

Per Olov Enquist:.Hess,
Norstedts 1966. 3z: 5o.

Den tyske nazistledaren Rudolf Hess,
en av den moderna historiens mest gåt-
fulla personer, är kanske huvudpersonen
i Per OJoa Enquhts roman .Ilesr, Eller
också har han bara lånat sitt namn åt en
personifikation av det gåtfulla, oåtkom-
liga och ologiska. Huvudpersonen 

- 
of-

tast förkortad till H 
- 

rör sig obekymrat
genom tid och rum. Författaren redogör
med mördande exakt akribi för de spår
han satt i olika länders historia och för
hans privata liy 

- 
g1a1 att vi blir ett

spår klokare. Och efter ett fåtal sidor
vet läsaren inte ens om han läser en ro-
man, en biografi, en akademisk avhand-
ling eller rätt och slätt ett prosaexperi-
ment.

Naturligwis finns det hos författaren
en filoscfisk bakgrund till den inriktning
på att beskriva och suggerera fram det
oberäkneliga och planlösa. Och det kan
bereda läsaren en viss intellektueil stimu-
lans att leta fram de strukrurer som med
lätt men säker hand komponerats in i
romanen för att visa vägen mot en en-
quistsk verklighetsuppfattning. Men ab-
surdismen är avgjort mindre intressant

än de väl avtägda medel som ställts i
dess tjänst, lilsom trolösheten är mindre
inressant än den konstnädiga medveten-
heten.

Hett år en utomordentligt intressant
roman därför att den i sin skildring av
kaos i sig själv utgör ett kosmos. Där
finns allt: alla språ"kliga stilar och alla
mänskliga handlingar; de berättartek-
niska infallsvinklarna vatierar från den
psykologiska romanens till den akade-
miska avhandlingens, och skärpan varie-
ras fråo grötig vithet till övertydliga de-
taljer. Varför detta språkliga och konst-
närliga mästerskap bara f& att reducera
visshet till ovisshet, mångfald till oöver-
skådlighet och för att göla det gåtfulla
och förbryllande till en allmän princip?

L, M.

Reidar Ekner: En sällsarn
gemeukap. Norstedts 1967.
2gi 50

Reidar EAner har i sina litteraturhisto-
riska essäer En fillsant genzenskap följt
en prosagenre meilan olika länder och
olika författare under en femtioårsperiod.
Utgångspunkten blir Baudelaires prosa-
dikter, Petits Poåmet en prose, och se-
dan ffu man se hur stil och stämningar
förgrenat sig till Hjalmar Söd.erbergs his-
torietter, Stigbjörn Obofeld.ers prosadik-
ter och Rainer Mari.a Rilket Die AuI-
zeichnungen des Malte Laurids Brigge.

Det är onekligen spännande samband
som visar sig. Bara det att docent Ekner
lyckats påvisa gemensamma drag mellan
så alltigenom vdsensskilda personligheter
som Baudelaire och Hjalmar Söderberg
gör läsaren beredd att förstå vad han i
förordet menar med "lustfyllda insikter".
Likaså är det ett väsentlipp stycke littera-
turhistoria som blir belyst i de kapitel
som behandlar Rilkes umgänge och kor-
respondans med nordiska författarkolle-
gor.
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Urteratar

Ällt som allt finns det många litterära
sldkakapsförhållanden och samband som

man är bra mycket klarare över, när man
läst ut boken. Men den stora upplevelsen
är presentationer av Obstfelder och hans
prosadikter.

L. M,

Martin Brugarola: So-
ciologia ! ,eologia d.e la natali-
d.ad. Ediciones Studium, Madrid
r967

Författaren ville ursprungligen inte pu-
blicera ovannämnda arbete, innan Pau-
lus VI framlagt sitt officiella ställnings-
taganåe angående äktenskapsmoralen. Ef-
ter att påven har meddelat, att problem-
komplexet fortfarande måste studeras och
att kyrkans kända normer för äktenskapet
alltjämt är i knft, har författaren emel-
lertid menat sig ha goda skäl att utge sin
bok.

Den handlar om en fråga av enorm
betydelse. Dess intention är att sätta in
problemen i deras dogmatiska och deras
moral- och pastoralteologiska samman-
hang. Oantastbarheten av akta makars
möte bildar föremålet för tre egna kapi-
tel. Kyrkans lära framställs framför allt
på grund av vissa texter av Andra Vati-
kankonciliet och av Paulus VI:s yttran-
den. Ovulationens hindrande behandlas
,rned hänsyn till den aktuella inom-
katolska diskussionen. Dessutom talas om
sexualiteten, om äktenskapets mening,
om samlagets värde och slutligen
om motiven för födelsekontroll. Övriga
avsnitt är ägnade åt pastorala frågor.
Författaren inskränker sig dock inte till
att bedriva teologi. Han ger därutöver
en bred teckning av den historiska, den
demografiska, den sociologiska och den
religiösa så väl som den ekonomiska och
den politiska ramen av problemen.

Vad nödvändigheten av och motiven
för födelsekontroll beträffar, så finns 

-
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enligt Manin Brugarola 
- 

inss s6flffs
meningsskiljaktigheter, vare sig man be-
traktar problemen ur demografins eller
ur familjens synpunkt. Däremot råder
inte enighet om de praktiska medlen för
ändamålet. Kyrkan accepterar inte anti-
konceptionella medel. Hon godkänner
inte temporär sterilisering, ännu mindre
en permanent sådan eller en medvetet
framkallad abort. Spridda sociala rörel-
ser däremot har tillåtit sådana metoder,
liksom även politiska system och vissa
religioner. På sistone har även katolska
experter kommit till den åsikten, att de
wå förstnämnda tillvägagängssätten mo-
ralteologiskt inte kan brännmärkas.

Den nya boken bekräftar det intryck,
som även en del andra publikationeri
ämnet lämnar, att nämligen i diskussio-
nen om äktenskapsmoralen en företädes-
vis empirisk syn på människan kämpar
om att få ersäta ett hänsynstagande till
den mänskliga djupdimension, som vis-
serligen tidvis kan vara inhöljd, men
som i längden kräver sin rätt. Moralis-
terna tycks i dag befinna sig i ett läge,
som liknar läkarnas. Såsom läkekonsten
i många fall inte uppnår ett definitivt
omdöme om något medikament, innan
dess verkningar under en viss tid registre-
rats, så tycks moralisterna inte helier ute-
slutande kunna gå i land med aprioriska
metoder. De tycks vara hänvisade till att
hålla sig till ,f1u!1ssna". I varje fall vill
en del av expertisen låta folk leva enligt
fritt valda principer. På så sätt kommer
man att få iakttagelsematerial, på grund
av vilket de tillämpade normerna skall
kunna bedömas. Normerna kan vara mera
fria eller mera restriktiva. Frågan är, om
deras förverkligande resulterar i själslig
och social harmoni eller i oro, spänning
och möjligen nedsatt hälsa.

Brugarolas bok omfattar inte mindre
dn 716 sidor. Den ger information, s:un-
tidigt som den framstår som ett bidrag
till diskussionen.

V/, K,
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