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CREDO - SIGNUM 

Nästa nummer av CREDO, som utkommer i höst, 
fär ett nytt utseende och ett nytt namn - SIG
NUM. Dessförinnan har en sammanslagning av 
CREDO och KIT - Katolsk Informationstjänst ägt 
rum. Den har tillkommit som ett resultat av en lång 
tids fruktbärande överläggningar mellan tidskrif
ternas båda redaktioner och andra intresserade. Det 
kan kanske kännas vemodigt för CREDOs läsare 
men det steg vi tar är inte en nedläggning av CRE
DO utan en omgestaltning. 

Anledningen till förändringen är den på många 
håll pågående hårda rationaliseringen inom tid
skriftsvärlden. Våra tidskrifter är starkt beroende 
av gåvor från olika bidragsgivare, våra personella 
resurser är begränsade, underlaget för läsekretsen 
är - av naturliga skäl - litet. Mot bakgrunden av 
denna situation har vi ofta haft anledning att funde
ra över hur vi skall kunna hålla en kvalificerad 
katolsk tidskrift vid liv. 

Vår värld och den katolska kyrkan har starkt 
förändrats under de senaste åren. Inom CREDOs 
redaktion har vi ofta känt ett behov av en tidskrift 
med flera nummer per år. Det skulle ha givit oss en 
ökad möjlighet att hålla oss a jour med tidens 
mångskiftande och snabba förändringar. När vi nu 
söker förverkliga sådana planer hoppas vi kunna 
räkna med att våra läsare förstår de fördelar föränd
ringen medför. Trots att den nya tidskriften kom
mer att ha en tryggare position är det i sista hand 
våra läsare som utgör garantin för tidskriftens fram
tid. 

Från och med årgång 1953 har CREDO ägts och 
utgivits av Birgittaföreningen. I och med inneva
rande nummer upphör detta förhållande att gälla. 
Birgittaföreningen har emellertid förklarat att den 
även i fortsättningen är beredd att efter förmåga 
särskilt stödja den nya tidskriften SIGNUM. I detta 
sammanhang vill Birgittaföreningen tacka CREDOs 
prenumeranter och läsare för det intresse de visat 
tidskriften och uppmana dem att i fortsättningen på 
allt sätt stödja tidskriften SIGNUM. 

I mer än 30 år har Almqvist och Wiksells Bok
tryckeri AB stått för tryckningen av CREDO. För 
det goda samarbetet, all välvilja och allt intresse 
tackar redaktionen. 

Kunde vi då inte ha behållit det gamla namnet 
CREDO? Jo, det hade givetvis varit möjligt. Men i 
våra överläggningar - det rör sig ju om en samman
slagning - verkade det rimligt att bägge parter 
ömsade skinn och så fastnade vi för »SIGNUM». 
Även här hoppas vi på förståelse. »A rose by any 
other name would smell as sweet ... », som Romeo 
sade till Julia. 

Det nya namnet SIGNUM betyder tecken men 
innebär på intet sätt en utslätning av tidskriftens 
titel och program. Det torde stå klart för var och en 
som är insatt i katolskt tankesätt. Hur tidskriften 
SIGNUM skall utformas och vad den skall innehål
la har de båda redaktionerna enats om i en gemen
sam presentation, som återfinns härnedan i detta 
nummer. 

Det finns en tendens i våra dagar att resignera 
inför de många förändringar som tvingas på oss. 
Helst vill man göra sig av med alla ovidkommande 
nya ideer eftersom de bara medför att livet blir 
komplicerat. Den som har följt CREDO en längre 
tid under dess 56 årgångar vet att CREDOs redak
tion aldrig ryggat tillbaka för förändringar, när de 
varit motiverade. Förändringar har under de svåra 
krigsåren dels varit ofrånkomliga, dels återspeglat 
kyrkans förändrade ställning i vår värld och vår tid. 
En förändring av en tidskrift är inget självändamål 
utan ett försök att ge svar på de frågor som den 
värld vi lever i ställer oss inför. Det kan också 
uttryckas så som kardinal Suhard gjorde i sitt be
römda herdabrev år 1947: »Det är inte kyrkans 
uppgift att hindra en värld från att förändras, utan 
att helga en värld under omdaning». 

Redaktionen 

Hur vi kommer att förfara mot våra prenumeranter 
meddelas på omslagets fjärde sida. 
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SIGNUM 
Katolsk orientering 
om kyrka - kultur - samhälle 

SIGNUM är avsedd att bli en regelbundet utkommande månadstidskrift med 
tyngdpunkten lagd på aktuell och internationell orientering och kommentar. 

SIGNUM uppkommer ur en sammanslagning av CREDO och KIT. Den skall 
uppfattas som ett försök till kraftsamling. 

CREDO är Nordens äldsta katolska kulturtidskrift och har under sina femtiosex 
årgångar flera gånger växlat ansikte. CREDO var från början ett forum för argumen
tation i en utpräglat antikatolsk omgivning. CREDO har tagit ställning till tidens 
frågor, sedda i ett större perspektiv. Den har innehållit teologiska och historiska 
studier. Den har presenterat litterära texter och kyrkliga dokument i översättning 
och tolkning. 

KIT är i jämförelse med CREDO en senkomling. Dess inriktning var i första hand 
att förse massmedia och andra opinionsbildande institutioner och intresserade med 
bred, dagsaktuell information om händelser och förhållanden som rör religion, 
livsåskådning och samhälle. 

SIGNUM betyder tecken: 

SIGNUM vill vara mottaglig för det som händer i tiden och reflektera över dagens 
ideer och strömningar i ett perspektiv som är katolskt och världsvitt. SIGNUM vill 
ge orientering i frågor kring kyrka, kultur och samhälle. 

SIGNUM är ny till utseende, format och uppläggning. Den skall utkomma med 
tio trettiotvåsidiga nummer i A4-format om året. En ledaravdelning skåll ge uttryck 
åt redaktionens syn på aktuella ämnen. En huvuddel skall bestå av artiklar och 
översikter av svenska och utländska författare. En annan del skall innehålla en 
kontinuerlig tidskrifts- och bokrevy. Egentliga recensioner samlas till större över
sikter i ett visst ämne. Därtill kommer kortare notiser om händelser och förhållan
den som eljest bereds ringa utrymme i svensk press. 

SIGNUM vänder sig i lika mån till katoliker och icke-katoliker som vill ha allmän 
information om och fördjupad bakgrund till skeendet och en katolsk kommentar till 
dagens händelser. 

SIGNUM kommer lika litet som sina föregångare att ha någon officiell kyrklig 
ställning. 

SIGNUM vill alltså i ny form bygga vidare på traditioner från CREDO och KIT. 
Ansvariga för SIGNUM är de båda tidskrifternas redaktioner i förening och därtill 
ett antal fasta medarbetare. Inom ramen för SIGNUMs allmänna inriktning står 
dock tidskriften alltid öppen för andra skribenter. 

SIGNUM vill ge uttryck åt den målsättning som varit gemensam för dess båda 
föregångare: kontinuitet och aktualitet, humanitet och katolicitet. 

CREDOs redaktion KIT s redaktion 



ALF HÄRDELIN Meditationens vägar 
och avvägar 

Denna och följande artikel av Wilfrid Stinissen OCD »Öster
ländsk meditation och kristen bön» har tillkommit oberoende av 
varandra, men bör ändå läsas i ett sammanhang, eftersom de på 
vissa punkter kompletterar varandra. 

Under senare år har den ena religiösa vågen snabbt avlösts av en annan. Först kom 
en period av ett både välment och j vissa avseenden nyttigt politiskt-socialt patos. 
Många såg häri en teologisk substansförtunning och en ensidig inomvärldslighet. Så 
kom meditationsvågen och den karismatiska »väckelsen». Häri ser de »sociala» en 
farlig flykt undan realiteterna. Andra har hälsat vändningen mot meditation och 
mystik som ett hoppingivande tecken, som en väg tillbaka till källorna och väsent
ligheterna. 

Men kanske är det felaktigt att sätta de båda tendenserna emot varandra. I en 
nyöversatt bok av Hugo M. Enomiya-Lassalle (Meditation - en väg till gudsupple
velse, Stockholm 1974), kan vi läsa följande naiviteter: »Kanske skulle vår värld 
fortare bli en bättre värld, om man visade människorna vägen till den sanna lyckan 
- en väg som alla med god vilja kunde gå. Ju fler människor det är som ser till att de 
blir verkligt lyckliga, dvs. lyckliga i sina hjärtan, i desto högre grad blir samhället i 
sin helhet lyckligare och bättre» (sid. 90). Den väg, om vilket det här är fråga, är 
meditationens väg mot »tillvarons grund» i det egna hjärtat. 

Nu har emellertid meditationsvågen mötts med skepsis inte bara av samhällsför
bättrarna. Också andra kristna, av vilka somliga betraktar sig själva som ortodoxa, 
eller som bibel- och bekännelsetrogna, har ryckt ut, t. o. m. i dagstidningarna, och 
varnat för meditationsmeroder, som växt fram i österländska religioner och som 
därför - som det antas - inte utan största försiktighet eller ej alls kan användas av 
kristna. Själv har jag mött unga teologie studerande som blivit så misstänksamma, 
att »meditation» över huvudtaget för dem blivit något suspekt, som man inte 
behöver eller bör ägna sig åt. De kastar ut barnet med badvattnet. 

Obefogad skepsis? 

Kanske är denna skepsis och misstänksamhet helt obefogad? Kanske beror den bara 
på missförstånd? Eller på okunnighet, också om vad genuint kristen mystik är? Om 
så är fallet, kunde man måhända vänta sig, att de närmast ansvariga gjorde allt som 
var möjligt för att lägga tillrätta missförstånden och visa att kritiken, även ur kristen 
synpunkt, är oberättigad. 

I diskussionen är det framför allt fråga om två meditationsmetoder: transcenden
tal meditation (TM) och zenmeditation. TM ger, säger annonserna i dagspressen, 
»djup vila och avspänning, ökad energi, kreativitet och livsglädje». Dess anhängare 
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har, såvitt försports, iriget intresse av att bevisa sin metods kristna legitimitet. Detta 
helt enkelt därför att man förnekar, förmodligen med orätt, att TM har med 
religion, eller med någon bestämd religion, att göra. Jag skall heller inte här vidare 
tala om TM. 

Annorlunda förhåller det sig med zenbuddhismens djupmeditation. Den har 
introducerats i det kristna västerlandet framför allt av kristna präster och teologer, 
av vilka ovan nämnde Lassalle, jesuit verksam i Tokyo, torde vara den mest kände. 
Han har på tyska skrivit en rad böcker i ämnet och avsikten har varit att erbjuda 
även kristna en bättre meditationsmetod än dem de tidigare, kanske med dåligt 
resultat, praktiserat. Den svenske introduktören heter Hans Hof, präst i Svenska 
kyrkan och biträdande professor i religionsfilosofi vid Uppsala Universitet. Den 
bok av Lassalle som Hof valt att översätta är alltså » Meditation als W eg zur 
Gotteserfahrung. Eine Anleitung zum mystischen Gebet», Köln 1972. Hof har 
också försett boken med en inledning. Min granskning gäller i första hand den 
svenska upplagan, vars titel inledningsvis citerades (i forts. cit.: L-H), men det blir 
också nödvändigt att göra några jämförelser med det tyska originalet (i forts. cit.: L). 
Det är inte möjligt - och väl heller inte nödvändigt - att här på varje punkt skilja 
mellan vad Lassalle skrivit och kan tänkas mena och den av Hof genom den fria, 
parafraserande översättningen och genom sitt förord givna tolkningen av Lassalle. 

Lassalle skriver enligt Hof om en självupplevd erfarenhet, som han velat tolka 
utifrån sin kristna ståndpunkt. Så möter han »både dem som är intresserade av det 
erfarenhetsmässigt gemensamma i olika religioner och dem som är noga med att 
skilja kristet från icke-kristet» (L--H 7 f.). Lassalle är självfallet medveten om, att 
kristna måste ställa sig frågande inför en meditationsmetod, som har framkommit i 
en religion som inte räknar med någon Gud, i varje fall inte med någon personlig 
Gud (L--H 42, 49, 56, 58, 62 f.). Men han är inte särskilt intresserad av att 
undanröja de kristnas skepsis. Vi nöjer oss med, säger han, »att hänvisa till det 
faktum att det andra Vatikankonciliet klart rekommenderar en integrering av 
icke-kristna meditationsmetoder med kristen tro» (L--H 42). Nu kan det ju tänkas, 
att inte ens katoliker är så blint auktoritetstroende, att de låter sig nöja med detta 
utan att de åtminstone slår upp i koncilietexten. Där finns, som man kunde förmo
da, alls ingen sådan »klar rekommendation», utan bara en allmän uppmaning till 
ordensfolket att »noggrant tänka igenom», hur de österländska meditationstraditio
nerna skall kunna integreras i ordenslivet. Och det är närmast sagt till dem, som 
bedriver mission i dessa länder. (Missionsdekretet, nr 18.) 

Guds transcendens 

Vad är det då fråga om i djupmeditationen? Hof sammanfattar det så, när han vill 
beskriva det centrala i Lassalles upplevelse: »genom metodisk övning kan man nå 
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både en sådan sinnesförfattning och sådana erfarenheter, som enligt vanlig kristen 
uppfattning bara kan fås som en gåva av gudomlig nåd utan människans åtgöranden» 
(L-H 8). Jag skall nu inte ta upp frågan om vad som verkligen är »vanlig kristen 
uppfattning» i det här stycket. Den erfarenhet som här åsyftas är en »upplevelse av 
Gud» (1-H 9), eller rättare sagt: en upplevelse av »det absoluta», som de kristna 
tolkar som en upplevelse av en personlig Gud men som buddhister tolkar som en 
upplevelse av något icke-personligt (t. ex. 1-H 73 f., 82 f.). Men låt oss inte vara 

· knussliga i den tolkningsfrågan, ty det viktiga är ju upplevelsen. 
Men »budskapet» i Lassalles bok kan enligt Hof också sammanfattas som »ett 

budskap om betydelsen av medvetandet bortom objekt för upplevelse av Gud». För 
man in Gud i resonemanget, ställs man emellertid tydligen inför en särskild svårig
het, och därför fortsätter Hof: » Gud är - enligt uppfattningen i de flesta religioner 
- transcendent till sitt väsen.» Vad betyder det? Hof fortsätter: »dvs. man kan inte i 
termer av tid, rum och objekt säga vad Gud är» (1-H 9). 

Denna Hofs definition av innebörden av Guds transcendens är minst sagt förbryl
lande. Det ser ut som om Hof menade, att transcendensen i första hand vore s. a. s. 
en kunskapsteoretisk fråga, en språkfråga, som om gränsen mellan Gud och männi
ska väsentligen bestod i vår oförmåga att adekvat tala om Gud. Men detta slag av 
transcendens är väl ändå för kristet tänkande något sekundärt, eller rättare: det är en 
konsekvens av en ontisk transcendens. Detta är det primära. Det innebär: mellan 
Gud och människa finns en väsensskillnad, helt enkelt därför att Gud är Gud och 
människan skapelse - creatura. Om transcendensen djupast sett är ontisk, kommer 
den inte heller att upphöra i himmelen, när Gud blir »allt i alla». Vi kommer då 
enligt Skriften att med avhöljt ansikte skåda Gud ansikte mot ansikte, men Gud 
kommer fortfarande att vara den Andre. 

Nu lär katolsk teologi ett Guds inneboende i den rättfårdiggjorda människan 
redan här på jorden. De andliga lärarna talar om en »föreningens väg». Men inte 
heller detta är någon_ting som upphäver den ontiska differensen. Inget helgande och 
inget »gudomliggörande» av människan kommer enligt kristen teologi någonsin att 
upphäva hennes »kreaturlighet». Detta att Gud i Kristus inte bara ändrar sitt 
sinnelag mot människan och inte bara tillräknar henne sin rättfärdighet utan som en 
fri gåva ger henne del av den, detta att människan som Bibeln säger kan bli » delaktig 
av gudomlig natur» (2 Pet. 1: 4), allt detta upphäver på intet sätt skillnaden mellan 
Gud och människa. Det är heller ingenting »naturligt», något »som man skulle 
kunna vänta sig». Det är här i stället, som Karl Rahner säger, i strikt mening fråga 
om ett för det mänskliga förståndet ogenomträngligt och obegripligt mysterium, ett 
av kristendomens tre grundmysterier - de andra är treenigheten och inkarnationen. 

Vad jag här har sagt kan tyckas vara självklart för kristna teologer. Hof fortsätter 
sitt transcendensresonemang så: »Om Gud inte är ett objekt, om man skall uppfatta 
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honom sådan han är i sig själv, då kan vi uppenbarligen inte få en omedelbar 
upplevelse av honom genom att bara använda vårt objektmedvetande. För att få 
något slags direkt upplevelse av Gud, som inte är ett föremål, mätbart i termer av tid 
och rum, måste vi, vill Lassalle säga, använda det tillstånd hos vårt medvetande som 
är bortom alla föreställningar om objekt» (L--H 9 f. ). Menar då Hof - frågan är inte 
retorisk - att den >>direkta upplevelsen av Gud», som man kan få genom vissa 
»medvetandetillstånd», är ett överbryggande av differensen mellan människan och 
Gud, så att upplevelsen skulle ta bort Guds transcendens? Transcendensen innebär 
ju enligt Hof, att man »inte i termer av tid, rum och objekt (kan) säga vad Gud är». 

En mening litet längre fram antyder, att Hof kan tänkas mena något annat eller 
ytterligare. Han säger där: » Upptäckten av en för alla användbar metod att uppnå 
medvetandetillstånd, där talet om det transcendenta och gudomliga blir menings
fullt, har för många i dag blivit något av en religiös revolution» (L--H 10). »Me
ningsfullhet» brukar visserligen - åtminstone i upsaliensisk filosofi - anses vara 
en fråga om satser. Då är det svårt att inse, hur medvetandetillståndet kan ha något 
att göra med frågan, om ett visst tal är »meningsfullt» eller inte. Men Hof tycks ha 
en annan uppfattning, nämligen att talet om Gud verkligen f°ar mening först i djup
meditativa medvetandetillstånd, eller först för sådana som upplevt dem. Annorlunda 
uttryckt: det är endast de som fått »upplysningen» som kan förstå vad Hof (och 
Lassalle?) har att säga. Och omvänt: de som inte »förstår» dessa herrar, visar där
med bara att de inte har gjort de höga erfarenheterna. Men härav måste då också 
följa, att det blir meningslöst att på vanligt diskursivt sätt tala och bedriva teologi, 
liksom naturligtvis också att predika och missionera. Det är ju bara den esoteriska 
klicken som har förutsättningar att förstå det »meningsfulla» i vad som sägs. Den 
kristna tron är inte längre kommunicerbar. Den kyrkliga gemenskapen byggd på 
tron bör då också ersättas med en gemenskap av sådana som gjort den revolutione
rande upplevelsen. Den svärmiska sekterismen är återigen ett faktum. 

Subjekt - objekt 

Här är det lämpligt att gå till Lassalles text, där såvitt jag kan se problemet om Guds 
transcendens inte uttryckligen behandlas. Men transcendensproblemet ställs natur
ligtvis i sak, så snart man börjar tala om en människans »förening» med Gud - på 
jorden i kontemplationens högsta ögonblick och i himmelen genom den eviga 
saligheten. Lassalle talar utförligt om det som - i motsats till den traditionella 
kristna spiritualiteten - skulle vara det karakteristiska för djupmeditationens guds
upplevelse. Gud är, heter det, i den senare inte närvarande som »objekt», utan han 
är »förenad med subjektet», dvs. med den djupmediterande människan. Detta 
betyder för Lassalles del uppenbarligen inte på panteistiskt vis ett utplånande av 

58 



Meditationens vägar och avvägar 

subjektet eller dess sammansmältning med och uppgående i Gud. Men det betyder 
från människans sida ett slags intellektuell och viljemässig passivitet bortom våra 
vanliga medvetandetillstånd: »Ens tankar är inte inriktade på något bestämt och 
medvetandet är inte engagerat i reflexion över något» (L-H 30). 

Vi kan jämföra detta med Hofs transcendensdefinition och så gå vidare till 
kapitlen om »försjunkandet» och om »försjunkenheten». I båda dessa talar Lassalle 
tämligen utförligt om förhållandet mellan subjekt och objekt. » Upplysningen» och 
det »extatiska medvetandet» innebär, heter det i det tyska originalet, »die Aufbe
bung der Subjekt-Objekt-Spannung»; »die Spannung von Subjekt und Objekt 
(wird) aufgehoben» (L 60 f.). För den som något känner till språkbruket i tysk 
idealistisk filosofi, i synnerhet Hegels, är väl detta någotsånär begripligt, om än inte 
ur teologisk synpunkt helt otvetydigt och tillfredsställande. Att »spänningen» mel
lan subjekt och objekt är »upphävd» innebär bl. a., som framgår av det förra ställets 
kontext, en subjektets passivitet av den art som vi redan berört. Man »varseblir» 
inte längre sitt eget jag och är helt inriktad på och öppen för »objektet». Går vi 
emellertid till översättningen finner vi, att »subjekt-objekt-relationen» är »upp
hävd», ja på ett ställe t. o. m. »i hög grad upphävd» (L-H 63 och 71). Detta torde 
- förutom att vara språkligt besynnerligt - ur saklig synpunkt närmast vara raka 
motsatsen till vad grundtexten säger. Om nämligen herrar A och Bhar en »relation» 
mellan sig som »upphävs», eller varför inte: »i hög grad upphävs», kan det väl inte 
betyda något annat än att de inte längre har någonting med varandra att göra? Men 
det är ju »spänningen», motsättningen, polariteten mellan dem som är upphävd, så 
att de nu i stället har »goda relationer» till varandra. 

Två vägar 

Som framgått ställs i den bok vi behandlar två meditationsmetoder emot varandra. 
Lassalle ägnar sina två första kapitel åt att presentera dem och jämföra dem. En lång 
rad oklarheter i dessa kapitel skulle i och för sig förtjäna att diskuteras. Jag måste 
inskränka mig till ett par viktiga frågor. Genom de båda kapitelrubrikerna antyds, 
att det här skulle vara fråga om två vägar, som leder till samma mål. Den första är 
»Den traditionella kristna vägen: Från objektinriktad betraktelse till en meditation 
utan objekt» (L-H 2 r) och den andra »Den direkta vägen till meditation utan 
objekt» (L-H 33). Den traditionella kristna meditationsvägen anbefalls åt alla dem 
som inte »så att säga föds till mystiker». Däremot: »För den som fatt en mystikers 
upplevelseförmåga vore det en tidsförlust, om han ville försöka gå» den vanliga 
kristna vägen. För denna psykiskt rikt utrustade människa är nämligen, hävdas det, 
»ett diskursivt tänkande omöjligt» (L-H 21). Ändå fastslår Lassalle med eftertryck, 
att den vanliga kristna »objektinriktade» meditationen har »ett bestående,värde». 
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Ja än mera: »Ett djupare inträngande i den Heliga skrift, i synnerhet i evangelierna, 
är inte bara önskvärt utan också nödvändigt för en kristen» (L-H 25). Vi får då 
förutsätta, att han inte är så rikt utrustad att ett diskursivt tänkande är omöjligt för 
honom. På den vanliga kristna vägen kan han så komma fram till det mystiska målet, 
om han förstår att övervinna de nödvändiga svårigheterna på vägen (L-H 26 f.). 

Samtidigt som alltså båda metoderna.framställs som vägar till ett och samma mål, 
tycks de vara principiellt åtskilda. Den ena är »objektinriktad» och den andra är en 
»meditation utan objekt». »I den första metoden är Gud närvarande som objekt, i 
den andra är han förenad med subjektet» (L-H 30). Kan då inte längre också den 
förra vägen leda till den mystiska enhetsupplevelsen? I det andra kapitlet är det, 
såvitt jag kan se, inte längre fråga om två vägar till samma mål. Den vanliga 
» bibelmeditationen» tycks nu inte längre vara nödvändig, inte ens som ett första 
stadium på vägen. Den västerländska människan är nämligen trött på all »rationa
lism». »Medvetet eller omedvetet» söker hon »det som är definitivt och absolut 
giltigt». Därför väljer hon den »meditation utan objekt» som verkligen »leder till 
tros- och gudserfarenhet, eller åtminstone bäst förbereder denna» (L-H 34 f.). 

Upplevelse och tro 

Det är sannerligen inte att undra på, att den traditionella kristna vägen ter sig så litet 
lockande. Varför skall man bry sig om andras erfarenheter, när man själv kan 
etablera direktkontakt? Hof avslöjar nämligen vad de som ägnar sig åt bibelmedita
tion i själva verket sysslar med: de mediterar, inte över Gud utan över andras 
erfarenheter: »man vänder sig i första hand till de kristna uttrycksmedel, som 
uttrycker och förmedlar andras erfarenheter». Helt annorlunda förhåller det sig i 
djupmeditationen: där får man »omedelbar kontakt med en källa som ständigt 
rinner till, med friskt vatten» (L-H r r ). 

Det måste alltså ske en övergång från »objektinriktad meditation» till en »medi
tation utan objekt». Det sker genom »tömmande av själen». Vad menas med detta 
omdiskuterade och ofta missförstådda begrepp? Lassalle svarar: från medvetandet 
måste elimineras »all kunskap, i den mån religiös kunskap består i ett begreppsmäs
sigt vetande och av sådana bilder och föreställningar som aktiveras i den objekt
inriktade meditationen. T. o. m. det rent teoretiska vetandet om Gud måste glöm
mas» (L-H 37). I sin strävan efter »en högre form av kunskap» måste man »glöm
ma» begreppen, bilderna och föreställningarna. Dessa ger tydligen inte ens en ana
log kunskap om Gud. Helt riktigt och självklart konstaterar Lassalle, att »den van
liga kunskapen är uppbyggd på begrepp och att den är begränsad, medan Gud står 
över alla begrepp och är obegränsad. Inget mänskligt begrepp kan återge vad Gud 
är.» Härav drar emellertid Lassalle följande förbluffande slutsats: »Så länge vi före-
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ställer oss Gud med hjälp av begrepp, är det inte Gud som vi föreställer oss utan 
enbart en avgud» (L--H 38). (I det tyska originalet står det »Idol» (L 28), vilket kan 
betyda »bild», men om det är vad som menas uttrycker satsen närmast en truism.) 

Nej, någon sådan avgudadyrkan torde verkligen de kristna inte göra sig skyldiga 
till. Alla bedjande, mediterande och gudstjänstfirande kristna med normala för
ståndsgåvor torde - åtminstone på ett oreflekterat sätt - känna till och i sitt andliga 
liv leva på analogi/ärans grund. De vet, att de begrepp, bilder och föreställningar 
som vi har om Gud och de andliga tingen inte är en »beskrivning» av Gud sådan 
som han verkligen är, inte är identiska med sitt »innehåll». Men de vet också, att om 
Gud i skapelsen har givit oss tingen, om hans Son blivit människa och talat till oss på 
människors språk, om han givit oss materiella sakrament,.så vill han också med, i 
och genom dem verkligen säga oss något väsentligt. De vet, att denna »objektvärld» 
är den stege, på vilken man stiger upp till Gud och de andliga »tingen». De vet, att 
allt detta, liksom Kristus själv, är vägen och att det här inte finns några genvägar. 
Gud viker visst inte undan från oss, om vi försöker närma oss honom med hjälp av 
begrepp hämtade från den begränsade, skapade världen (jfr L--H 38). Tvärtom hör 
också de med till »vägen», även om det är en väg som bara de kristna känner till. 
Därmed är de privilegierade och inte missgynnade. Gud har närmat sig dem och inte 
dragit sig undan från dem. Att man i buddhismens zen avvisar »all objektinriktad 
meditation, även vad gäller nybörjaren» (L--H 38), ter sig då helt följdriktigt. Att 
man däremot i det kristna västerlandet alltid skattat den »objektinriktade» medita
tionen högt, ter sig lika följdriktigt. Det beror i grunden inte på att den västerländ
ska kulturen är »starkt rationaliserad» (L--H 34), utan rimligtvis därpå, att man 
verkligen har »objekt» att meditera över som leder till Gud och uppenbarar honom. 

» Vi vandrar här i tro», säger aposteln, »och inte i åskådning» (2 Kor. 5: 7). 

Därmed sammanfattar han de grundläggande villkor, under vilka vi har att leva 
under tiden mellan Kristi himmelsfärd och det himmelska skådandet. Detta uteslu
ter inte kontemplation och höga mystiska erfarenheter. Men dessa har sin förutsätt
ning i tron. Att »vandra i tron» utesluter mte »visshet», en visshet som också kan 
hämta sitt stöd i »erfarenheter». Men »erfarenheterna» kan aldrig bli så entydiga, 
att de tar bort avgörelsen. Tron innebär därmed alltid ett risktagande. 

Om tron i den meningen talar inte Lassalle och Hof, utan desto mera om nödvän
digheten av »upplevelser» och »direkta erfarenheter». Man försäkrar, att det »sker 
en ständig utveckling» och att vi » just nu kommit till en avgörande punkt i 
utvecklingen på det andliga livets område». Nu sägs »gudsupplevelsen» vara »män
niskans allra viktigaste angelägenhet» (L--H 18 f.). »Den moderna människan» 
behöver dessa upplevelser för att få »större visshet» (L--H 92 f.). Hon behöver 
tydligen andra säkringar än dem som livet med Gud i tron, hoppet och kärleken ger. 
Men är det inte litet svårt för oss att avgöra, vad vi verkligen »behöver»? Vad vi vet 
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Nedklassningen av de typiskt mänskliga värdena i vårt industrialiserade, mekanise
rade och teknokratiska samhälle väcker i våra dagar berättigad reaktion. Människan 
revolterar mot det faktum att hon blir reducerad till ett nummer och en robot. 
Människan som blivit alienerad från sig själv erfar i sig en skärande hemlängtan efter 
sitt sanna hem: hon vill på nytt lära sig leva utifrån de djupare skikten av sitt väsen. I 
denna rörelse från ytan till djupet tycks meditationen kunna erbjuda oersättlig 
hjälp. Framför allt transcendental meditation och den zen-inspirerade meditations
tekniken förmår skänka sina utövare mycket snabba och uppmuntrande resultat på 
vägen till självförverkligandet. ' 

Det som i detta sammanhang är särskilt beklagligt är att kyrkorna och samfunden 
inte är redo att erkänna de positiva värden som finns i dessa meditationsvägar och 
integrera dem i kristendomen. Med kyrkor och samfund menar jag framför allt 
deras officiella representanter och ledare: teologer och präster. Till stor del har 
meditationsvågen kommit att stå utanför kyrkan. Människor som vill meditera och i 
detta avseende söker hjälp och ledning hos kyrkan får ofta söka förgäves. De får för 
det mesta söka hjälp hos människor som huvudsakligen har hämtat inspiration i 
hinduism eller buddhism och som har föga intresse för huruvida denna från öster
landet importerade meditation ännu har något att göra med kristen bön. Ty i sista 
hand är det detta som det rör sig om. En kristen kan inte be på vilket sätt som helst. 
För honom innebär bönen alltid att han förenar sig med Kristi bön i sitt inre. En bön 
i vilken Kristus inte f'ar inta den centrala rollen är inte någon kristen bön och kan 
inte heller föra till autentisk kristen mystik. 

Därför tycks det mig viktigt att göra en jämförelse mellan de asiatiska medita
tionsformerna, framför allt zenmeditationen, och den kristna bönen, för att på så 
sätt få en bättre insikt i den kristna bönens originalitet. Jag har i ett annat samman
hang redan skrivit om det positiva bidrag som zen kan ge det kristna bönelivet. 1 

1 Hans Hof och Wilfrid Stinissen, Meditation och mystik, Verbum, 1972, s. 136-149. Meditationens 
vägar, Natur och Kultur, 1973, s. 72-82. 

är, vad vi har fått och vad det ankommer på oss att göra. Vad därutöver är, kan 
sammanfattas med Thomas Mertons ord: »Sann kontemplation är inte ett psykolo
giskt trick utan en gudomlig gåva. Den kan komma till oss endast som en gåva, och 
inte som ett resultat av vårt skickliga bruk av andliga tekniker» (Contemplative 
prayer, sid. 92). 



Österländsk meditation och kristen bön 

I denna artikel vill jag däremot betona att man inte utan vidare och inte utan ur
skiljning kan överföra zenmeditationen till kristendomen, utan att därmed förråda 
kristendomens innersta väsen. 

När vi jämför zenmeditationen med den kristna bönen, lägger vi genast märke till 
en tredubbel fundamental skillnad. 

r. Uppfattningen angående befrielsen 

Både i zenmeditation och kristen bön rör det sig om att befria människan från »det 
lilla jagets» tyranni, från »den gamla människan». Det rör sig om att bryta igenom 
den lilla cirkel som människan är inkapslad i, så att hon kan träda ut i det stora, fulla 
livet. Men det sätt varpå detta sker är fundamentalt olika i kristendomen och i 
österlandet. 

I österlandet har man inget som helst behov av en förlossare. Människan skall frälsa 
sig själv. Människorna har alltid haft en vag känsla av att de inte bara kan bli allt utan 
att de ursprungligen redan är allt: man känner sig inbäddad i det gudomliga, som en 
del av en urkraft, som om man drogs med i en livsström. Det som det kommer an på 
är att bli ett med urgrunden, att strömma tillbaka till urkällan. Man återvänder eller 
stiger upp till det universella medvetandet. En delsanning, nämligen att vi är »av 
Guds släkt» (Apg. 17: 29) och därför »lever, rör oss och är till i honom» (ibid. 28) 
rar här komma till sin rätt. Det är en väg för de starka som kan klara sig själva. Det är 
en väg av andlig självbefrielse. 

Kristendomen räknar inte med denna förmåga hos människan. Det är Kristus som 
frälsar människan. Det är Gud som tar initiativet: » Vi älskar därför att han först har 
älskat oss» (r Joh. 4: 19). 

Detta har stora konsekvenser på meditationens och bönens nivå. I zen sker allting 
på grund av naturens krafter. Satori är något naturligt, som man kan uppnå genom 
egen ansträngning. Den kristna kontemplationen däremot är Guds fria gåva. I den 
kristna mystiken är allting nåd. Man kan be om denna nåd, man kan förbereda sig 
för den, öppna sig för den, men ingenting mer. Detta medför att tekniken inte är 
lika viktig i den kristna bönen. Tekniken kan inte tvinga Gud. Visserligen kan man 
med hjälp av teknik framkalla en viss vila och frid, men denna frid har i och för sig 
ingenting att göra med äkta mystik, i varje fall inte med mystik i kristen bemärkelse. 
Tekniken kan vara till hjälp för att öppna den inre människan, för att göra henne 
mottaglig och disponibel. Om sedan Herren kommer, kommer han fritt. Då kom
mer vi inte heller att ha intrycket av att det är vi som har förtjänat denna upplevelse, 
att det är vi som har åstadkommit den med våra metoder. Om vi kommer i kontakt 
med den levande Guden, är det för att han själv vill ge och uppenbara sig. 

Där man alltför mycket betonar den tekniska sidan, är risken stor att man hindrar 
bönens vidare utveckling. Den äkta bönen får ingen riktig chans, den rar aldrig vind 
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i seglen eller snarare: den helige Ande får aldrig tillfälle att fylla seglen, därför att de 
inte är hissade. Man kan vara så intensivt sysselsatt med buk och andning att 
kärleksförhållandet till Gud helt kommer i skuggan. Och ändå är det just detta 
förhållande som utgör bönens väsen. Det är alltså av stor vikt att man inte överbeto
nar teknikens värde: man får ta emot tekniken med tacksamhet som ett hjälpmedel 
men utan att fästa sig vid den, och man avstår från den när den blir till ett hinder. 
Man använder tekniken så att man inte binder Anden, utan så att man i stället 
lämnar honom större frihet. 

Att frälsningen inte är människans verk utan Guds, har också konsekvenser i 
fråga om det sakramentala livet. Gud har tagit initiativet genom att sända sin Son. 
Jesus är vår Frälsare och ingen annan. »Det finns inte något annat namn under 
himmelen givet åt människor, genom vilket vi kan bli frälsta» (Apg. 4: 12). Det är 
just i sakramenten som vi på ett alldeles särskilt sätt kan möta Jesus och bli frälsta av 
honom. Detta gäller framför allt dopet och eukaristin. När det gäller en kristen kan 
man säga att Guds liv inte kommer till full utveckling i honom utan sakramenten. 

Kanske är detta den österländska meditationens största fara: att man inte längre 
ser meningen med sakramenten, med liturgin, med kyrkan. Faktiskt händer det inte 
så sällan att man, efter att ha upptäckt yoga eller/och zen, tror att man inte längre 
har behov av kyrkan. Under så många år har man gått i kyrkan, men utan att man 
tycker sig ha haft någon nämnvärd nytta av detta. Nu, genom den nyss upptäckta 
meditationen, börjar det äkta livet. Man vänder ryggen åt dessa »magiska» riter som 
kanske är bra för obildade människor, men som förlorar sin me11ing när man har 
blivit »upplyst». I stället borde meditationen göra människan redo att motta sakra
menten på ett helt nytt sätt, fullständigt disponibelt. Den som har uppnått sitt 
väsens djupaste grund kan också utifrån denna djupaste grund delta i eukaristins 
firande. Och vilken skillnad får man inte då erfara! 

2. Uppfattningen om tomheten 

Både i den kristna och den buddhistiska, särskilt den zen-inspirerade mystiken, 
spelar tomheten en stor roll. Men ändå finns det en mycket stor skillnad. 

I zen drivs tomheten igenom konsekvent, ända till det yttersta. Medvetandet blir 
fullständigt uttömt. I sista hand rör det sig om att få erfara det rena medvetandet, 
det medvetande som inte mer har några objekt. Den kristne kan här inte efterfölja 
zenmunken. Visserligen känner den kristna bönen en utveckling mot större enkel
het. Ingen har beskrivit denna utveckling så tydligt som Johannes av Korset. 
Nybörjarens inre bön är en bön som består i att fundera över och tala med Gud och 
Kristus. Men så småningom lämnar detta tänkande och talande plats för en kärleks
full blick på och en kärleksfull uppmärksamhet gentemot Gud. Då finns det en 
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tomhet i huvudet, det vill säga i den meningen att det numera finns få eller inga 
begrepp, bilder och ord. Men det finns ingen tomhet i hjärtat: där finns ett 
kärleksfullt strävande och strömmande till Gud. 2 Man vill Gud. Den anonyme 
författaren till det kända medeltida verket The cloud oj unknowing förklarar mycket 
noga hur det mänskliga förståndet kommer till korta och inte kan nå fram till den 
Ofattbare. Gud bor i »ett ovetenhetens moln» dit förståndet aldrig kan träda in. 
Men viljan, det vill säga kärleken träder in i Guds mysterier. »Han kan älskas men 
inte tänkas. Kärleken kan nå honom, men aldrig tanken.» 3 

Denna uppfattning om tomheten i den kristna bönen har naturligtvis en djupare 
grund, nämligen det faktum att »ordet» intar en viktig plats i kristendomen. Den 
kände zenspecialisten Shizuteru Ueda uttrycker på ett mycket skarpt sätt skillnaden 
mellan kristendomen och buddhismen: »Kristendomen är en ordets religion. Männi
skan hör Guds ord, hon tillägnar sig det, och hon predikar i sin tur. Mäster Eckhart 
var just en sådan ordets människa. Han var predikarbroder. De buddhistiska mysti
kerna däremot avstår från varje form av förkunnelse. En lärjunge frågar mästaren: 
Vad är Buddha? Mästaren lägger sin handflata över lärjungens mun. En munk frågar 
en stor zenmästare: Vilken är buddhismens första sanning? Mästaren ger honom en 
spark.» 4 

I kristendomen tror man alltså att det är meningsfullt att tala om Gud. Det är Gud 
själv som har börjat att tala om sig själv, först genom profeterna och sedan genom 
sin Son. Kristus har monopol på ordet. »Ingen känner Fadern utom Sonen och den 
för vilken Sonen vill uppenbara honom» (Matt. I I: 27). De ord som Kristus och alla 
förkunnare efter honom säger om Guds mysterium, uttrycker en verklighet. De 
antyder något varigenom vi tränger djupare in i Guds väsen. 

Att kristendomen börjar med ordet återspeglas på ett mycket konkret sätt i 
meditationens utveckling så som den beskrivs i den västerländska mystiska traditio
nen. Nybörjaren på bönens väg börjar inte omedelbart med att göra en djupdyk
ning ner i tystnaden. Under den första fasen i bönelivet har förståndet, fantasin och 
minnet stor betydelse. Man föreställer sig bestämda scener ur evangeliet, man 
begrundar dem, man talar med Herren, man fattar konkreta beslut att förnya sitt liv. 
Det är först så småningom som detta tänkande och talande förenklas och av sig själv 
mynnar ut i en kärleksfull uppmärksamhet. De andliga författarna säger med efter
tryck att man inte får börja alltför tidigt med denna ordlösa bön. Man måste vara 

2 Ordet »hjärta» syftar här inte på affektiviteten utan på ett djupare skikt i människan, där både tankar 
och känslor har sin upprinnelse. 
3 The cloud of unknowing by an English Mystic of the XIVth century, Edited by Abbot Justin McCann, 
Bruns & Oates, London, 1964, kap. 6, s. 15. 
4 Die Gottesgeb11rt in der Seele und der Durchbruch zur Gottheit, Gerd Mohn, Giitersloh, 1965, s. 150-15 r. 
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mogen för den. Det vill säga man måste känna ett inre behov av att vara hos Herren 
utan att säga eller tänka mycket. 

Avsikten med detta mer diskursiva talande och tänkande i bönen är att få till stånd 
en konkret kärleksgemenskap med Kristus. När man på ett kärleksfullt sätt tänker 
igenom det som Herren sagt och gjort, kommer han så småningom att bli till en 
levande Person: det uppstår ett vänskapsförhållande som blir allt djupare och 
innerligare. Men nu är det så att det är typiskt för varje kärleksförhållande som 
utvecklar sig och fördjupas på ett normalt sätt, att det myckna pratandet efter hand 
stannar av. Man tycker om att sitta med varandra i tystnad. Utan att orden helt 
försvinner kommer dock tystnaden att inta en allt större plats. Denna tystnad är inte 
en tom, pinsam tystnad, utan en fullödig, varm tystnad. Tystnaden uttrycker det 
faktum att kärle¼:en har nått fram till ett djup som inte går att uttrycka med ord. 

Nu kan man fråga sig om det är tillåtet att helt enkelt hoppa över den första 
bönefasen, nämligen att tänka på och att tala med Herren. Kan man med ens störta 
sig in i tystnaden? Och finns det då inte en fara för att denna tystnad är en tom och 
död tystnad, i varje fall en tystnad som inte har något att göra med Jesus Kristus? 
Har det djup, som man i transcendental meditation dyker ned i, någon religiös 
betydelse? Finner man i detta djup Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande, eller 
finner man endast ett kosmiskt medvetande, en känsla av enhet med alltet? Denna 
fråga är av största vikt, för den kristna bönen är detta en fråga om att vara eller icke 
vara. 

Om man redan från första början övar en tyst, ordlös bön, är det av mycket stor 
betydelse att utanför själva bönen nära sin kunskap om Herren Jesus, genom att läsa 
Nya Testamentet, genom att deltaga i kyrkans liturgiska bön, genom att intensivt 
leva i Jesu närvaro under dagens lopp. Då kan »djupmeditationen» efter hand av sig 
själv få en pla~ i denna totala hållning av kärlek. Meditationen kommer då inte att 
vara ett försjunkande i en obestämd Urgrund, utan en gemenskap med en älskad 
Vän. I meditationens början skall man då låta alla bekymmer, alla tankar och alla 
önskningar glida av sig, inte för att lycksaligt sjunka ned i ett bottenlöst djup, utan 
för att vara helt öppen för Kristus. 

Jag tror i alla fall att det kan vara legitimt i vår tid att snabbare gå över till en 
enklare böneform, en bön utan många tankar och ord. Nutidsmänniskan är för det 
mesta så trött att hon inte vill börja arbeta på nytt i bönen efter en lång dags slit. De 
traditionella metoderna är alltför invecklade för nutidsmänniskans utslitna nerver. 
Efter en ansträngande arbetsdag skall meditationen snarare vara en vilopaus där den 
jäktade människan återfinner Gud och sig själv. Trötthet behöver inte alltid vara ett 
hinder. Den kan också bidra till att man snabbare kan gå över till en djupare 
böneform. Då skall man i bönen lättare söka vila hos Gud: » Vänd åter till din ro, 
min själ, ty Herren har gjort väl mot dig» (ps. I 16: 7). 
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3. Uppfattningen om spänningen mellan subjekt och objekt 

I de österländskt inspirerade meditationsformerna rör det sig om att så snabbt som 
möjligt övervinna spänningen mellan subjekt och objekt. Det egna jagets gränser 
förflyktigas, jaget smälter samman med alltet. Målet för zenmeditation är Satori, 
väsensskådandet. I åskådningen av sitt djupaste väsen känner man sig ett med alltet: 
man är ett uttryckssätt för det absoluta Varat. Den lilla människan står inte längre 
mitt emot det Absoluta, hon har själv blivit till det Absoluta. 

I kristendomen är det inte alls på samma sätt. I den kristna bönen står Kristus i 
centrum. 

Men vem är egentligen Kristus? 
När Kristus levde i denna värld var han, utifrån sett, en människa som alla andra. 

Människor kom i kontakt med honom på samma sätt som människor brukar komma 
i kontakt med varandra. Fastän Kristus redan då, såsom Logos, var skapelsens 
bärande grund - »allting har blivit till genom honom» Goh. 1: 3) - var detta likväl 
inte synligt i hans jordiska, historiska gestalt. Så länge vetekornet icke hade fallit i 
jorden och dött, förblev det ett ensamt korn Goh. 12: 24) .. Men när vetekornet dör, 
då genombryts den begränsning som Kristi jordiska gestalt har. Hans mänskliga 
natur blir förhärligad. Från och med nu är han »Kyrios». Kristi mänskliga natur 
genomstrålas nu av Logos' härlighet. Logos' makt blir nu synlig och verksam i 
Herrens mänskliga gestalt. Från och med nu är han inte längre instängd i sin jordiska 
gestalt, men i och genom denna gestalt meddelar Logos sig med mänskligheten och 
hela kosmos. Kristus »flyter ut» över hela universum, han blir till världens medel
punkt, han blir till den kosmiske, alltomfattande Herren. Till följd av detta nya sätt 
att vara är Kristus inte längre ett »du» såsom människorna är för varandra. Han blir 
till vår tillvaros grund, vi blir till en ande med honom (1 Kor. 6: 17). Han är en inre 
kraft i oss som förvandlar oss till hans avbild, från härlighet till härlighet (2 Kor. 
3: 18). 

I meditationen kan man närma sig Kristus både som historisk person och som 
förhärligad Herre. Under den första bönefasen, nämligen den traditionella betrak
telsen som består i tänkande och talande, betraktar man framför allt Kristus i hans 
mänskliga, historiska gestalt, såsom den beskrivs av de synoptiska evangelisterna. 
Att närma sig Herren på detta sätt är synnerligen fruktbart och kan aldrig helt och 
hållet överges, fastän detta också - såsom jag redan ovan har sagt - kan finna en 
plats utanför själva meditationen. Faran med betraktelsen ligger emellertid i att man 
kan komma att uppfatta Kristus på ett alltför mänskligt sätt. Visst vet man och tror 
man att han är Gud, men i det konkreta mötet i meditationen spelar det ingen roll, 
utom på så sätt att man tillskriver honom en speciell makt. Men han förblir en 
»Gegeniiber». 

På ett mer framskridet stadium i meditationen, i synnerhet då i den tysta, ordlösa 
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bönen, uppenbarar sig Kristus huvudsakligen i sin gudom, på det sätt som han 
uppenbarar sig hos Johannes. Här ses han och erfars kanske så småningom också 
som livsgrunden, och det så mycket att den bedjande människan i sanning kan säga: 
»Det är inte längre jag som lever, det är Kristus som lever i mig» (Gal. 2: 20). Här 
blir liknelsen om vinträdet och grenarna en levande verklighet. Här är Kristus inte 
längre blott och bart ett »du», här blir han till mitt livs liv, mitt djupaste jag. 

Faran med denna djupare bön skulle kunna ligga i det faktum att man här skiljer 
den förhärligade Kyrios från den historiske Jesus av Nasaret. Kristus skulle då 
kunna bli till en opersonlig princip, till en ekvivalent till det indiska atman. 5 Denna 
fara är särskilt stor där man övar meditation enligt en österländsk metod. Dessa 
meditationsformer har ju uppstått utifrån en bestämd, nämligen en monistisk filo
sofi. Det är inte så lätt att skilja dessa meditationsformer från deras filosofiska 
bakgrund. Ofta sätter den hinduistiska eller buddhistiska filosofin i någon mån sina 
spår på meditationstekniken, såvida denna inte medvetet tas upp i ett kristet 
sammanhang. Att detta inte bara är tomma fantasier framgår av det faktum att en hel 
del människor, som ägnar sig åt nyupptäckta former av »djupmeditation» å ena 
sidan når fram till ett fördjupat religiöst liv och lättare kan tro på en transcendent 
princip, men å andra sidan får mindre lust att deltaga i liturgisk bön och i kyrkans 
sakramentala liv, varigenom man dock - det är i alla fall kristen övertygelse - på ett 
privilegierat sätt kommer i kontakt med Kristus. Den transcendens som de erfar i 
sig själva har med andra ord ingenting mer att göra med den historiske Jesus. 
Kanhända blir de i ett speciellt avseende religiösare, men de har kommit långt bort 
från Kristus. Den transcendens som de träffar på, är då inte längre vår Herres Jesu 
Kristi Fader, utan en kosmisk Urgrund. På detta sätt återfaller de i en förkristen, det 
vill säga en mer primitiv religiös erfarenhet, som människan av egen kraft kan arbeta 
sig fram till. 

Tron på en transcendent princip leder inte automatiskt till tron på Kristus. Och 
det gör inte ens tron på en personlig Gud. Övergången till tron på Kristus är inte alls 
lätt. Man måste gå över en tröskel. Paulus är nog det mest talande exemplet på 
detta. På vägen till Damaskus måste Kristus använda radikala medel för att förvandla 
honom från förföljare till efterföljare. 

Om man konkret skulle ställa frågan om förhållandet mellan urgrunden (det som 
Diirckheim kallar »das Wesen») och Kristus, då skulle man om man tar sin utgångs
punkt i Paulus - vara tvungen att svara, att det här inte kan vara fråga om någon 
identitet. Kristus är hos Paulus ingen anonym urgrund, han är den levande Jesus 
från N asaret, som han har mött på vägen till Damaskus. Hur mycket denne Kristus 

5 Människans »atman» (»själv») är evig och oföränderlig och en reflex av den enda universella världssjä
len, fri, obunden och oberörd av alla affekter. 
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än är hans livs liv (Gal. 2: 20), så är han på samma gång ett »du», till vilken han står i 
ett personligt förhållande. 

Paulus beskriver sitt förhållande till Kristus på tre olika sätt: 
- Kristusimig(Rom. 8:ro,2Kor.13:5,Gal. 2:20,Ef. 3:17,Kol. 1:27) 
- jag i Kristus (164 gånger!) 
- jag mitt emot Kristus: Kristus är min Herre, jag är hans träl (Apg. 9: 5, 26: 16, 
Rom. 1: 1, Gal. 1: 10, Fil. 1: 1). 

Dessa tre uttryck säger tre olika saker. Kristus är samtidigt immanent (Kristus i 
mig), och transcendent (jag i Kristus) och person (jag mitt emot Kristus). Man far 
inte försumma något av dessa tre element, om man vill bevara sitt förhållande till 
Kristus rent. Han visar sig mitt i mitt väsen som den som är mer jag än jag själv, 
därför att han inifrån lägger beslag på och besjälar det allra djupaste i mig, nämligen 
min kärlek. Han är på samma gång större än mitt hjärta (1 Joh. 3: 20), därför att han 
är Vinträdet, varav jag endast är en gren. Och han förblir Jesus, Marias son, 
timmermannen från Nasaret. 

Det uppstår en enhet och ändå bevaras tvåfalden. Den mänskliga personlighetens 
strukturer upplöses inte. Men splittringen blir övervunnen. Det kommer en 
»två-enighet» till stånd. För den som tror är ingenting omöjligt: drömmen om att bli 
oändlig och önskan att förbli sig själv blir bägge uppfyllda. 

Det faktum att Kristus är med i meditationen får omedelbart följder för den 
mystik som meditationen mynnar ut i. Kristus är ingen slutpunkt, han är Vägen. 
»Jag är icke allena, ty Fadern är med mig» CToh. 16: 32). Det är omöjligt för Kristus 
att göra någon till sin intime vän utan att samtidigt också föra honom till Fadern. 
Den som har sett Sonen, han har sett Fadern CToh. 14: 9). Den som låter sig föras av 
Sonens »strömdrag», upptäcker omedelbart att denna ström leder fram till Fadern. 
Någon annan väg till Fadern finns helt enkelt inte. Det är endast genom honom som 
man kan nå fram till Gud i hans inre-gudomliga liv. Gud som Väsensgrund, som 
outtömlig källa till allt som består, kan man också nå fram till utanför kristendomen. 
Men Gud som Fader, Son och Ande är endast tillgänglig för den som låter sig ledas 
av Kristus. Han är den ende som kan berätta för oss om honom därför att han, och 
endast han, är den som lever i Faderns sköte. Därför är kristen mystik alltid 
Treenighetsmystik. Kristen mystik är inget försjunkande i Alltet utan innebär att 
man upptas i den ström som går från Fadern till Sonen och från Sonen till Fadern i 
den outsägliga, hemlighetsfulla rymd som Anden är. I denna mystik finns en 
våldsam dynamik: människan tar del i Sonens eviga födelse ur Fadern, och hon tar 
också del i den eviga rörelsen från Sonen till Fadern när han i tacksamhet ger sig 
själv tillbaka till honom. 

Det finns människor som menar, och därvid tycker de sig ha funnit stöd hos 
Eckhart, att den högsta Gudsupplevelsen är att erfara det Ena, Absoluta. Personli-
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gen kan jag inte instämma i detta. Att tänka att Personernas trefald överstiges av 
Gudomens enhet är att tänka att det Gamla Testamentet står högre än det Nya. 
Gamla Testamentet lär oss att Gud är en. Men Nya Testamentet lär oss hur Guds 
inre väsen är sammansatt: enheten i Gud är en enhet av Tre. 

Det är snarare så att upplevelsen av enheten i Gud kommer först i den mystiska 
erfarenheten. Därefter kommer upplevelsen av de tre Personerna, och de erfars var 
och en på sitt speciella sätt. 6 Fadern erfars som kraft, varats källa, outsinlig rikedom, 
och människans reaktion på detta är jubel och tacksamhet. Sonen är Brudgummen: 
hans Kärlek är oändligt öm, diskret, ren. Anden leder in människan i Gudomens 
djup: »han utforskar allt, till och med djupen i Guds väsen» (1 Kor. 2: rn). Där 
Anden är i arbete är det som om ett oändligt djup öppnade sig: människans reaktion 
på detta är tystnad, djup tystnad. 

Naturligtvis finns det här också en polär spänning i den meningen, att man i den 
mystiska erfarenheten ständigt på nytt studsar från den ena polen till den andra, från 
enheten till trefalden och från trefalden till enheten. Guds enhet är brännpunkten, 
men från brännpunkten går en utstrålning i tre riktningar. 

Vad som är den högsta enheten är det inte vi som skall bestämma. Det beslutet 
ligger hos Gud som är både en och tre. Detta sätt att trefaldigt stå mitt emot 
varandra och vara i varandra är den högsta enheten. 

6 Detta är särskilt tydligt hos Johannes av Korset och Teresa av Avi la. I den »inre borgens» femte boning 
kommer själen till föreningens bön: där f'ar hon erfara Gud, men utan att urskilja de olika gudomliga 
personerna. I den sjunde och sista boningen uppenbarar sig emelleråd de tre Personerna i Guds väsens 
enhet. 
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Två attityder 

Varför har de intellektuella svårt för den karismatiska rörelsen? För litet tro? Eller 
för mycken lärdom? 

Min ungdomsvän Theresa bor tillsammans med en åldrande förälder och undervi
sar i det katolska gymnasium, som vi och våra vänner gick på, i en medelstor stad i 
USA:s Midwest. Hon är livlig, intelligent och söt. Hon har en fil. mag. från ett 
välrenommerat universitet. 

Theresa och den karismatiska rörelsen kom nyligen att gå skilda vägar. För ett år 
sedan kände hon behov av ett andligt stöd i en gemenskap. Genom litteratur hade 
hon blivit intresserad av den karismatiska rörelsen. Den katolska pingströrelsen 
hade ännu inte kommit till vår stad, så Theresa sökte sig till något som kallas Full 
Gospel Business Men's Fellowship International (förkortat till FGBMFI). Här fick hon 
kontakt med väckelserörelsen utan att behöva söka sig till en av de protestantiska 
kyrkorna. 

Hon mottogs hjärtligt i denna gemenskap av karismatiska män och kvinnor och 
deltog under tre kvarts års tid i deras bönemöten samtidigt som hon regelbundet 
gick i mässan i sin hemförsamling. Min väninna blev förvånad, ja, överväldigad över 
den glödande tro hon fann hos sina nya vänner, över de helbrägdagörelsens under 
hon fick bevittna, över det tungomålstalande och det profeterande, som ägde rum 
vid dessa möten samt över den djupa kärlek till skriften, som alla gav bevis på. Hon 
bad om att själv få bli andedöpt. Hon läste bibeln och en rad böcker om modern 
pingströrelse. 

Men trots att tiden gick, upplevde Theresa ännu inte några av de genomträngande 
erfarenheter i Anden, som bereder den troende för pingstens gåvor. Hon bad själv 
mer och bad andra att be över henne och med henne. Flera gånger gjorde hon det 
som fordras för att få andedopet: hon överlämnade sitt liv och särskilt sin vilja helt 
och hållet åt Herren. Hon bad om förlåtelse för sina synder. Trots att Anden dröjde 
gav Theresa inte upp att tro och hoppas. 

Slutligen kom hennes karismatiska vänner till den slutsatsen att det var Theresas 
»intellektualism» som blockerade den Helige Ande. Vid ett bönemöte hemma hos 
en av vännerna kom de, en efter en och förmanade, ja, nästan besvor henne enträget 
att ge upp sitt högmod. Det var nog välment men ledde till en känslokris och 
Theresa flydde i tårar för att inte mer återvända till gruppen. 

Theresa har fortfarande inte fått något andedop, men hon har kvar sin tro och sitt 
hopp. Vid det här laget kan hon se på sina upplevelser hos pingströrelsen med en 

71 



Barbara Nauer 

viss humor: »Jag har faktiskt svårt att tro att min överlägsna begåvning skulle vara 
för mycket för den Helige Ande att klara av. Jag tror fortfarande att han skall kunna 
tränga igenom på något sätt, till och med direkt till gamla mej.» 

När hon berättade detta kunde vi inte låta bli att brista i skratt. Theresas 
»överlägsna begåvning» - liksom min egen - klarade på sin höjd några tveksamma 
» femmor» i gymnasiet. Men hennes situation är absolut inte något att skratta åt. Det 
är knappast troligt att ett möte med en katolsk pingströrelse skulle ha inneburit att 
Theresa sluppit ifrån de slags problem som hon råkade in i hos FGBMFI. 

Låt mig nu ställa frågan: Varför kommer »intellektuella» - både präster och 
lekmän - redan genom sin läggning på kant med vissa aspekter av den karismatiska 
rörelsen. Förstår man detta, kanske det blir lättare att undvika en del svårigheter. 
Jag vänder mig till karismatiska troende och till katolska och andra »intellektuella», 
som känner sig dragna till rörelsen men har svårt att smälta vissa delar av den. Som 
jag ser det så skulle både de intellektuella, de karismatiska grupperna och hela 
kyrkan vinna på att fler intellektuella deltar i den karismatiska rörelsen. 

Innan vi går vidare, så måste jag försöka förklara vad jag menar med ordet 
»intellektuell». Det är enligt mitt språkbruk en person, som har läst in sig något så 
när på gångna tiders kulturer och på de ideer och institutioner, som dessa gav 
upphov till, personer som kan utveckla en tankegång logiskt, abstrahera och som 
dessutom har fallenhet för kritiskt ställningstagande, både gentemot omvärlden och 
mot sig själva. 

I dagens läge finns det en verklig fara för att skarpt skilda stilar i gudstjänstlivet 
hos olika katolska grupper leder de troende till att begå ett gammalt misstag, 
nämligen att dela in den universella kyrkan i »högkyrka» och »lågkyrka». Den 
katolske intellektuelle har ett särskilt ansvar. Hans obekväma ställning är ofta 
någonstans mitt i den klyfta, som håller på att vidga sig. 

Men som jag ser det finns det fyra olika egenskaper, som gör det svårt för detta 
slags person att komma till tals med karismatikerna. 

r. Den intellektuelle är van vid att analysera och söka efter sammanhang, att 
bedöma upplevelser mot bakgrunden av säkra och bevisade fakta, att fråga om det 
verkar rimligt och förnuftigt. Allt detta skär mot karismatikernas entusiasm. 

När man från karismatiskt håll säger till den intellektuelle att han skall överlämna 
sin vilja till Herren u~an förbehåll, så uppfattar han det lätt som en fordran att sluta 
att använda sitt förnuft. Detta chockerar honom eller gör honom rädd, eller bägge 
delarna. Den intellektuelle är normalt van vid att lita på sig själv och han är av den 
uppfattningen att det är framför allt hans goda förstånd, som hjälpt honom att klara 
av livets fordringar. Hans yrke, hans familjs trygghet - eller det sätt han fungerar 
på i sin orden - beror på att han är väl informerad, andligen klar och kapabel att 
ta itu med saker och ting. 
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Kort sagt: För den intellektuelle är det lika naturligt att låta förståndet leda 
handlandet som att andas; bara på detta sätt kan man fortsätta att existera. Så 
upplevde Theresa det som ett hot mot hela sin personlighet, när man fordrade att 
hon skulle »låta allt gå», skulle överlämna sig reservationslöst och utan kritiskt 
omdöme till något slags upplevelse eller erfarenhet. Att skaffa sig ett eget omdöme 
hör ju till livets grundbetingelser för den intellektuelle. Han uppför sig också vid ett 
karismatiskt möte precis som han gör vid andra tillfällen: som samhällsbedömare 
eller litterär kritiker; han tar itu med och värderar ideer och personer; han placerar 
in erfarenheterna i sin referensram och noterar automatiskt större avvikelser och 
särskilda utslag. Att be en sådan människa att »låta allt gå» är som att föreslå att en 
drunknande person skall släppa taget. 

Pingstvännens entusiasm kan hos den intellektuelle framkalla omdömen alltifrån 
»patetiskt» till »farligt». Han står inför något motsägande: karismatikerna tycks ju 
vara så uppriktiga och äkta, så fyllda av något att de flödar över. Män och kvinnor 
ber högt, tårarna rinner, profetior och tolkningar strömmar ut »allteftersom Anden 
vill». De brister ut i glada sånger, i främmande, oförståeliga tungomål; de omfamnar 
varandra och ropar »halleluja». Den intellektuelle känner sig närmast upplagd att 
fly - han vet inte riktigt från vad. Om man sätter åt honom muttrar han något om 
»holy rollers». Ett är klart: religiös väckelse av det här slaget är inte hans stil. 

2. Den intellektuelle är mycket medveten om ord och skall han uttrycka en 
erfarenhet så får språkets kvalitet - eller tankens - väga upp situationen. 

Låt mig få anföra hur en annan vän, en engelsman i Oxford, specialist på klassiska 
språk, beskrev sina reaktioner, när han varit med på ett karismatiskt bönemöte. 
» Alla mina instinkter är inställda på det som är sammanfattat, logiskt och klart. Och 
nästan allt jag hörde var rörigt, utan sammanhang och oklart.» 

Denne min vän är benediktinpräst och verksam som universitetslärare. Det var 
inte hans mening att avfärda den karismatiska rörelsen bara på språkliga grunder. 
Men han gav uttryck åt det som han fann otillfredsställande vid bönemötet. 

Det, som sägs vid karismatiska möten, har ofta en tendens att vara antingen 
osammanhängande eller svårförståeligt. Detta orsakar svårigheter för den bildade 
person, som försöker besluta sig för om han skall ansluta sig till rörelsen. Varför 
skall nu en man eller kvinna, som har förnuft och begåvning, ge sig in i en rörelse, 
vars medlemmar tycks ha röriga ideer eller kanske till och med är obegåvade? Skall 
de blinda leda de begåvade? 

Den som lagt ned många års möda på studier, forskning eller på utövandet av 
något tekniskt komplicerat, har en medfödd misstro gentemot dem, som är mer 
eller mindre »barbarer», det vill säga ohyvlade och obildade. Han har råkat i 
konflikt med dem förut. Barbarer har ryktet om sig att vara ett hot mot allt, som den 
intellektuelle står för. De brukar inte kampera ihop, inte ens i Guds arme. Den 
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intellektuelle håller sig fjärran från sammankomster, om de nu är religiösa eller ej, 
där de olärda har ledningen. 

3. I den mån den moderne intellektuelle är beroende av den profana omvärldens 
syn på människan som ett deterministiskt väsen, så drar han helst ner alla andliga 
erfarenheter till ett minimum. 

Det gäller inte minst universitetsfolk, som sedan länge har roat sig med att 
psykologisera människans beteende. De flesta av dem har läst en del Freud, Adler 
eller Erik. H. Erikson och dessas epigoner med undersökningar om vad som ligger 
till grund för människans beteende. Det är fascinerande att via psykologen-histori
kern få förklaringar på varför stora män trodde och handlade som de gjorde -
förklaringar, som en vanlig hederlig människa tycker verkar bara larv. Hade Martin 
Luthers modersfixering något att göra med hans tidiga identifiering med Modern 
Kyrkan? Ligger förklaringen till bröderna Kennedys insats enbart i deras faders 
strävan efter makt? En vanlig person tycker att det här spelar väl ingen roll: »de 
blandar ju in frågor som ligger helt bortom min intressesfär». Men den intellektuel
le inser vad detta betyder för hans tro på viljans frihet och nådens liv, för att nu inte 
tala om vanliga människors handlingar, ifall nu psyka-historia är en så pålitlig 
vetenskap som dess utövare påstår. 

Man griper särskilt lätt till detta psykologiserande av mänskligt handlande, när det 
är svårt att analysera det som möter en eller om man anar ett hot mot sig själv. Det 
gäller om mycket av det som finns i väckelserörelserna. Känner sig den intellektuel
le obehagligt berörd av karismatisk tro och väckelsefenomen, så ligger det nära till 
hands att förklara bort dem med hjälp av masspsykologi, masshysteri eller autosug
gestion. Genom sin bildning har han lärt sig hur man gör detta. 

4. Den intellektuelle tycks vara mycket reserverad när det gäller att uppenbara 
sina egna, privata tankar och väckelserörelsens vittnande stöter honom. 

Karismatikerns vittnesbörd, med dess smärtsamma bekännande av en helt per
sonlig vånda och fruktan, går helt emot hans uppfattning om etikett och återhåll
samhet i mänskliga relationer. Han blir generad när andra blottställer sin person. 
Han kan ju dessutom råka känna igen sig själv i deras innersta känslor och bli skakad 
vid tanken på att andra skulle kunna få veta något om hans ömtåliga känsloliv. 

Det hjälper inte att han kan ta sin bildning till hjälp. Tvärtom. Mycket av det som 
han djupast upplever som vånda eller glädje kommer från tankegångar, som inte 
torgförs allmänt. Han har talat ut med andra förut, bara för att bli misstolkad eller 
tillsagd att han lever på ett »alltför högt plan», har inte kontakt med det »verkliga 
livet». Så blev han ännu mer reserverad. Bland karismatiker händer det lätt att han 
blir oroad över att vara oroad. Kanske känner han sig manad att be om detta men 
undrar hur det skall tas emot. 

Det finns fler problem för den intellektuelle. Han försöker alltid hålla sig på ett 
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visst avstånd från andra människors känslor för att kunna bedöma dem rationellt. Så 
blir han lätt skandaliserad över andras omåttliga känsloutbrott. En ung hemmafru 
kan bli lika emotionellt upprörd över att hon tappat sin plånbok med kreditkort och 
allt som en ung man, vars fru ligger för döden. Det kan vara lika upprivande för en 
man att få sin bil helkvaddad som för en författare att brottas med svårigheter att 
hitta den rätta miljöskildringen till en ny bok. 

Glädje är ännu mer oberäknelig. Det finns enkla själar, som tackar Gud för att det 
inte regnade på en picknick, medan andra - ofta intellektuella - ser på hela livet 
som ett enda ösregn. 

Vad jag här beskriver som de intellektuellas tankevanor - andra skulle kanske 
kalla dem hämningar - kan innebära hinder för dem att deltaga i en karismatisk 
förnyelse. Men det behöver inte vara fallet. 

Religiös entusiasm 

Den intellektuelle upplever alltså den karismatiska kallelsen till radikal tro som en 
fordran att stänga av hjärnan och låta känslorna behärska själslivet. Men det som 
man begär av honom är mycket rimligare och behöver inte inkräkta på hans känslor, 
nämligen att han ger upp sin självtillit och i stället sätter sin tillit till Gud. 

Den intellektuelle sätter automatiskt likhetstecken mellan viljestyrka och tanke
förmåga. Han kan därför bara vilja det som verkar förnuftigt. Det har aldrig fallit 
honom in att hans inställning kunde vara ett bevis på högmod - något som han, litet 
felaktigt, associerar med snobbens jag-vet-allt-attityd. Nej, han tänker närmast på 
det som »min förnuftiga läggning». 

I själva verket innebär denna inställning att man vägrar att tro att för Gud är allt 
möjligt. Den intellektuelle är mycket mer kritisk mot förmenta under än andra. Säg 
åt honom att han ju accepterar transsubstantiationen, varför då rynka på näsan åt 
Lourdes och gamla tanter med rosenkransar? Då kommer han genast farande med 
historiska perspektiv och olika distinktioner. »Ni förstår, ingen förnuftig människa 
av idag väntar att det skall ske under.» Fastän den intellektuelle är troende, så finns 
det nog så mycket av en modern rationalist i honom. Hans förväntningar passar 
inom ramen av det som han anser förnuftigt. Och en man som inte tror, hoppas och 
strävar efter annat än det som är rimligt och förnuftigt, är faktiskt en självgod 
människa. 

Karismatisk tro är tokig och oförnuftig. Men det är vanlig tro som förts långt ut. 
Ett tecken på det är, att underverk sker. Ett annat ett envist fasthållande i tron på 
Guds kärlek till oss själva, även när det tycks finnas otaliga bevis på att han glömt 
bort oss. Detta är den tro som Job och Abraham hade, liksom en rad personer i det 
Nya Testamentet samt stora mystiker, som överlevt själens mörka natt. 
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Kierkegaard analyserar denna radikala form av tro i sitt stora arbete Frygt og 
Breven. Han visar hur den, som är försiktig och rationell, endast kan komma till tro 
genom ångest. För att fullkomligt sätta sin tillit till Herren, säger Kierkegaard, 
måste man ta ett existentiellt »språng i det absurda», långt bortom tankeförmågans 
och det sunda förnuftets gränser. Det är självfallet svårare för intellektuella än för 
andra att släppa taget i tanken och det sunda förnuftet. De har ju byggt upp hela sitt 
liv på att inte vara absurda. 

Om den intellektuelle beslutar sig för att lägga sitt liv i Herrens händer, så är det 
särskilt viktigt för honom att inte börja tänka efter, vad han har gjort. Petrus bör
jade sjunka i och med att han reflekterade över att han ju faktiskt gick på vattnet. 
Och Petrus utmålas traditionellt inte som en intellektuell. När Herren kallade, 
sprang han utan att tänka sig för från båten - något som den intellektuelle knappast 
skulle ha råkat ut för: han hade först överlagt noga. 

Det är snarare Paulus, den skicklige advokaten, som kom till Herren på det sätt 
som de flesta intellektuella gör. Den självgode Saul fick bokstavligen trilla från sin 
höga häst och gå igenom en skakande period av blindhet, innan han kunde utföra 
Guds verk, ivrig men nedtagen ett par pinnhål. Sedan gjorde Paulus en insats som 
var ovärderlig. 

Hans fall borde lära oss att när Gud har att göra med intellektuella, som tycks vara 
svåra nötter att knäcka, så är han helt villig att ta i ordentligt. Är den intellektuelle 
obenägen att öppna, när Herren knackar på, så skall han märka att Herren är beredd 
att banka på både länge kraftigt. Och den intellektuelle, likt andra människor, 
kommer till Gud i sinom tid. Men han kommer också vid den tid som Gud vill. 

Ordmedvetande 

Språkbruk beror inte på hög eller låg intelligensnivå. Det är snarare en fråga om två 
olika former av retorik. 

Den intellektuelles ideer rör sig huvudsakligen om förklarande och analyserande 
tankar - som har sin rot i livet men som har filtrerats genom förnuftets fina maskor 
eller genomgått en hel serie av förnuftsbehandlingar. Det är sådant man hittar i 
läroböcker, historiebeskrivningar, predikningar, direktiv, PM, affärsbrev och rap
porter, genomarbetat, värderat och redigerat. De flesta intellektuella tillbringar en 
stor del av dagen med att läsa eller mödosamt författa dylikt material. 

Vid ett karismatiskt bönemöte sker det annorlunda. Där flödar bönen vanligtvis 
fram oförberedd: någon ger ett vittnesbörd spontant eller frambär en bönesuck. 
Ibland är deras tal profetiskt eller i liknelser eller någon känner sig manad att läsa 
några verser ur skriften till allmän uppbyggelse. 

Läsningarna förorsakar inga svårigheter men det personliga vittnesbördet och den 
spontana bönen är klädda i ordalag, som bara ligger ett kort steg ovanför själva 
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upplevelsen - det är ett språk som håller på att födas. Det behöver omarbetas om 
och om igen för att bli förståeligt och sammanhängande. 

Men den som talar vid ett bönemöte »författar» inte i ordets egentliga bemärkel
se. Ju mer han är känslomässigt fängslad av sitt ämne, desto mindre ordning blir det 
på hans språk. Det gäller även den intellektuelle; men, som var fallet med tron, så 
förstår han detta endast när han försökt sig på det. 

Karismatiskt tal ger från början upphov till en rad problem. Det var nog en 
intellektuell, som klagade över de första karismatikerna och fick Petrus att insistera: 
»Dessa män är inte druckna, som ni påstår; klockan är ju bara nio på morgonen» 
(Apg. 2: 15). Man brukar tolka detta som omgivningens reaktion på det tungo
målstalande som förekom bland lärjungarna efter pingst. Men det troliga är väl att 
vad som var en stötesten för åhörarna var inte att de kristna sjöng på okända språk 
- det står ju att alla hörde sitt eget tungomål - utan att det som dessa andefyllda 
troende sade bara gick att förstå bitvis, även på det egna språket. 

Psykologiska förklaringar 

Den intellektuelle, som känner sig frestad att psykologisera om pingstfenomenen, 
bör helst låta bli, varnad av sitt eget praktiska synsätt. Nästan all psykologisering, 
gjord av amatörer, slår tillbaka på upphovsmannen. Är det en expert som står för 
den, blir resultatet mer en hypotes än ett övertygande bevis. 

Skall man göra en psykologisk analys eller en litterär analys, så måste man litet 
godtyckligt flytta fakta runt kring olika tänkbara mönster, som alla kan vara mer 
eller mindre »sanna». Det går inte att komma fram till sanningen genom analys. Det 
kan vara lika rimligt att säga att personer närvarande vid ett möte är ett i sinnet 
därför att Herren är bland dem, som att säga att dessa personer tror att Herren är 
ibland dem, därför att de är ett i sinnet. 

Det olyckliga med en psykologiserande inställning är att den öppnar inte bara 
dörrar utan också falluckor. Ett exempel räcker. Om någon säger: »Jag älskar Dig», 
så är det väl rimligast att ta orden på allvar och glädja sig åt dem. Det är sällan folk 
ljuger om sådant. Inte kan det väl vara till någon nytta om man börjar reflektera, att 
»hon ser nog bara en fadersgestalt i mig» eller »hon använder mig bara som 
transferensobjekt för att bli av med sin fixering vid någon annan, kanske otillåten 
partner». 

Nej, hon älskar honom. Acceptera detta helt enkelt och det kan innebära lycka i 
livet. På samma enkla sätt kan vi ta emot Andens gåvor, bland dem helbrägdagörel
sens under. 

Det privata känslolivet 

Här finns ett problem, som ligger bakom många andra frågor inom den kristna 
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gemenskapen. Spänningarna mellan högkyrklighet och lågkyrklighet, mellan dem 
som vill göra mänskliga känslor uthärdliga genom att objektivisera dem i symboler 
och ritual och dem som vill bibehålla en psykologisk balans genom att släppa loss 
överflödiga känslor. Vem kan avgöra vilket som är det bästa sättet att ta hand om 
sorgekänslor: en rekviemmässa eller högljutt, religiöst klagande? Psykologiskt sett 
fungerar bägge varianterna. 

Det kanske låter lockande att säga att en intellektuell med intresse för karismatisk 
väckelse borde slå sig ihop med andra intellektuella med samma läggning. Det 
kunde åtminstone för ögonblicket klara av emotionella etikettfrågor. Men det kan 
lika väl leda till något som är av större vikt än stilfrågor, nämligen till kristen 
oenighet. 

Den tidiga kyrkans stora intellektuella ljus, Paulus, kämpade med det problem 
som förekomsten av olika gåvor och livsstilar innebar. Hans stora hymn till kärleken 
står i centrum av den diskussionen. Ingenstans föreslår han gruppbildning som en 
lösning för de kristna. Att förenas i kärleken, inte att splittras, det var hans lösning 
på problemet. 

Karismatiska troende får nog visa särskild förståelse för de intellektuella, som 
söker sig till dem. De måste respektera deras önskan om att få ha ett privat känsloliv 
och att det tar tid för dem att acceptera det de inte förstår. Den storagruppen måste 
motstå frestelsen att rynka på näsan åt »specialisten»; annars kanske de jagar 
specialisterna ifrån sig och de kan behövas inom rörelsen för att varna för överdrif
ter. De intellektuella i sin tur måste också visa förståelse: de får inte låta de 
medkristnas gåtfulla och kanske för dem frånstötande handlingar hålla dem från det, 
som hör Gud till. 

När det gäller känslolivets stilarter, så får vi inte glömma bort att vårt religiösa 
engagemang är först för Herren i kärlek och sedan, genom Guds Ande, till vår 
nästa. Det påminner mig om vad min vän Ada sade, när vi gick till Lively Stone 

C hurch i S:t Louis: » Vi ramlar alla hjälplöst till Herren.» Känslolivets yttre stil 
spelar där ingen roll. 

Jag har sett folk i Adas kyrka, hjälplösa, men som förklarade. När denna levande 
församling på ett hjärtligt sätt tog emot mig, den enda vita personen närvarande, så 
förstod jag Pauli vishet: »I en och samme Ande är vi alla döpta till att utgöra en och 
samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är slavar eller fria; alla har 
vi fått samma Ande utgjuten över oss» (1 Kor. 12: 13). 



L.-M. DEWAILLY OP Att läsa en artikel 
i Thomas' Summa 

En liten handledning 

Förra året firades 700-årsminnet av Thomas' liksom också av Bonaventuras död 
samt av andra konciliet i Lyon. Med anledning härav har man skrivit mycket om 
Thomas, bland annat i Credo, som även redogjorde för den stora kongress, som 
hölls i Rom och Neapel vid påsktiden 17-24 april (jfr 74: 4, ss. 145-146). 

Denna litteratur innehöll givetvis en del citat och hänvisningar. I regel antar man 
att den som citerar känner till vad han talar om, eftersom ett citat uppträder i en 
framställning inte som ett dekorativt smycke utan för att stödja och styrka framställ
ningen. Hos läsaren bör ett citat väcka lust att granska det och att fördenskull gå 
tillbaka till källan. 

Käre läsare, du har möjligen blivit lockad av ett eller annat Thomascitat, särskilt 
ur hans Summa Theologiae, det av hans verk som är det mest spridda och citerade. 
Men du vet inte, hur Summan är beskaffad. Jag vill föreslå dig en liten handledning, 
som inte gör anspråk på »lärdom» och djupsinnighet, utan bara är ett blygsamt 
praktiskt tillägg till lärda och djupsinniga uppsatser för att hjälpa dig att dra nytta 
såväl av dessa som av Thomas själv. 

1. Dispositionen av Summan 

Den allra första förutsättningen är givetvis att du har en viss om än ytlig allmänkän
nedom om Thomas, om hans personlighet, hans liv, hans verk. När det gäller 
Summan, bör du ha haft tillgång till ett par studier över dess helhet, dess disposi
tion, dess ledande principer. Men vid detta behöver jag inte uppehålla mig här. Inte 
heller vid det historiska sammanhanget. 

Finner du en synoptisk innehållsförteckning i den upplaga du förfogar över, kan 
du ju titta igenom den med uppmärksamhet och bemöda dig om att inpränta dess 
stora drag i ditt minne. Men än mer behöver du spana efter fogarna i tankegången 
och därvid anlita »prologerna» som finns i början av såväl de tre huvuddelarna i 
Summan som deras viktigare avdelningar. Även om du inte känner dig som en 
Cartesius, bör du hysa ett »metodiskt tvivel» på alla de rubriker, som du finner 
tryckta i din upplaga. Om du, för att ta ett enda exempel, läser Secunda Pars utan att 
lägga märke till annat än de tryckta rubrikerna, kommer du aldrig att ana att denna 
Secunda Pars enligt prologerna i qq. 1 och 6 innehåller två delar, inte Prima 
Secundae och Secunda Secundae, utan en första del som handlar om människans 
slutmål,fi.nis ultimus, I3-nae, qq. 1-5, och en senare om allt som leder människan 
till detta slutmål, från och med P-nae, q. 6, ända till slutet på na-iiae, q. 189. 

Denna regel gäller också sammanlänkningen mellan »traktaterna», ända in i 
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enskildheterna inom varje »traktat» (tractatus, en bekväm modern benämning som 
aldrig möter i Summan, där det i regel står [consequenter, deinde, postea] consideran
dum est de ... ). De rubriker du upptäcker i prologerna bör du anteckna och med 
deras hjälp göra upp din egen »äkta» synopsis. 

Kort sagt får du, även när du läser endast en artikel som du blivit hänvisad till, 
aldrig någonsin nöja dig med att behandla den alldeles för sig som en fristående 
enhet, aldrig begränsa ditt studium till ett enskilt ställe utan vara uppmärksam på 
dess sammanhang med dess trängre eller vidare kontext. 

2. Quaestio och »artikel» 

I våra nutida tryckta upplagor bör du veta att en mängd detaljer inte går tillbaka till 
Thomas utan saknas i alla handskrifter: 

rubriken för »frågorna», själva ordet »fråga», numret, »artiklarnas» antal; 
rubriken för »artiklarna», själva ordet »artikel», numret; 
referenserna i texten eller i marginalen till andra Thomas' verk eller till hans 
källor; 
de kortfattade sammandrag som infogats i vissa upplagor med den bedrägliga 
underrubriken »conclusio». 

De äkta frågeställningarna finns i »frågornas» »prolog». Med hjälp av dem kan du 
ingripa i en »artikel». Lika mycket som rubriken för »frågan» kan rubriken för 
»artikeln» vara missvisande, inte direkt felaktig men utförligare eller knapphändiga
re än det svar, som Thomas kommer att lämna. Egentligen har den första meningen i 
första argumentet blivit automatiskt insatt i rubriken. Till exempel nia, q. 66, a. 1, 
lyder frågan i prologen »Quid sit baptismus, utrum sir ablutio»; i utgåvorna däremot 
blir den »Utrum baptismus sit ipsa ablutio»; ibid. a.2, i stället för »de institutione 
huius sacramenti» står det » Utrum baptismus fuerit institutus post Christi passio
nem». 

I själva verket är ordet »fråga» förvirrande. Du måste komma ihåg att vad man 
brukar kalla »artikel» är en quaestio, att vad man nu kallar »fråga» är en grupp av 
quaestiones. Hela undervisningen under medeltiden till 1200-talet utgjordes av 
lectio, av lästa och utlagda texter. Läraren är en läsare-lector, han »läser» en allmänt 
vedertagen text. Han förklarar den fortlöpande och framställer dess innehåll som 
han dock delar upp och kommenterar efter sin egen uppfattning. Inom denna lectio 
har quaestio-metoden sin upprinnelse. Man uppehåller sig under själva kommenta
ren vid att klargöra svårare punkter, och detta behov att i förbigående »ställa 
frågor» leder till en annan undervisningsmetod (quaestio ), vilken undan för undan 
blir självständig i en »disputation» vid sidan av den »lästa» texten. Frågan brukar 
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ställas som disjunktiv och det andra ledet är alltsomoftast underförstått: Utrum ... 
(an . .. ), Är det så .. (eller så ... )? 

Först framställes flera svårigheter (se nedan). Därefter uttrycker läraren sin 
uppfattning innan han klargör svårigheterna. Det torde vara behövligt att du slår 
upp de s. k. Q11aestiones disp11tatae för att förstå vilken vittgående utformning denna 
metod kan få och därmed hur den i Summan blir inskränkt till ett pedagogiskt 
minimum. När du sedan återkommer till Summan finner du all~så vid prologen till 
varje »fråga» en uppteckning av alla de q11aestiones som »frågan» innehåller och som 
vi nämner »artiklar», t. ex. Ia, q. r: »Circa quae quaerenda sunt decem», och en 
lista, där du som sagt finner de genuina frågeställningarna (i Summan brukas qttaerere 
uteslutande för vad vi kallar artiklar). Antalet av dessa q11aestiones i en »fråga» 
varierar mycket, från en eller två till (högst i Summan) sexton, ra, q. 14. 

3. Disposition av en quaestio (»artikel») i Summan 

De första ord du läser hänvisar till den nyssnämnda frågeuppräkningen (Ad pri11111111 
sic procedit11r, ad secund11m, etc.). De följs av Videt ur q11od (det anses att) och längre 
fram av Praeterea (vidare). Så inledes ett visst antal förklaringar. Ibland kallar man 
dem felaktigt obiectiones, invändningar. Bättre är att betrakta dem som svårigheter. 
De leder tanken i en viss riktning. De stöds vanligen av en a11ctoritas-auktori(et, 
antingen ur bibeln (givetvis efter Vulgata), eller från en filosof, en kyrkofader, 
ibland ur en liturgisk text. 

Alla dessa argument mynnar inte nödvändigtvis ut i samma slutsats, eftersom alla 
inte tar upp frågan ur samma synvinkel som den första (som blev den »falska» 
rubriken på hela artikeln i tryckta upplagor). Du bör alltså vara uppmärksam på det 
specifika i varje argument. 

Därefter möter du Sed contra, å andra sidan (Anderseits, on the other hand). 
Ibland säger man att det inleder »auktoritetsargumentet», som avgör frågan i en till 
svårigheterna motsatt riktning. Detta är inte alltid och inte alldeles riktigt. I QNaes
tiones disp11tatae står här en hel rad av argument som i stort sett leder tili en anuan 
slutsats än den förra argumentserien. Även i Summan finns det stundom två eller tre 
stycken. Egentligen innehåller Sed contra en tanke, mestadels helt kortfattad, som 
påminner om en annan sida i den ställda frågan och vanligen pekar ut i vilken 
riktning svaret skall gå. Ofta är det en annan a11ctoritas, t. ex. ett skriftcitat. Emellan
åt finns det inget sed contra (t. ex. om det gäller att klargöra somliga vedertagna 
uttryckssätt, sådana som appropriationes i Treenigheten, la, q. 39, a. 8; eller att 
berättiga en klassificering, exempelvis »dygdernas uppdelningar», na-nae, q. 48, 
mm). 

Så har du (äntligen?) nått fram till Thomas' tanke, som kommer till uttryck i 
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lärarens-mästarens svar (responsio, determinatio ). Den börjar med Respondeo. Dicen
dum quod: Jag svarar. Det måste sägas att ... Denna beståndsdel i en »artikel» 
brukar man kalla corpus (»kropp») eller conclusio (»slutsats»), också två ganska 
bekväma men oäkta ord. Detta svar kan vara mycket ojämnt till sin längd och 
varierat i sin struktur. Du får inte varje gång inbilla dig att dess längd, radernas antal, 
behöver stå i proportion till innehållets betydelse. 

Här bör du noggrant studera hela gången i tänkandet (uppdelningar, distinktio
ner, förgreningar). Gör klart för dig de olika skälens beskaffenhet (Kommer de från 
bibeln? Från ett resonemang? m. m.). 

Allt detta resulterar i själva svaret på den i prologen ställda frågan, quaestio, vilket 
kan vara affirmativt eller negativt eller disjunktivt. Sök i artikeln efter någon 
mening där tanken koncentreras: det behöver inte alltid vara slutmeningen. 

Sedan blir alla de vid artikelns början framställda argumenten skärskådade i tur 
och ordning (Ad primum, ad secundum, etc.). Dessa svar bör du studera i jämförelse 
med det sätt varpå svårigheten framställdes och samtidigt i förhållande till den tanke 
som uttrycks i »kroppen», svaret (respondeo). Till denna tanke fogas en bekräftelse 
eller en ny förklaring, en kompletterande distinktion som kan vara av vikt och 
värde. I vårt moderna sätt att arbeta kan vi jämföra dem med noter: man bör alltid 
veta till vilket ställe i texten en not hänvisar. 

Någon gång svarar även Thomas vid slutet på de argument som finns i sed contra. I 
Quaestiones disputatae är detta en allmän regel, så att du finner en hel serie efter den 
första. I Summan förekommer detta minst 25 gånger (t. ex. la, q. 13, aa. 5 och rn; 
l 8-Il8 e, q. 85, a. 6; 1118

, q. 65, a. I). 

Med en viss erfarenhet kommer du så småningom till en uppfattning av Thomas' 
tänkesätt, av hans sätt att behandla citerade auctoritates av olika slag och därigenom 
till en uppfattning av hans ställning gentemot kyrkliga eller profana författare. Du 
förstår gång efter gång hur han söker sanningen, var den än kan stå, hur han är 
mottaglig och öppen mot alla utifrån deras egen intentio auctoris. Du förstår hur han 
har blivit den första moderna filosofen fast han var så insatt i och obesvärad av sin 
katolska tro. Men du bör förvärva denna uppfattning mycket blygsamt och långsamt 
med början i enskilda texter som du studerar en efter en. 

Endast en metodisk studie av en hel artikel (quaestio) kan hjälpa dig att på en viss 
punkt fatta Thomas tanke med alla dess komponenter. När du har slutfört den, då 
blir det möjligt för dig att sammanfatta tanken i en kort mening, så fullständig och så 
koncis du kan. Där bör du helst behålla ord från artikeln, men resultatet blir inte 
alltid ett bokstavligt återupptagande från en formel i artikeln, inte ens av artikelns 
inledande rubrik som du fann i prologen. Uppgiften kan vara ömtålig, särskilt om 
svaret är disjunktivt, eftersom du inte får lämna någon viktig punkt åsido, men ju 
mer fåordig din sammanfattande mening blir, desto bättre är den. 



Att läsa en artikel i Thomas' Summa 

4. Fram emot en syntes? 

Vill du ytterligare kommentera artikeln, kan du ta upp en mera ingående detalj
undersökning eller även framhäva de stora dragen i tankegången i samband med 
andra sidor av samma tanke som Thomas behandlar på annat håll. 

Vid detta arbete bör du ta hänsyn till »parallellställen», vilka du kan plocka ihop 
ur olika upplagor eller i deras register (bland annat den gamla berömda T abula 
Aurea, av Petrus av Bergamo (t1482), som utges i fullständiga Thomasupplagor, 
och ur vilken det som angår Summan tas med i dennas delupplagor). De texter du så 
återfinner, bör du studera och väga med stor varsamhet. Ge akt på deras genre (par. 
i Summan, quaestio, kommentar, m. m.), på om det gäller en utsaga i förbigående 
eller en tankeframställning ex professo (se alltid kontexten) och mest av allt på 
deras kronologiska ordning och den utveckling man kan (eller ibland inte kan) 
märka från det ena verket till det andra. 

En sådan studie kan du med fördel företaga först sedan du noga har studerat 
artikeln i fråga och redigerat det korta ovan anbefallda sammandraget, så att du inte 
blandar ihop olika perspektiv. Viktigast är, att varje element får sin rätta plats i en 
helhet, både i smått och stort, ordo partium in toto. 

När du har skrivit ner sammanfattningen av alla artiklar i en »fråga» kan du ha 
stor nytta av att sammanfoga dem, i den mån du uppfattar tankegången i hela frågan. 
Lägg då särskild omsorg vid de sammanbindningsord som är lämpliga (också, därför, 
däremot, m. m.). Innehållet i hela frågan tar då form av en ytterst diger resume. På 
samma sätt kan du steg för steg göra en sammanfattning av flera frågor, som ger dig 
en syn på en hel »traktat». 

Denna resumeteknik är alltid en högst gagnelig övning, när du verkligen vill veta 
vad en skriftställare har sagt. Samtidigt är den en användbar övning, om du vill 
förkovra dig i konsten att undvika varje oriktigt och onödigt ord, att tänka »rätt och 
tätt». Gör du så, ger ditt studium av Thomas dig övning och blir dig till gagn i 
fortsättningen. 

Och nu, käre läsare, om denna min lilla handledning har ingett dig den minsta lust 
att pröva metoden, att själv ställa någon quaestio i din lectio, att tillämpa dessa råd på 
en artikel i Thomas Summa, då är min enda önskan uppfylld. 



JARLEKMAN Harry Martinson och 
Eyvind Johnson 

r 97 4 års nobelpristagare i litteratur 

» Var är min grind?» 

Det är två i många avseenden likartade författarbanor som 197 4 kröntes med den 
höga litterära utmärkelsen. 

Där ligger nu, redan avlägset i tiden, det som var begynnelsen, upprinnelsen då 
två människoöden vandrade ur hand i hand, utan någon fast punkt. »Det blev så: ett 
slags utlottning. Man placerade honom där han kunde ha det bra» (Eyvind]ohnson, 
Nu var det r9r4, sid. 14). I ett fattigsverige där »hostan växte till storm» i männi
skors bröst och landsvägen kunde verka oändlig, som en dag utan bröd. 

Ingen av de bägge skulle vänta till ålderns höst för att locka fram barndoms- och 
ungdomsåren. Temat anslås tidigt. Kanske ville man börja med ett bokslut, finna sin 
identitet, sina rötter, innan man gick vidare och öppnade sig för det livet hade i 
beredskap. Eller rent av i Martinsons fall, med döden för ögonen, svårt angripen 
som han var av tbc. 

Martinson hade redan år av färder på haven bakom sig då han sökte sig tillbaka till 
sin »hemlöshets surrogathem på ljungen» och till grinden »bakom vilken känslan 
lär återfinna sina gamla trogna, men barndomsminnena skorra och var är min 
grind». Så slutar Kap farväl och det skulle inte dröja mer än två år innan han tog 
inod till sig att söka upp grinden och slå upp den på vid gavel liksom Johnson gjort 
några år tidigare. Resultatet blev i bägge fallen, som bekant, två av vår svenska 
litteraturs främsta självbiografiska romaner. 

Skriver man om sig själv kommer man ofrånkomligt in på minnets mekanism. 
Inte heller för Eyvind Johnson var det någon sinekur att tänka tillbaka. Han hade 
också återkommit efter år borta från Sverige då han började på det som skulle bli 
Romanen om Olof Mer än en gång under arbetets lopp frestades han säkert att blunda 
för somt, stryka, dikta om. »En gång hade de strukit honom på kinden, det var för 
några år sedan, två år sedan, medan han bara var 11 år. Och någon gång hade de 
slagit honom. Han mindes inte varför, ville inte minnas det.» Så heter det på första 
sidan i Nu var det r9r4. När författaren senare rekapitulerar själva minnesprocessen 
i en artikel i Vintergatan 193 7 tillstår han att Olofs försvarsmekanism trätt i funktion 
också under verkets tillkomst. Han visar dessutom att det var Olofs inre liv som 
intresserade honom, att romanen inte syftade till att vara ett socialt reportage, och 
att bilden av pojken nödvändigtvis tagit intryck från senare erfarenheter. 

Han hade i sitt sökande tillbaka brottats med samma problem som Marcel Proust, 
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en av hans tidiga läromästare. Teoretiserar Johnson i efterhand om minnet, finns 
själva begreppet ständigt närvarande i Martinsons Nässlorna blomma. 

Denne är diktare även när han skriver prosa och det är lätt att hos honom peka på 
motiv som löper som underströmmar tvärs genom verken. Såt. ex. minnet i själv
biografien. Det första är förknippat med sommaren, jakten på fjärilen men också 
med smärta, hur han föll och gjorde sig illa: »Så voro alla hans första minnen, något 
som hade samband med det som gjorde ont» (Nässlorna blomma, sid. 22). » Vid 
treårsåldern kom en tanke som han sedan kunde minnas. Det var avståndstanken. 
Han kände avstånd» (Nässlorna blomma, sid. 23). Tiden strax före sockengången är 
daremot en »dunkel vindskupetid med ra minnen» då en släkting till modern hade 
hand om honom. 

Så kom den tid då han flackade som en tillfällig inventarie mellan gårdarna, utan 
att lämna spår efter sig, utan att någon mindes honom: »Ingen skulle säga: Här i 
soffan låg Martin och på den här stolen satt han om kvällarna med armbågarna på 
bordet och med fingrarna instuckna i sina öron, lutad över sina läxor. Nej, han 
skulle vara borta utan att efterlämna någon doft» (Nässlorna blomma, sid. 163). 

Många gånger rar han lyssna till vad de vuxna minns, »det som människor ägt och 
rangat och som minnet förstorat». Så på ålderdomshemmet, där han osedd rycks 
med av två gamlingars samtal som mynnar ut i »dubbla minnen, långt, långt från 
socken». »De sutto nu som mager. De voro två gamla sjömän från teskeppens tid. 
Martin glömde allt annat de sagt. Han vaggade med dem, han gungade i dunkel bort 
i stora saltets eviga blodström» (Nässlorna blomma, sid. 298). 

Tidens gång ledsagas av klockans envisa tickande i Nässlorna blomma. Den förtröt
tas inte ens i uppbrottsstunden, då någon skall ta steget in i »Intet, till oförmågans 
eviga rymder» (Nässlorna blomma, sid. 37). Klockan tjatar sin melodi i rummet där 
Martins far dör natten till den 3 december 191 o. En motsägelse som chockerar då ju 
ju~t »tidlösheten borde vara dödens signum», som Martinson uttrycker det. I det 
fattiga småbrukarhemmen på Vilnäs får klockan ackompagnera inte döden, men en 
ny varelses inträde i livet: »Gökklockan kockade och bockade. Nu skulle en ny 
människa komma till jorden» (Nässlorna blomma, sid. 69). 

När Martin lämnat Tollene skulle klockan i » Vita huset» gå som förr. Och på 
ålderdomshemmet sitter gamla Lena och Patrik omgivna av sina ting och tiger, det 
enda som hörs är lodklockan som är som ett eko av »föräldrarnas tunga dagsverks
steg». Ekot av dessa klockor kommer tillbaka i Martinsons värld, men då som 
»världsklockornas tick i rymden». 

Samma tema, tidens gång, symboliseras hos Eyvind Johnson på ett ställe av 
hostans successiva härjningar i bröstet. Det är sjukdomen som lagt under sig tiden 
och obönhörligt borrar sin tand in i mekanismen. »Olof minns olika slags hostningar 
han hört. Längs älven, i de små gårdarna steg hostan upp och markerade hur tiden 
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gick. Den pickade med sitt hostnäbb mot lungans ruta och ville in, den slog tunga 
ihåliga slag mot lungans klocktomhet; Den rasslade som en lös klockfjäder inne i 
bröstet, det var mot slutet, och sedan frasade den som sandpapper mot strupens 
hårda eller såriga väggar. Den var en stark hand av ljud som inifrån böjde ner 
människorna mot jorden» (Nu var det I9I4, sid. roa). 

Och så slutet bägge upplevt på nära håll: Hostan som växer »till storm», som 
slungar den sjuke »rakt in i himmelrik». Lungsoten knäckte bägges fäder i manna
åldern, med faderns begravning inleder Johnson Här har du ditt liv. Näs
dropp, och kalla fötter, den slitna modersgestalten, Olofs känsla av att vara »en 
liten mörk prick i snön, något man spottat ut i snön» (Här har du ditt liv, sid. 171). 
Hos Martinson är motsvarande scen förbunden med fasa, Martin knuffas ned i gra
ven, gripen av skräck flyr han, men upphinnes av Inez, som lyckas lugna honom. 
Men snart skulle också Inez följas till graven, storasystern som varit hans enda 
egentliga stöd. 

»Vägen ut» eller vuxenblivandet 

»Men vidare går livet, vidare måste det gå. Vid den ålder då de flesta barn bara 
avsluta sin barndom och börja med sitt första steg, började han den åttonde 
avdelningen av sitt» (Martinson, Vägen ut, sid. 267). 

Detta gällde i lika hög grad för dem bägge - barnet fick ta steget direkt in i 
vuxenvärlden, steg som kostade på, för hur hävda sig när man ännu i själva verket 
var ett barn? »Då behärskas han långa stunder av den hemliga otåligheten med allt 
och förvissar sig dagligen om hur långt han har kommit, ser på sin kropp och väntar 
på manbarhet» (Vägen ut, sid. 26). 

När någon av medlidande sticker en slant i handen på Olof innan man skiljs efter 
gravsättningen av faderns stoft säger han »så hårt som möjligt: jag har som sagt 
arbete». Ja, han har rent av arbetsminnen så ung han är och kan redan säga: »att när 
jag arbetade där, när jag arbetade där med det eller det» (Här har du ditt liv, sid. 
163). Dessa vittnesbörd som är så allmängiltiga och som betytt så mycket för oss 
som var gymnasister på 50-talet ligger nästan utom räckhåll för 70-talsgymnasisten, 
som har en påtaglig svårighet att associera dagens Sverige med det samhälle som 
Johnson och Martinson hade att kämpa i när de startade. 

Det finns vid sidan om de rent praktiska erfarenheterna från arbetslivet, kampen 
för tillvaron, tillfredsställelsen att få en hacka i handen, redovisade i Vägen ut och 
Här har du ditt liv, en erfarenhet från dessa tidiga år som ligger på ett annat plan och 
som skulle få avgörande betydelse för bägge. Det gäller konfrontationen med en ny 
livshållning genom kontakten med rallare respektive luffare. 

Eyvind Johnson säger på ett ställe i Här har du ditt liv: »Rallarmoral: det är den 
finaste moral som någonsin uppfunnits. I bibelstil skulle det ha lytt så här: Häll det 
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goda löftet till dig själv, om det så skulle föra dig till dödens dal och helvetets port» 
(sid. 200). Detta blev för Johnson något av en första hållhake som står i bjärt 
kontrast till det han kallar »trälrädslan för Gud och makter». Vid sågverken såg han 
på nära håll hur man lät sig hunsas av överordnade. Rallarna på anläggena däremot 
skötte sitt med alltid bibehållen självaktning. Man hade en norm man alltid följde, 
därtill behövdes inga yttre dogmer, inga vittnen, endast det egna samvetet. Konse
kvenserna av denna handlingsmoral skulle sedan gå som en röd tråd genom John-
sons författarskap för att kulminera i Hans Nådes tid där konflikten just i grovt är 
»rallarmoral» kontra »trälrädsla». 

Martinson tecknar bilden av vad han själv kallar »den tidlösa människan» i Vägen 
till Klockrike, människan bortom samhällets inrutade mönster, här iklädd luffarens 
gestalt. »Luffarens liv är tidlöst, liksom deras samtal, välvande en mild orientalisk 
livsvisdom» (Ingvar Holm, Harry Martinson myter, målningar, motiv, sid. 280). Även 
hos Martinson rör det sig om ett tema som pekar framåt mot verk som redovisar 
författarens livssyn, så förankrad i orientalisk vishet. Och därmed kan det vara dags 
att något jämföra två verk från senare år nämligen Hans Nådes tid och Aniara. 

Historia och Universum 

Hans Nådes tid, ett resultat av decenniers forskning och ändå så lite av en skriv
bordsprodukt - en levandegjord tidsepok vid vår europeiska kulturs gryning med 
inslag som talar om människans eviga livsvillkor. Hur skall en minoritet förhålla 
sig gentemot en allt mäktigare granne, hur hävda sin självständighet gentemot in
kräktaren? 

När den lärde Anselms diakonprat mynnar ut i diverse råd om »mildhet som 
luktade förräderi», »kryplydnad mot franker och romare» (Hans Nådes tid, sid. r 52) 

väcks i hans brorsons inre ett trots som mognar för att blossa upp i samband med det 
på förhand dömda langobardiska upproret mot »inkräktarna och tjuvarna», det vill 
säga Karl den store och dennes mannar. Under ritten mot fienden försöker han 
övertyga sin vapenbroder, den jordnäre Sinuald om det legitima i att man försvarar 
friheten när den hotas - men samtidigt upplever han hur kraften i hans argument är 
trådskör: »Han tyckte han drog honom efter sig med ordens svaga tråd och var rädd 
att den skulle brista när som helst» (Hans Nådes tid, sid. 223) eller »Tråden, som 
han ännu släpade kamraten efter sig i, kändes inte som något rep; men höll» (Hans 
Nådes tid, sid. 226). 

Det finns mycken grymhet i detta epos - vad annat är att vänta om det handiar 
om krig? EyvindJohnson tecknar med skärpa dess faser, den omedelbara, i stridens 
hetta, den långsamma »efterkrigsgrymheten» när den kuvade motståndaren till slut 
helt betvingas genom diverse raffinerade trick. »Den långsamma grymheten får 
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mannens och kvinnans huvuden att gråna och vitna, och sliter av dem håret, ett strå i 
sänder under månader som liknar år och år som i sin ändlösa ucdragenhet liknar ett 
människoliv» (Hans Nådes tid, sid. 2 36). Plötsligt tonas skärpan bort, det är som om 
författaren svepte med strålkastare av olika styrka över historiens scen, det som nyss 
framstod i pinsam tydlighet raderas ut, blir töckenhöljt, minnets process arbetar sig 
in i skeendet, »dagarna droppar ner i evighetens kärl», barnen »växer upp till män 
och kvinnor utan minnen, till människor som glömt». Man »dricker sina dagar», allt 
blir till en »pöl av grumlig stillhet». Gestalterna rör sig som i en Beckett-dekor, 
anpassbara till bristningsgränsen, överslätande. Ordvalörerna blir diffusa. Men Jo
hanniperto har ännu inte kommit dithän - till resignationsstadiet. Från en höjd 
stirrar han ner i en »avgrund som i dagsljus och fred hade varit en ljuvt grön och 
lycklig dal i Friuli» (Hans Nådes tid, sid. 240). Nu har döden svept fram i fiendeklä
der och mejat ner många av hans kamrater och »i den betraktelsestunden tyckte han 
att jorden var obeboelig» (Hans Nådes tid, sid. 240). Och då söker han sig med 
blicken upp mot stjärnhimlen i ett ögonblick av eskapism. 

Här når Johnsons prosa en av sina höjdpunkter, han tecknar Johannipertus 
kommunion med världsalltet när han befriad från jordens tyngd går upp i »rymdens 
vimmel av stjärnkroppar». »Han flög mot månen, i en tid som inte mer var tid, så 
som vi menar när vi talar om solens dagsvandring, skuggornas förkortning och 
förlängning, sandens rassel i timglaset, vattendropparnas fall och hjärtats slag. Den 
tid, där han vistades och förvarades under himlafärden, var något annat än männi
skotid. Den var ogripbar för tidmätare och kalendrar, och måste mätas med andra 
mått. Och i detta som inte längre var människotid fördes han allt närmare månski
van» (Hans Nådes tid, sid. 241). 

Äventyret för osökt tankarna till den kosmiske diktaren framför andra, Harry 
Martinson. Hans rymdskepp svävade redan långt från jorden när dessa rader skrevs 
av Eyvind Johnson. Också hos Martinson rör det sig om en flykt bort från jorden 
som blivit obeboelig och nått därhän: »att hon för strålförgiftningens skull beredes en 
tid av vila, ro och karantän». Glasklar ändlöshet slukar Aniaras folk på färden bort 
från jordevanor och vanlig vardag hän mot den rymd som är av »annat slag än vad vi 
tänkte var gång ordet rymd på jorden kläddes med vår fantasi». 

Utan att ha någon kristen förankring tilltalar dessa passager hos Johnson och 
Martinson en kristen läsare, ty de har bägge sökt finna formeln för en erfarenhet 
utanför tid och rum som för tanken till Bibelns eskatologiska visioner. 

I modernistiska bilder som kan komma en att tänka på peruanen Cesar Vallejo 
tecknar Johnson grymheten, livets fasa: »tätt packade sandkorn av obehaglighet som 
pressas ihop, lager på lager som stelnar till ett berg av livsomöjlighet». Också 
Martinson är i hög grad moralist i Aniara och en pessimistisk syn på människan förs 
fram: 
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HUGOTAMM Mina möten i Rom 

Under vistelsen i Rom hade jag bl. a. ett längre samtal med presidenten i det 
nyupprättade ekumeniska sekretariatet, kardinal Bea, jesuit och tidigare Pius XII:s 
biktfader. 

Kardinalen, som överhuvud taget gjorde ett starkt intryck på mig som en religiös 
personlighet av mycket stora mått, var ytterst judevänlig och bidrog kanske mer än 
någon annan till katolska kyrkans ändrade och mera positiva inställning till juden
domen, som särskilt kom till uttryck i V atikankonciliets beslut. Han underströk 
emellertid, att varken Pius XII eller Johannes XXIII gått med på att erkänna staten 
Israel de jure, så länge Jerusalems status icke fastställts som ett internationellt 
garanterat centrum för alla tre världsreligionerna (islam, kristendom och juden
dom). Paul VI synes ej heller i princip ha frångått denna attityd. Den apostoliska 
delegaten i »provinsen» Palestina hade sitt säte i Jerusalem med jurisdiktionsområ
det Israel, Jordanien, och Cypern. Av intresse var att kardinal Beas sekretariat hade 
en avdelning för juridiska frågor. Judarna betraktades i Rom ej som icke-kristna 
utan fastmer som ett slags kristna. 

Några år senare råkade jag ärkebiskop Benelli, Paul VI:s så att säga högra hand 
och nummer två i statssekretariatet under den franske kardinalstatssekreteraren 

Ty rymdens grymhet övergår ej människans. 
Nej människors hårdhet tävla mer än väl. 
Fånglägercellens ödslighet på jorden. 
Mer tungt sin stenrymd välvt kring människans själ. 
När kalla stenar stumma hördes svara: 
Här härskar människan, här är Aniara. 

Varken Martinson eller Johnson tror på någon återlösning. »Så var världen, den 
odlade världen i natt. Frälsaren hade vänt den ryggen» (Hans Nådes tid, sid. 239) 
och i Aniara heter det: »Den Gud vi alla hoppats på till slut, satt kränkt och sårad 
kvar i Doris dalar.» 

Vad de bägge predikar är bättring. Det är inte evangelium som framförs men 
moraliska lagar. Om fridsamhet, ståndaktighet och besinning. Mycket funnes att 
säga om det som skiljer dessa bägge författare åt. I viss mån säger rubriken på det 
sista avsnittet något om de vägar Eyvind Johnson respektive Harry Martinson slagit 
in på och där de hämtar sin huvudsakliga inspiration. Men med anledning av det 
delade nobelpriset fick det som förenar dominera dessa tankar kring två författare 
av enastående resning, inte helt okända i internationella sammanhang, men genom 
priset än mer uppmärksammade. Sverige behöver i sanning inte ge uttryck åt någon 
falsk blygsamhet. Här rör det sig om det yppersta som överhuvud kan bjudas. 



HugoTamm 

Villats formella ledarskap. Mgr. Benelli som otvivelaktigt utövade ett dominerande 
inflytande inom den påvliga kurian var en utomordentligt klok och målmedveten 
person som hyste en orubblig och nästan rörande veneration för sin högste chef. 
Han sade mig, att påvens_ hälsa var god samt att han ingalunda var » betryckt och 
ängslig» som en del rykten envisades att sprida utan snarare en styrkekälla för sina 
medarbetare i dessa även för kyrkan svåra övergångstider. Ärkebiskopen som bl. a. 
spelade en cemral roll vid omorganiserandet och renoveringen av den påvliga 
förvaltningen under de senaste åren, underströk att nya vindar blåste där, men att 
reformarbetet gick ganska långsamt icke minst på grund av de ytterst starka konser
vativa traditionerna i kurian. En nyhet var dennas internationalisering som ibland 
lett till att majoriteten kongregationsprefekter kardinaler och chefer för respektive 
departement i den världsomfattande administrationsapparaten numera ej längre var 
italienare. Även inom den högre ämbetsmannakåren var antalet »utlänningar» i 
stark ökning, trots att många biskopar var obenägna att släppa ifrån sig värdefulla 
medarbetare. Därjämte uppstod naturliga svårigheter i språkliga och andra hänse
enden att anpassa sig efter den italienska atmosfär och de arbetsmetoder, som 
alltjämt präglade Vatikanstaten. 

Det är en upplevelse och tillika ett pussel att söka sig tillrätta i Vatikanens salar, 
korridorer, trappor, och loggior. Vid besök i statssekretariatet vid Petrusplatsen 
mottogs man först av en schweizergardist, som eskorterade en till vakthavande 
officerare, vilken efter en förfrågan om anledningen till besöket hänvisade till en 
närbelägen informations- och kontrollbyrå. Om man råkade vara ambassadör, expe
dierades formaliteterna där ytterst snabbt. Vederbörande tjänsteman, som endast 
talade italienska, ringde upp statssekretariatet och verifierade mitt tidigare arran
gerade besök. Sedan började vandringen uppför två långa marmortrappor, ut på en 
stor rektangulär pelargård, på andra sidan en hiss och två långa korridorer, varefter 
jag nådde min destination. I regel mottogs besökande i speciella receptionsrum 
utanför ämbetsrummet. 

Märkligt att iakttaga var den nästan spöklika tystnad som härskade i korridorer 
och lokaler. Ibland kunde man vandra långa vägar utan att träffa någon människa. 
Utan tvivel arbetades det mycket effektivt, icke minst på statssekretariatet, ehuru 
metoderna ibland föreföll något antikverade. Den nuvarande påven har dock åstad
kommit genomgripande förändringar i arbetsordningen. Bland annat fungerar nu
mera för första gången ett slags regelbundna kontinuerliga konseljer under kardi
nalsekreterarens ordförandeskap med kongregationskardinalerna. En annan nyttig 
reform var inrättandet av ett slags centralistiskt informations- och publicitetsorgan, 
som bland annat hade till uppgift att på förhand förse påven med koncentrerade 
curricula över alla dem som han mottager i enskild audiens. 

Här torde även några ord om Sveriges förbindelser med Vatikanstaten vara på 
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sin plats. Vårt land och de andra nordiska länderna - med undantag för Finland av 
historiska skäl - torde jämte Grekland vara de enda västeuropeiska länder som ej 
upprätthåller offentliga diplomatiska förbindelser med Vatikanen. Motioner härom 
har tid efter annan väckts i riksdagen men konstant avslagits utan egentlig debatt, 
huvudsakligen med den något krystade motiveringen, att detta ej var nödvändigt, på 
grund av att de förbindelser som existerade lika bra kunde tillvaratagas på annat sätt 
(via beskickningen i Rom). För min del misstänker jag, att huvudskälet till den 
negativa hållningen bottnar i alltjämt återstående, ehuru mest i latent form, 
antiromerska komplex från reformationstiden. Med Vatikanens nuvarande starka 
engagemang för fred, nedrustning, u-hjälp, social rättvisa etc. borde det vara ett 
ömsesidigt intresse att normalisera relationerna, helst som det sekulariserade Sveri
ge besynnerligt nog bättre än flertalet »katolska länder» tillämpar den katolska 
sociallärans grundsatser i praxis. 

Höjdpunkten vid mina Rombesök var en kort audiens hos Paul VI under världs
biskopssynoden i oktober 1969. Chefen för den påvliga Unescodelegationen i Pa
ris, som jag var god vän med, skrev i förväg till Vatikanprotokollchefen. I Rom 
ordnades så, att jag först närvar vid den allmänna onsdagsaudiensen i den full-
packade Petruskyrkan och strax före slutet konvojerades av en kammarherre till de 
påvliga gemaken. Färden gick via påvens privathiss och tre med renässans och 
medeltida konstverk prydda salar. I audienssalen fick jag och mina fem medkumpa
ner, ett par högre ordenschefer, en kanadensisk general och en abbedissa, vänta 
ungefär en kvart på påvens ankomst. Han satte sig på sin upphöjda tronstol och 
viskade till mig att inleda processionen. 

Jag närmade mig, böjde knä, som den katolska traditionen föreskriver, och kysste 
Petri Fiskarring på påvens hand. Paul VI lyfte varsamt upp mig, fattade mina båda 
händer och yttrade på franska, med halvslutna ögonlock och med låg men melodisk 
stämma, ungefär följande: »Jag tackar Eder för att Ni velat komma hit samt för allt 
det arbete Ni utfört till kyrkans fromma» (en något överdimensionerad älskvärdhet, 
som förmodligen baserats på den apostoliska delegatens brev). 

Jag insköt en stilla invändning, att jag överhuvud ej uträttat något värdefullt för 
kyrkan. Påven avbröt mig med att säga: »Det stämmer ej; vi är väl underrättade.» 
Paul VI tillade, att han inkluderade mig i sina enskilda böner och - efter ett 
ögonblicks paus - hela Sveriges land och folk. Påven gav mig en, enligt experter 
ganska ovanlig present, som minne av sammanträffandet, nämligen hans krönings
medalj i silver. Den Helige Faderns tid var ytterst knapp, biskopssynoden pågick 
och en kammarherre lade diskret handen på min skuldra för att antyda att jag måste 
lämna plats för nästa audienssökare, jag tror det var den kanadensiske generalen. Jag 
lämnade audienssalen i en upphöjd sinnesstämning. Det korta besöket hos påven 
var en högtidsstund som jag aldrig glömmer. 
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Tidiga omdömen om_Kopernikus 

Fallet Galilei -
ett försök att förstå 

Hur bedömde man mot slutet av 1 500-talet och sedermera under 1600-talet Koper
nikus och hans år 1543 utkomna arbete »De revolutionibus orbium caelestium» 
(om himlasfärernas kretslopp)? När Kopernikus år 1560 kom till Rom och där lade 
fram sin uppfattning inför de lärda kretsarna, möttes han av odelat bifall. Det var 
flera biskopar och en kardinal som yrkade på att de uppseendeväckande teserna 
skulle publiceras, och påven Paul 111 samtyckte till att arbetet tillägnades honom. Ar 
1581 kunde biskopen av Ermland resa ett minnesmärke av marmor åt »den store 
astronomen och förnyaren av den astronomiska vetenskapen». 

Kopernikus själv hade emellertid i klok föraning om en kommande opposition 
yttrat följande i företalet till sitt verk: »Skulle tomma pratmakare utan all matema
tisk kunskap likväl tillåta sig ett omdöme och med avsiktlig förvrängning av ett eller 
annat bibelord djärvas angripa och tadla mitt verk, så kommer jag inte att bekymra 
mig om dem utan förakta deras omdöme som ogenomtänkt.» 

Den väntade oppositionen kom från Wittenberg. Ar 1 549 vände sig Melankton 
mot Galilei i sin »lnitia doctrinae physicae» (naturlärans grunder) - och han 
åberopade sig på bibeln. Luther själv hade redan tidigare fällt sitt ofta citerade 
omdöme: » Den narren vill ställa astronomias hela konst på huvudet. Men den heliga 
Skrift uppger attJosua lät solen stå stilla, inte jorden!» 

Det var också hänsynen till bibeltexten som drev protestanten Tycho Brahe att 
göra utkastet till ett världssystem i vilket han försökte förena den geocentriska 
uppfattningen med Kopernikus vunna insikter. 

Ehuru en rad protestantiska vetenskapsmän under den närmast följande tiden tog 
avstånd från opponenternas falang, erbjöd denna länge en fast sluten front inom 
den evangeliska teologin. Såt. ex. avvisades Kepler av sina trosförvanter, därför att 
han tog ställning för Galilei, och måste söka skydd vid det katolska kejsarhovet. 

I motsats härtill vann Kopernikus system utan hinder insteg på katolsk mark och 
fick där ett fördomsfritt mottagande. Hans beräkningar lades till grund för kalen
derreformen under påven Gregorius XIII. Vid universitetet i Salamanca läste man 
år 1561 astronomi antingen enligt Ptolemeus eller enligt Kopernikus; efter 1594 
rådde den senare ensam över den astronomiska lärostolen. Sedermera kardinal 
Pazmany, känd för sitt arbete för den katolska reformen i Ungern, föreläste som 
professor i Graz över det kopernikanska systemet och hävdade utan att bli angripen, 
att ur de bekanta skriftställena inga slutsatser kunde dras mot Kopernikus. 

Denna uppfattning var inte ny. Redan vid mitten av 1300-talet hade Nicolas 
d'Oresme i Paris lärt att jorden rörde sig kring sin axel. De bibelord som anfördes 
mot hans åsikt hade han förklarat med att bibelns uttryckssätt ansluter sig till 
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vardagens talspråk och avfärdat som skenbar den påstådda motsatsen mellan de båda 
utsagorna. Av samma mening i fråga om en möjlig motsägelse mellan astromin och 
bibeln var den spanske exegeten Diego Zufiiga, som i sitt 1 584 publicerade arbete 
uttalade sig för Kopernikus. I sin kommentar till Jobs bok slår han fast, att det icke 
finns någon enda sats i bibeln som i egentlig mening lär det geocentriska systemet. 
Ungefär vid tiden för stridigheterna kring Galilei fullbordade jesuiten och exegeten 
Benedicco Pereira i Valencia avsnittet om Första Moseboken i sitt stora verk som 
utkom 1589-98. Trots att han personligen var övertygad om den geocentriska 
världsbildens sanning, uppställde han högst beaktansvärda grunder för tolkningen 
av bibeltexter som avser eller tycks avse kosmiska förhållanden. 

Denna framställning hade också Galilei läst och återgav den i sitt välkända brev 
till storhertiginnan Christiana: » Man måste vara mycket försiktig och helt och hållet 
undvika att vid behandlingen av Mose lära påstå vad det vara månde som motsäger 
iakttagna fakta eller filosofiska och andra discipliners bevisgrunder. Ty då alla 
sanningar alltid stämmer överens sinsemellan, så kan den Heliga Skrifts sanna 
innehåll icke stå i strid med de mänskliga vetenskapernas sanna bevisgrunder och 
vunna resultat.» Det är betecknande att inkvisitionens censor år 1616 ingenting 
hade att invända mot denna framställning! 

V ad kardinal Roberto Bellarmino redan 1 5 7 1 hade yttrat i saken pekar åt samma 
håll: »Det är inte teologernas sak att utforska dessa ting (nämligen dem som höra 
naturen till). Somliga förklara dessa företeelser med jordens rörelse, andra med 
epicykler eller med excentriciteten, andra med stjärnornas egenrörelse . . . Vi 
kunna alltså välja den förklaring som synes oss bäst stämma med den Heliga Skrift. 
Men om det i framtiden skulle kunna bevisas att stjärnorna icke röra sig själva utan 
röra sig med himmelen, så måste man se till att förklara den Heliga Skrift så att den 
inte motsäger en säker kunskap, ty den Heliga Skrifts sanna mening kan icke stå i 
strid med en annan sanning, den må vara filosofisk eller astronomisk.» 

Vad detta innebär för vår fråga är tydligt: Bellarmino vill inte avgöra naturveten
skapliga frågor med hjälp av bibeln och dess auktoritet utan uppbåda naturveten
skapens och alla andra vetenskapers säkra kunskaper för att förklara bibeln. Avse
värt längre går kardinalen Cesare Baronio när han lakoniskt fastslår att den Heliga 
Skrift inte avser att upplysa oss om hur det går till på himmelen utan att visa oss hur 
vi skall komma dit. 

Varfor råkade Galilei i delo med inkvisitionen? 

Om nu de kyrkliga kretsarna i Rom, där man vid denna tid med förkärlek och inte 
alltid bara som dilettant sysslade med matematik, astronomi och fysik, principiellt 
var öppna för Galileis satser, hur var det då alls möjligt att dessa såväl 1616 som 
1633 blev förkastade? 
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För det första måste det anses vara med säkerhet fastställt att Galileis lamentatio
ner över jesuiternas avund, oginhet och fiendskap mte motsvarar verkliga förhål
landet. Trots de otrevliga stridigheterna med Scheiner och uppgörelsen med Grassi 
kan man knappast säga att jesuiternas fiendskap eller deras upphovsmannarätt 
spelade någon roll för inkvisitionens handläggning av Galileis sak. Detsamma gäller 
påståendet att Urban VIII:s beundran för Galilei skulle ha slagit om i hat. Galilei 
hade ju begått den grova taktlösheten att i sina »Discorsi» lägga ett av påvens 
argument - som för övrigt var väl värt att ta på allvar - mot det kopernikanska 
systemets sanning i munnen på den dumme och sturige aristotelikern Simplicio. 
Däröver torde den stolte Barberini ha blivit förargad. Men det finns inga bevis för 
att han skulle ha inlett processen mot Galilei för att ta hämnd på honom. 

Däremot måste Galileis motståndare bland vetenskapsmännen, bland de aristote
liska epigoner som innehade det övervägande flertalet av Italiens lärostolar bedö
mas annorlunda. De kände instinktivt att fysikern från Fisa kom med en ny experi
mentell metod som hotade själva grunderna för deras egen ställning som veten
skapsmän, och de vände sig därför inte sällan i hätsk polemik mot sin vedersakare. 

När man söker efter mänskliga, personliga och psykologiska orsaker till Galileis 
sammandrabbning med inkvisitionen får man inte förbise hans egen person. Det 
faller i ögonen att påtagliga orsaker till händelserna r6r6 och 1633 låg i Galileis 
högst egenvilliga karaktär. Särskilt i striden om förhandsrätten till proportionscir
keln uppenbarade Galilei sin väsensart. I ett flygblad kallar han sin motståndare 
- som hade påvisat en del matematiska fel hos Galilei men undvikit att nämna 
honom vid namn - »en ärans och hela mänsklighetens gemene fiende», ger honom 
epitetet »giftsprutande basilisk», tilltalar honom med »glupske gam» - och så vi
dare. 

Galilei föraktade dem som manade till försiktighet och yrkade på att han skulle 
söka bärkraftiga bevis innan han gjorde propaganda för Kopernikus världsbild. 

Man behöver inte överskatta sådant, men man bör ha det i minnet vid bedöm
ningen av de objektiva orsakerna till Galileis öde. Dessa måste sökas inom lärdoms
historiens vidare ramar, men hans eget beteende torde ha varit en katalysator, som 
kanske inte utlöste händelserna men säkerligen påverkade och påskyndade dem. 

Vidare får man inte glömma att ett stort antal tongivande teologer och kyrkliga 
ämbetsbärare intog en öppen och välvillig hållning icke blott till den naturveten
skapliga forskningen i allmänhet utan också till den kopernikanska läran som Galilei 
förkunnade. Den omständigheten att Galilei efter sin konflikt med inkvistionen 
- och detta gäller båda tillfällena - personligen stod i det bästa förhållande till 
kardinaler, biskopar, ordensfolk och även till påvarna, gör det osannolikt att hans 
sammandrabbning med de kyrkliga myndigheterna i Rom huvudsakligen skulle ha 
orsakats av personliga misshälligheter. Det måste finnas sakliga grunder för den. 
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Det lärdomshistoriska läget 

Den viktigaste grunden torde ha varit det heliocentriska systemets historiska situa
tion vid tiden för konflikten. Om detta kan vi hämta uttömmande upplysningar hos 
F. Soccorsi, en man med lika stor sakkunskap i naturvetenskap, histor'ia och teologi. 
Han kallar sin redogörelse »Le prove del Galileo» (Galileos bevis). 1 Redan hans 
första iakttagelse är viktig: vad Galilei hade att anföra till bevis för det heliocentriska 
systemet var 1633 inte mer, men heller inte mindre än 1616, nämligen 1) planeter
nas banor, som periodiskt närmar sig jorden och sedan åter fjärmar sig, 2) solfläc
karna, som visar att solen rör sig kring sin egen axel och 3) tidvattnet. Därtill 
anmärker Soccorsi, att geometriska och kinematiska metoder hade visat sig otill
räckliga för valet mellan Tycho Brahes och Kopernikus teorier och att man vid 
överläggningarna hade måst ta hänsyn också till dynamiken. Först 1678 upptäckte 
Newton gravitationslagarna, varvid han byggde på Galileis mekaniska och dynamis
ka forskningar under de sista levnadsåren, och kunde med deras hjälp bevisa det 
heliocentriska systemets sanning. Mot slutet av 1800-talet påvisade Schiaparelli att 
man med en blott kombination av geometriska och fysikaliska metoder kunde 
åstadkomma en bevisföring som Galilei på sin tid alls inte förmådde utföra. Dess
utom hade Galilei på ett vetenskapligt otillfredsställande sätt uraktlåtit att ens göra 
upp med Tycho Brahes system och än mindre försökt bevisa dess ohållbarhet. 

Det står alltså fast - de båda andra bevisen förefaller ändå en astronom oomtvist
liga - att Galilei visst inte hade bevisat vad han fordrade att hans samtida skulle 
acceptera. Låt vara att han själv kanske i intuitivt skådande insåg riktigheten av den 
heliocentriska världsbilden - han var nog inte i stånd att bindande bevisa den inför 
sig själv och de samtida vetenskapsmännen. Trots detta tog Galilei till sådana 
undanflykter som tidvattensteorin för att kunna förege sina åsikters bevisbarhet, 
och när detta inte lyckades, kallade han dem som inte godtog hans bevis för odugliga 
dumhuvuden, ett handlingssätt som väl ändå kastar en skugga över hans etos som 
vetenskapsman. 

Till karmelitprovinsialen Foscarini, som likaledes intresserade sig för dagens 
frågor och som var ense med Galilei, skrev kardinal Bellarmino år 16!5 ett brev 
med följande passus: »För det tredje säger jag att om det verkligen funnes ett bevis 
för detta ... så måste vi vara ytterst försiktiga i vår utläggning av sådana ställen i den 
Heliga Skrift som tycks lära motsatsen, och hellre säga att vi inte förstår dem än 
beteckna som falsk en åsikt som bevisats vara sann. Jag anser tills vidare att det inte 
finns något sådant bevis, eftersom inget har förelagts mig. Påvisa att fenomenen lätt 
låter sig förklaras om man antar att solen är världens medelpunkt är inte detsamma 
som bevisa att solen de facto befinner sig i medelpunkten och jorden i himlarymder-

1 Miscellanea Galileiana III 901-912. 
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na. Jag tror att det i det första fallet kan finnas ett bevis, men har däremot i det andra 
fallet de största betänkligheter, och i tvivelaktiga fall skall man inte frångå den 
Heliga Skrift sådan som de heliga fäderna utlagt den åt oss.» 

Kardinalens ställningstagande motsvarar alltså helt de vetenskapliga insikterna vid 
tiden för detta brev. Det torde i de dagarna ha funnits få naturvetenskapsmän som 
formulerade frågans kunskapsteoretiska läge så klart som denne teolog. 

Redan 157 1 hade Bellarmino i ett yttrande tillerkänt fullt bevisade vetenskapliga 
insikter en normerande funktion vid bibelutläggningen. Också fyrtio år senare 
gjorde han detsamma. 

Det idehistoriska läget 

Vår egen värld är indelad i självständiga områden eller fack med egna lagar, där 
religionen som ett av många olika livsområden mödosamt kämpar för sitt existens
berättigande. Barocktidens människor däremot hade en storstilad, sammanfattande 
helhetssyn, där himmel och jord, tid och evighet, gudomligt och mänskligt, kyrkligt 
och världsligt, vetenskap, teknik och tro ,utgjorde harmonierande beståndsdelar i ett 
väldigt, allomfattande kosmiskt vara, utgånget från Gud och på väg till Gud. 

För barocktidens människor »ingick världen i det religiösa, och mycket som vid 
första anblicken ter sig som rent världslig kultur visar sig vid närmare granskning 
bestämmas av hemlighetsfulla bindningar till det övervärldsliga. Helt kan denna 
tidsålder förstås endast i ett religiöst perspektiv, och detta gäller även inom sådana 
profana områden som ekonomisk historia och sociologi.» 2 

Det var alltså denna universella helhetssyn som gjorde det omöjligt för barockti
dens människor att skilja mellan naturvetenskapens och trons områden, där en 
skiljelinje skulle ha gjort det lättare att se klart. Därför skulle vi missta oss om vi 
trodde att det var den antika världens sammanbrott som kyrkan fruktade och att hon 
därför skulle ha förkastat Galileis åsikt. Den kristna tron hade i det förgångna 
övervunnit liknande kriser utan att råka i den upphetsning som utmärker stämning
en kring Galileiprocessen. Man visste att jorden var rund och att det fanns antipo
der, och lika litet som man var rädd för detta, fruktade man Nicolaus av Cues första 
antydan om universums oändlighet eller Nicolas d'Oresmes redan nämnda lära om 
jordens rörelse. 

Religionspolitiska problem 

I det historiska ögonblick då Galilei stod inför inkvisitionen, hade man emellertid 
alldeles förlorat den otvungna hållning till Bibelns ordalydelse som dittills hade 
utmärkt de tongivande teologerna. Den skenbara motsägelsen mellan Galilei och 
Bibeln gav de kyrkliga myndigheterna en svår stöt. Orsaken härtill var att man i 

2 B. Hubensceiner, Vom Geist des Barock (Miinchen 1967) 18. 
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Rom såg Galileis sak i dess sammanhang med det religiösa och politiska läget i 
Nord- och Mellaneuropa, där protestantismen sedan hundra år inte bara hade 
herraväldet utan med hjälp av en lämplig politik mer och mer bredde ut sig. Därtill 
hade det trettioåriga kriget genom Gustaf II Adolfs ingripande i juni 1630 tagit en 
för de katolska makterna ogynnsam vändning. Den svenske konungens segertåg, 
som redan i s:in begynnelse hade gjort det omöjligt att genomföra kejsarens restitu
tionsedikt av 1629, gick efter Tillys nederlag vid Breitenfeld 1631 snabbt mot sin 
höjdpunkt: slaget vid Rain am Lech i april 1632, där Tilly fick sitt banesår. Kort före 
den andra processen mot Galilei stod den bajerska huvudstaden Miinchen på spel 
och med den hela den katolska saken i riket. 

I andra länder såsom Irland, England, Skottland, Ungern, Österrike, Polen och 
Nederländerna, för att inte tala om Skandinavien, var läget lika ogynnsamt. Vid 
denna tid behövdes det bara en blick på kartan över de kristna bekännelsernas 
utbredning för att påven och kurian skulle bli högst bekymrade för katolicismens 
bestånd i Europa. 

Utsikten att i det religionspolitiskt farliga läget dessutom råka i svårigheter inom 

kyrkan måste hos kurians ledande personligheter ha utlöst den upprört avvärjande 
hållning som gjorde det omöjligt för dem att betrakta Galileis sak med det överlägs
na lugn som rimligen borde ha tillkommit den. 

Men detta är förståeligt om man dessutom håller i minnet att saken - åtminstone 
i de inblandades ögon - rörde sig om Bibelns okränkbara auktoritet såsom varande 
Guds uppenbarade ord. Bibeln hade ju blivit bränn punkten i den teologiska uppgö
relsen med reformationen. Redan kyrkans teologiska och religiösa självbevarelse
drift bjöd henne att vid bibelutläggningen orubbligt hålla fast vid ordalydelsen. Ty 
var skulle man hamna, såsom den spanske teologen biskop Caramuel senare skrev, 
om man började tolka Bibeln bildligt! Till slut, säger han, skulle protestanterna avgå 
med segern; de tolkar ju till och med Jesu ord vid nattvarden bildligt och förnekar 
transsubstantiationen i mässoffret. Sålunda borde man vara tacksam mot inkvisitio
nens kardinaler för att de genom domen över Galilei hade satt en spärr för den 
falska bibeltolkningen. 

Härtill kommer ännu en tanke: protestanterna hade ju ständigt och eftertryckligt 
betonat bibelns auktoritet som trons enda källa, i motsats till den katolska läran om 
två källor, Bibeln och den apostoliska traditionen. Denna biblicism hade nått sina 
yttersta följdsatser i läran om verbalinspirationen, enligt vilken Bibelns ordalydelse, 
ja till och med den hebreiska textens vokaltecken skulle gå tillbaka på gudomlig 
diktamen. Eftersom man från det hållet åter och åter förebrådde den katolska 
kyrkan att hon avfallit från Guds ord, var det naturligt att man på katolskt håll 
försökte ta kraften ur förebråelsen genom att vara ordalydelsen så trogen som det 
någonsin var möjligt. Ännu ett exempel på att en påtvingad försvarsattityd nästan 
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ofrånkomligt leder till att insikten begränsas och att man sålunda skadar just den sak 
man ville försvara. I första hand var det alltså inte fråga om huruvida jorden eller 
solen Stod stilla.eller rörde sig. I verkligheten var det fråga om Bibelns tolkning och 
dess auktoritet och om uppgörelsen med protestantismen. Därmed har vi väl utrett 
den egentliga orsaken till att en kyrklig myndighet plötsligt yttrade sig i en naturve
tenskaplig fråga, sedan den i sjuttio år hade tigit om saken. 

Domens form och innehåll 

Nu skall vi övergå till att närmare dryfta den kyrkliga domens räckvidd och följder. 
Därvid måste vi noga pröva dess form och innehåll. Dekretet av den 5 mars 1616 
kallar läran om jordens rörelse m. m. »falsam illam doctrinam Pithagoricam, divi
naeque Scripturae omnino adversantem». Detta är mycket betydelsefullt. Vi minns 
ju att Kopernikus åsikt av det Heliga Officiets sakkunniga hade betecknats som 
heretisk, dvs. den hade ansetts stå i strid med bindande formuleringar av den kristna 
trons innehåll. Men officiet självt anslöt sig ingalunda till de sakkunnigas uppfatt
ning utan förklarade bara att läran i fråga motsade den Heliga Skrift. Därmed är det 
uppenbart att avsevärda motsättningar måste ha förelegat inom den kyrkliga myn
digheten i bedömningen av Kopernikus. Detta föranledde den försiktiga formule
ringen »divinaeque Scripturae omnino adversantem», och den hade sina konse
kvenser. Den innebar att om det någonsin kunde bevisas att motsägelsen endast var 
skenbar, så skulle man med detta bevis alltid kunna fråntaga domen dess stöd. 
Formuleringen av dekretet, som uppenbarligen ansluter sig till kardinal Bellarminos 
uppfattning, betonar alltså, om inte i klara ord så i varje fall till sin innebörd, att 
beslutet kunde återkallas. 

Samma resultat får man vid en analys av beslutets form. I denna sak har kyrkan 
aldrig genom sitt högsta läroämbete gjort ett ofelbart uttalande som förpliktar alla 
troendes samveten. Det ptolemeiska systemet har aldrig förklarats tillhöra den 
katolska trons innehåll, inte heller har det någonsin varit heretiskt att hävda det 
heliocentriska systemets sanning. 

Om domen av 1632 gäller för övrigt alldeles detsamma. Även denna gång 
betecknas det heliocentriska systemet som obibliskt, däremot inte som heretiskt, 
och även denna gång utgår domen från en kyrklig myndighet som inte är betrodd 
med det ofelbara läroämbetet. Härtill kommer att vad man hade tillbakavisat var 
påståendet att det heliocentriska systemet motsvarade den kosmiska verkligheten. 
Som astronomisk och matematisk arbetshypotes fick det däremot fortfarande före
trädas, diskuteras och byggas ut. Summa summarum: i sakens dåvarande läge hade 
vägen medvetet hållits öppen, så att ett motbevis skulle kunna framläggas efter nya 
forskningar. Däremot ville man vara säker om att ha förvisat diskussionen från 
marknadsplatsen till observatorier och studerkammare. Men därmed har vi fram-
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kastat en ny fråga, den nämligen vilka följder domen över Galilei haft för ide- och 
lärdomshistorien. 

Domens räckvidd och foljder 

Om man ställer denna fråga till den nyare litteraturen får man ett enhälligt svar: den 
kyrkliga domen mot Galilei lamslog den naturvetenskapliga forskningen i det 
katolska Europa under de närmast följande åren och gav dessutom upphov till den 
olycksdigra konflikt mellan naturvetenskapen och kyrkan som vi ännu i dag anser 
oss böra kämpa med och övervinna. 

Emellertid kan inte samstämmigheten på vetenskapligt håll bespara oss mödan att 
undersöka hur pass berättigat omdömet är. Resultatet av en sådan undersökning blir 
att man alls inte kan tala om någon förlamning av den naturvetenskapliga forskning
en efter processen mot Galilei. 

Redan ett förutsättningslöst studium av de historiska fakta styrker denna åsikt. 
Sålunda ser vi i Italien under 1600-talet naturvetenskapliga akademier som ägnade 
sig åt att utforska naturen på alla områden, även det astronomiska. I Florens 
grundades strax efter Galileis död den berömda Accademia del Cimento, som 
betraktade sig som efterföljare till Accademia dei Lincei. Denna hade upphört att 
existera i samband med grundaren Federigo Cesis död 1630 - alltså tre år före 
domen mot Galilei. I Siena fanns Fisiocritici, i Padua Academica Constantium, 
i Neapel de berömda Investiganti. Även Brescia hade sin akademi, och framför allt 
hade Bologna i sitt Instituto delle scienze ett utomordentligt hemvist för experi
mentell forskning, som av påvarna gynnades på många sätt. I själva Rom, inför 
ögonen på inkvisitionen, arbetade Accademia Fisico-Matematica; Magalotti bedrev 
där sina studier av kometerna, och Cassini, som upptäckte Saturnus månar, gjorde 
sina iakttagelser. Över hela Europa efterfrågades de teleskop som Canpani och Dini 
under dessa år konstruerade i Rom, och bland de lärda män, som Kristina av Sve
rige samlade omkring sig i det nuvarande Palazzo Corsini i Trastevere, lyste Alfonso 
Borelli, som inte bara var känd för sina kometforskningar utan också före Newton 
hade uttalat en bestämd förmodan att det måste finnas en sammanfattande princip 
för de tre Keplerska lagarna. Dessa exempel, valda bland många, visar att en 
häpnadsväckande naturvetenskaplig och inte minst astronomisk forskning hade 
hemortsrätt i Italien, i Rom just under årtiondena efter Galileis död. 

Jesuiternas livliga vetenskapliga utbyte med Royal Society i London är en mått
stock för deras vetenskapliga anseende t. o. m. i det England som hyllade principen 
»No popery». I det katolska Europa, och alldeles särskilt i Italien, stod Galilei högt i 
anseende. Det må räcka med att nämna att jesuiten och astronomen Grimaldi, som 
dog 1663, uppkallade ett av månens berg efter Galilei. Men vad mera är: knappt 
tjugo år efter Galileis död arbetade man redan för en revision av de kyrkliga 
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domarna mot honom. Den parisiske astronomen Adrien Auzout, vars kyrkliga 
sinnelag ingen betvivlat, fordrade i sin Traite du Micrometre att inkvisitionens dom 
skulle återkallas. I den i Leipzig utgivna Acta Eruditorum uppmanade jesuiten 
Kochansky år 1685 vetenskapsmännen att söka oemotsägliga bevis för jordens 
rörelse och angav själv en riktlinje för sökandet. Redan 1620 hade den franciskan
ske kaniken Scarlat yttrat att den kopernikanska frågan ingalunda var avgjord, och 
1634 skrev Descartes att man kunde förutse en tidpunkt då dekretet av 1633 skulle 
sättas ur kraft. 

Inför dessa fakta torde man knappast kunna påstå att forskningen på detta område 
skulle ha avstannat. Att man ännu i dag likväl gör det, är ett bevis för hur seglivade 
vetenskapliga fördomar och historiska klicheer kan vara. Ännu en sak torde framgå 
ur det sagda, nämligen att det under århundradet efter Galileis död inte förelåg 
någon konflikt mellan naturvetenskapen och kyrkan. 

När och av vilka orsaker denna konflikt sedan verkligen uppstod, det belyses av 
att de berömda orden »Eppur si muove» första gången kunde läsas i en bok som 
utgavs i England år 1757, alltså vid en tidpunkt när vetenskapens och trons världar 
redan hade börjat lösbrytas från varandra under inflytande av upplysningen i Eng
land och Frankrike. Upplysningens rationalistiska filosofi utgjorde alltså den spräng
laddning som när den exploderade slet isär tro och vetande. Först då blev Galileis namn ett 
fälttecken i vetenskapens och förnuftets kamp mot tron och kyrkan: den första feltolkningen 
av fallet Galilei - på noo-talet. 

Efter allt som här sagts kan vi kanske förstå men däremot inte utan vidare godtaga 
de kyrkliga instansernas handlingssätt. Även om farhågorna hade gått i uppfyllelse 
och bibelns sanning och auktoritet hade blivit ifrågasatta, så skulle man ändå inte 
kunna frita de båda påvarna Paul V och Urban VIII och deras kuria från anklagelsen 
att ha misstrott kraften i Guds uppenbarade sanning och att i ängslan och missmod 
ha trott sig böra låta myndigheterna ingripa för att skydda den. Detta är en religiös 
skuld som måste tillmätas den tidens kyrkliga instanser. Emellertid torde det under 
1600-talet ha funnits få andliga och världsliga myndigheter av vilken bekännelse det 
vara månde som inte ofta fallit för denna frestelse. 

Därför är saken bättre betjänt med det försök attforstå som här har gjorts än med 
en raskt avfärdande dom. Är inte också insikten om sanningen underkastad de 
historiska omständigheternas makt? Beror inte också en sanning av att komma i en 
lycklig stund? Förblir den inte detta förutan dold för vår sökande blick? Den som 
glömmer detta i sitt omdöme om Galileis domare kan knappast undgå faran att 
döma ohistoriskt och förmätet. Ohistorisk blir hans dom därför att han inte räknar 
med de gränser som gäller för kyrkan på jorden och förmäten blir den därför att han 
bortser från att också nutiden ännu har långt kvar till fullkomlig insikt om verklighe
ten. 
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AUGUSTINUS Predikan över 
Johannesevangeliet 6: 41-58 

hållen i Hippo lördagen den 9 augusti 4 r 3 

Augustinus (354-430) är den ende kyrkofader, som ända fram till våra dagar förblivit en 
andlig maktfaktor. Otroende och kristna, filosofer och teologer känner sig uppfordrade att 
tränga in i hans verk och hans personlighet. Hans inflytande fortsätter i de västliga kyrkorna 
och genom dem, mer eller mindre förändrat och modifierat, i den allmänna kulturtraditionen. 

För biskopen Augustinus var teori och praxis, det andliga livets höjdpunkter och vardagens 
torftiga och tryckande verklighet en enhet. Denna enhet i hans liv har sin grund i det kyrkans 
mysterium, där han är biskop. Enheten i hans verksamhet visar sig särskilt i hans predikning
ar. De är värdefulla och personliga och kulturhistoriska dokument, som ännu idag fängslar 
genom sin form och genom sitt andliga innehåll. 

De berömda traktaterna över Johannesevangeliet har hållits som verkliga predikningar. 
Men Augustinus skrev inte ned sina predikningar, innan han höll dem, utan han förberedde 
sig för dem genom bön och meditation över de heliga skrifterna - orator antequam dictor, han 
bad innan han talade. 

I ikonografin framställs gärna Augustinus med två attribut: med den uppslagna boken -
vishetens symbol - och med det brinnande hjärtat - kärlekens symbol. De båda bildar hos 
honom en enhet. Den spekulative tänkaren är samtidigt en lidelsefullt brinnande människa. 
Verkligheten är för honom inte bara ett kunskapsobjekt utan också något som man bör älska 
Att tro betyder för Augustinus: att bejaka och att älska. Endast med en sådan hållning kan 
man överhuvudtaget erfara och lära känna sanningen och ju mera man hänger sig åt den, 
desto mera lär man känna den. 

I motsats till en abstrakt teori om kunskapsförvärvandet uppfattar Augustinus tron som en 
akt som inbegriper hela människan: man måste vara öppen för sanningen för att lära känna 
sanningen. Sanningsfrågan kan inte lösas från människans sedliga hållning och från hennes 
inställning till Gud och det goda. Men för att kunna tro måste man å andra sidan också veta, 
man måste ha erfarit Gud och förstå vem han är. Tro och vetande griper så ständigt in i 
varandra. 

Då vår Herre Jesus Kristus hade sagt, att han var brödet, som kommit ned från 
himmelen, såsom vi hörde när evangeliet lästes, knotade judarna och sade: »Är 
denne inte Jesus, Josefs son, vars far och mor vi känner? Hur kan han då säga: 'Jag 
har kommit ned från himmelen'?» Dessa människor var fjärran från brödet från 
himmelen och förstod inte att hungra efter det. Deras inre käkar var orkeslösa. Med 
öppna öron hörde de inte, de såg men stod där blinda. För att kunna äta detta bröd 
måste nämligen den inre människan hungra. Därför säger Kristus på ett annat ställe: 
»Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, ty de skall bli mättade» (Matt. 
5: 6). Och aposteln Paulus säger, att Kristus är vår rättfärdighet (r Kor. r: 30). Må 
därför den som hungrar, hungra efter rättfärdighet - efter den rättfärdighet som 
kommer ned från himmelen, den rättfärdighet som Gud ger, inte den som männi-
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skan själv åstadkommer. Ty om människan kunde upprätta sin egen rättfärdighet, 
skulle samma apostel inte ha sagt om judarna: »De förstår nämligen inte rättfärdig
heten från Gud, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet och har inte under
ordnat sig rättfärdigheten från Gud» (Rom. rn: 3). Därför kunde dessa inte förstå 
Jesu ord om brödet som kom ned från himmelen, ty de var uppfyllda av sin egen 
rättfärdighet och hungrade inte efter rättfärdigheten från Gud. 

Vad betyder då rättfärdighet från Gud och rättfärdighet från människan? Med 
rättfärdighet från Gud menas här inte den rättfärdighet genom vilken Gud är 
rättfärdig, utan den som Gud ger människan, så att hon är rättfärdig genom Gud. 
Vilken rättfärdighet besatt nu dessa judar? En rättfärdighet av egen förmåga, vilken 
de förlitade sig på. De talade om sig själva, som om uppfyllde de lagen av egen kraft. 
Men endast den kan uppfylla lagen, som bistås av nåden, det vill säga av brödet, som 
kom ned från himmelen, ty lagens uppfyllelse är, såsom aposteln med ett ord säger, 
kärleken (Rom. 13: IO). Men denna kärlek är inte kärleken till penningen utan 
kärleken till Gud, inte kärleken till jord och himmel, utan till den som skapat 
himmel och jord. Varifrån får då människan denna kärlek? Låt oss höra vad aposteln 
säger: »Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den Helige Ande, som är 
given åt oss» (Rom. 5: 5). När Herren sålunda stod i begrepp att ge oss den Helige 
Ande uppmanade han oss att tro på honom och sade att han var brödet, som kommit 
ned från himmelen. Att tro på Kristus innebär nämligen att äta det levande brödet. 
Den som tror, han äter. På ett osynligt sätt mättas han, därför att han på ett osynligt 
sätt föds på nytt. Han är invärtes ett litet barn, invärtes förnyad. Där han förnyas, 
där mättas han också. 

Vad svarade alltså Jesus dessa som knotade? »Knota inte, där ni står tillsammans» 
- liksom om han sade: Jag vet, varför ni inte hungrar, och vad detta bröd beträffar, 
varken förstår ni det eller söker ni det. »Knota inte, där ni står tillsammans. Ingen 
kan komma till mig, om inte Fadern, som har sänt mig, drar honom». Vilket tydligt 
bevis på Guds nåd? Ingen kommer, om han inte dras. Men försök inte att utforska, 
såvida du inte vill begå ett misstag, vem Fadern drar och vem han inte drar, varför 
han drar den ene och inte den andre. Hör och förstå detta en gång för alla: om Gud 
ännu inte har dragit dig, bed att han måtte göra det. Mina bröder, vad vill jag ha sagt 
därmed? Om Fadern drar oss till Kristus, tror vi då mot vår vilja? Sker det då med 
våld, medan viljan förblir oberörd? Man kan gå in i en kyrka mot sin vilja, man kan 
gå fram till altaret mot sin vilja, man kan mottaga sakramentet mot sin vilja, men tro 
kan man endast av fri vilja. Om vi trodde med kroppen, skulle vi kunna få tron mot 
vår vilja. Men vi tror inte med kroppen. Hör på aposteln: »Med hjärtat tror man och 
blir så rättfärdig». Och vad följer sedan? »Och med munnen bekänner man och blir 
så frälst» (Rom. IO: rn). Denna trons bekännelse uppstår i djupet av ens hjärta. 
Ibland hör du någon bekänna sin tro och du vet att han inte tror. Men kalla honom 
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inte ens för bekännare, om han enligt din uppfattning inte är troende. Att bekänna 
sin tro innebär nämligen att uttrycka i ord vad man innerst inne tror på. Men du 
pratar bara, du bekänner inte din tro, om du innerst inne tror si men säger så. Den 
som tror på Kristus, han tror med hjärtat. Ingen tror mot sin vilja. Men ändå verkar 
den, som Fadern drar, vara tvingad mot sin vilja. Hur skall vi lösa detta problem: 
»Ingen kan komma till mig, om icke Fadern, som har sänt mig, drar honom»? 

Om man dras säger någon, kommer man mot sin vilja. Men jag säger: om man 
kommer mot sin vilja, tror man inte, och om man inte tror, kommer man inte. Vi 
skyndar inte Kristus till mötes genom att använda benen utan genom att tro. Vi 
närmar oss honom med viljan, inte genom att röra kroppen. Kvinnan, som rörde vid 
hörntofsen på hans mantel, rörde honom mer än hopen, som trängde på. Det var 
därför som Herren frågade: »Vem var det som rörde vid mig»? (Luk. 8: 45). De 
förvånade lärjungarna svarade: »Folkmassan trycker och tränger dig ju, och du 
frågar: 'Vem var det, som rörde vid mig'?» Men han upprepade: »Någon rörde vid 
mig». Kvinnan vidrör, massan tränger på. Vad betyder »rörde» om inte trodde? 
Därför sade han också till den kvinna som efter hans uppståndelse ville kasta sig för 
hans fötter: >>Rör inte vid mig; jag har ännu icke farit upp till Fadern» Ooh. 20: 17). 
Du tar mig för att vara endast vad du ser mig vara. Rör inte vid mig. Vad betyder 
det? Du anser mig bara vara det, som mitt utseende ger sken av. Tro inte det. 
Betydelsen av »Rör inte vid mig; jag har ännu inte farit upp till Fadern,» är att 
»i dina ögon har jag inte farit upp, ty jag har aldrig någonsin lämnat honom». Kvin
nan rörde inte vid Kristus, när han stod på jorden. Hur skulle hon då kunna röra 
vid honom, då han for upp till Fadern? Likväl var det på det sättet han ville vid
röras. Detta är det rätta sättet att röra vid honom: att röra honom som far upp till 
Fadern och samtidigt förblir hos Fadern, likställd Fadern. 

Därför säger Kristus också på detta ställe, om du lägger märke till det: »Ingen 
kommer till mig, om icke Fadern drar honom». Tro inte att du dras mot din vilja. 
Sinnet kan också dras. Det kan dras av kärlek. Låt oss inte frukta, att människor som 
väger ord utan att ha den minsta förståelse för gudomliga ting, kanske skall klandra 
oss på grund av evangeliets ord i den Heliga Skrift och fråga oss, hur vi kan tro 
frivilligt, om vi dras. Jag hävdar nämligen, att vi dras inte blott med viljan utan även 
med begäret. Vad innebär det att dras med begäret? »Ha din lust i Herren: då skall 
han giva dig vad ditt hjärta begär» (Ps. 37: 4). Det finns ett hjärtats begär, som 
finner behag i detta himmelska bröd. Vidare, om det står poeten fritt att säga: » Var 
och en drages av sitt begär» (Trahit sua quemque voluptas, Vergilius Ed. 2,63) och 
om man inte dras av tvång utan av begär, inte av plikt utan av böjelse, hur mycket 
kraftfullare bör vi inte framhäva, att den människa dras till Kristus som har sin 
glädje i sanningen och sällheten i rättfärdigheten och det eviga livet, kort sagt, i allt 
vad Kristus är? Skulle kroppens sinnen ha sina glädjeämnen men själen vara utan? 
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Om själen inte har sina glädjeämnen, varför står det då skrivet: »Människors barn 
har sin tillflykt under dina vingars skugga. De berusas av ymnigheten i ditt hus, och 
av din ljuvlighets ström giver du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus 
se vi ljus». (Ps. 35: 8-ro enligt LXX)? Fråga någon som älskar, han skall förstå vad 
jag säger. Fråga någon som längtar, som hungrar, fråga någon som vandrar törstande 
i denna öde trakt och flämtar efter källan i det eviga fäderneslandet. Fråga en sådan 
människa, hon vet vad jag talar om. Men de kalla och likgiltiga, de som liknar de 
judar som knotade sinsemellan, de begriper mig inte. Och Kristus sade: »Den som 
Fadern drar, han kommer till mig.» , 
_ Men varför sade Kristus: »Den som Fadern drar», när det är han själv som drar? 

Varför föredrog han att säga: »Den som Fadern drar»? Ifall vi måste dras, låt oss då 
dras av honom, till vilken den älskande säger: »Med hast vill vi följa doften av dina 
salvor» (Höga V. 1: 4). Bröder, låt oss ge akt på vad Kristus vill få oss att förstå. Låt 
oss bemöda oss om att fatta så mycket vi kan av det han säger. Fadern drar dem till 
Sonen, vilka tror på Sonen, därför att de inser, att han har Gud till Fader. Gud 
Fadern födde Sonen som sin like. Den människa som inser, och som i sin tro känner 
och betänker, att den, på vilken han tror, är Faderns like, henne drager Fadern till 
Sonen. Arius trodde, att Kristus var en skapad varelse. Honom drog inte Fadern. Ty 
den som inte tror att Sonen är Faderns like, han ringaktar Fadern. Vad är det du 
säger, Arius? Vad pratar du, kättare? Vem anser du Kristus vara? »Inte sann Gud», 
svarar du, »utan en som den sanne Guden har skapat». Dig har Fadern inte dragit, ty 

du har inte förstått Fadern, -om du förnekar hans Son. Du har någonting annat i 
tankarna, inte Sonen. Du dras inte av Fadern, du dras inte heller till Sonen. Sonen är 
någonting helt annat, än vad du säger. Photinus sade: »Kristus är endast människa, 
han är inte tillika Gud.» Den som tror så, honom har Fadern inte dragit. Den, som 
Fadern drager, säger: »Du är Kristus, den levande Gudens Son.» Kristus är emeller
tid inte son på samma sätt som profeterna, Johannes Döparen eller den rättfärdigas
te bland människor. Han är den enfödde Sonen, Faderns like. »Du är Kristus, den 
levande Gudens Son» (Matt. 16: 16). Se, hur Petrus drogs, och drogs av Fadern. 
»Salig är du, Simon, Jonas' son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, 
utan min Fader, som är i himmelen» (Matt. 16: 17). Denna uppenbarelse är just den 
gudomliga dragningen. Du sträcker fram en grön kvist till ett får och drar f'aret till 
dig. Du visar ett barn några nötter och barnet dras till dig. Barnet springer dit. Det 
dras därför att det älskar nötter. Det dras utan kroppslig påtryckning, av ett band 
kring hjärtat. Om således de ting, som. tillhör denna världens glädjeämnen och 
njutningar, räcks fram åt dem, som älskar sådant, så dras de - ty det är förvisso sant, 
att »var och en drages av sitt begär» - skall då inte Kristus dra oss, han som Fadern 
har uppenbarat för oss? Ty vad längtar själen starkare efter än sanningen? Vart skall 
den vända sin glupande aptit? Varifrån kan den hoppas att få en sund, invärtes smak 
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på det sanna, om inte av att äta och dricka vishet, rättfärdighet, sanning, evighet? 
Var skall vi finna allt detta? Där i himlen - och på ett bättre, sannare och fullare 

sätt. Här på jorden kan vi lättare uthärda hunger än mättas, i synnerhet om vi äger 
gott hopp. Ty Kristus sade: »Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet», 
ja, här på jorden, »ty de skall bli mättade» (Matt. 5: 6), ja, där i himlen. När Kristus 
därför hade sagt: »Ingen kan komma till mig, om inte Fadern, som har sänt mig, drar 
honom», vad tillade han? »Och jag skall uppväcka honom på den yttersta dagen». 
Jag skänker honom vad han längtar efter, jag skänker honom vad han hoppas på. 
Han skall se det som han trodde på medan han ännu inte såg. Han skall äta vad han 
hungrar efter, han skall uppfyllas av det han törstar efter. Var? I de dödas uppstån
delse, ty » jag skall uppväcka honom på den yttersta dagen». 

»Det är skrivet hos profeterna: 'De skola alla ha fått lärdom av Gud'». Judar, 
varför sade jag detta? Fadern har inte undervisat er. Hur kan ni då känna mig? Alla 
människor i det riket skall få lärdom av Gud, de skall inte undervisas av människor. 
Men även om de undervisas av människor, har de likväl redan fått inom sig något 
som de förstår. Det skimrar redan inom dem. Det uppenbaras redan inom dem. Vad 
gör människor som utifrån tillkännager nyheter? Vad gör jag nu, när jag talar? Jag 
åstadkommer ett buller av ord i edra öron. Men om inte han som är upplyser er, 
förstår ni inte vad jag säger eller talar. Den som vårdar trädet är utanför, Skaparen är 
innanför. Den som planterar och vattnar, arbetar utifrån. Det är vad vi gör. Men 
»det kommer inte an på den som planterar eller på den som vattnar, utan på Gud, 
som ger växten» (1 Kor. 3: 7). Det vill säga, »de skall alla ha fått lärdom av Gud». 
Vilka »alla»? » Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom, han 
kommer till mig». Se, hur Fadern drar! Han lockar genom att undervisa, inte genom 
att utöva tvång. Se på vilket sätt han drar! »De skall alla ha fått lärdom av Gud». 
Guds metod är att dra. » Var och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom, 
han kommer till mig». Guds metod är att dra. 

Vad betyder således dessa ord, mina bröder: om varje människa som har lyssnat 
till Fadern och lärt av honom, kommer till Kristus, lärde oss då Kristus ingenting 
här? Och vad betyder det, att de människor, som inte såg Fadern som lärare, såg 
Sonen? Sonen talade, men Fadern undervisade. Jag själv är människa, men vem 
undervisar jag? Vem, bröder, om inte den som har lyssnat till mitt ord? Om jag, som 
är människa, undervisar dem, som lyssnar till mitt ord, så undervisar också Fadern 
den, som lyssnar till hans Ord. Om Fadern alltså undervisar den människa, som 
lyssnar till hans Ord, fråga henne, vad Kristus är, och du skall finna hans Ord. »I 
begynnelsen var Ordet». Inte s~pade Gud i begynnelsen Ordet, såsom »Gud i 
begynnelsen skapade himmel och jord» (1 Mos. 1: 1), ty se, Ordet är ingen skapad 
varelse. Låt Fadern lära dig att dras till Sonen. Låt Fadern undervisa dig, lyssna till 
hans Ord. Men du frågar: Vilket Ord av honom lyssnar jag till? »I begynnelsen var 

105 



Augustinus 

Ordet»; inte »skapades», utan »var». »Och Ordet var hos Gud, och Ordet var 
Gud». Hur kan människor, medan de ännu är i kroppen, lyssna till ett sådant Ord? 
Därför att »Ordet blev kött, och tog sin boning ibland oss» Ooh. r: r, 14). 

Kristus utlägger själv dessa ord och visar oss, vad han menar, när han sade: » Var 
och en som har lyssnat till Fadern och lärt av honom, han kommer till mig». Han 
tillägger genast, vad vi själva kan förstå: »Inte så att någon skulle ha sett Fadern, 
utom den som är från Gud; han har sett Fadern». Vad betyder det han säger? Jag har 
sett Fadern, ni har inte sett Fadern, och likväl kommer· ni inte till mig, såvida ni inte 
dras av Fadern. Men vad betyder det, att ni dras av Fadern om inte att ni lär er av 
Fadern? Och vad betyder det, att ni lär er av Fadern, om inte att ni lyssnar till 
Fadern? Vad betyder det, att ni lyssnar till Fadern, om inte att ni lyssnar till Faderns 
Ord, dvs. till mig? Och för att ni inte då tilläventyrs skall säga sinsemellan, när jag 
säger er, att var och en som lyssnar till Fadern och lär av honom: »Men vi har aldrig 
sett Fadern. Hur kan vi lära av Fadern?» Hör på mig! »Inte så att någon skulle ha 
sett Fadern, utom den som är från Gud, han har sett Fadern». Jag känner Fadern. Jag 
är från honom, på samma sätt som ordet är från den, vars ord det är - inte som det 
ord som ljuder och far förbi, men som det ord som stannar kvar hos den talande och 
drar den som lyssnar. 

Sedan manar han oss: »Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som tror på 
mig, han har evigt liv». Kristus ville uppenbara vad han var. Han kunde eljest ha 
sagt med ett ord: Den som tror på mig, har mig. Kristus själv är nämligen sann Gud 
och evigt liv. Och han säger: den som sålunda tror på mig, går in i mig, och den som 
går in i mig, har mig. Men vad betyder det att ha mig? Att ha evigt liv. Det eviga livet 
tog till sig döden, det eviga livet ville dö, men inte i sin egen natur, utan i din. Han 
antog din natur för att kunna dö för dig. Han antog kött av människor men inte på 
människors sätt. Då han hade en Fader i himmelen, valde han en moder på jorden. I 
himmelen föddes han utan moder, på jorden utan Fader. Livet antog döden, för att 
livet skulle dräpa döden. Kristus sade nämligen: »Den som tror på mig, han har 
evigt liv» - inte ett uppenbart, utan ett fördolt. Ty det eviga livet är »Ordet, som i 
begynnelsen var hos Gud, och Ordet var Gud, och livet var människornas ljus» 
Ooh. r: 2, 4). Han själv såsom det eviga livet gav även evigt liv åt det kött, som han 
antagit. Han kom för att dö, men uppstod på tredje dagen. Mitt emellan Ordets 
människoblivande och köttets uppståndelse förintades döden. 

Kristus sade: »Jag är livets bröd». Vad var det som judarna var stolta över? »Edra 
fäder åto manna i öknen, och de dogo». Vad är ni stolta över? »De åt manna i 
öknen, och de dog». Varför åt de och dog? Därför att de trodde på det som de 
kunde se. Vad de inte såg, förstod de inte. Därför är de era fäder, ty ni är lika dem. 
Mina bröder, vad den synliga och kroppsliga döden beträffar, dör ju även vi, som 
äter brödet, som kommer ned från himmelen. Judarna dog, liksom vi måste dö, vad 

106 



Predikan över johannesevangeliet 6: 4I-58 

denna kropps synliga och kroppsliga död angår, som jag sade. Men vad beträffar den 
död, från vilken Herren avskräcker oss, den död, som deras fäder dog, så åt även 
Moses manna, så åt även Aron manna, så åt även Pinchas manna, så åt där många, 
som behagade Herren, utan att dö. Varför? Därför att de uppfattade denna synliga 
föda på ett andligt sätt. De hungrade efter.den andligen, de smakade den andligen, 
för att de skulle bli andligen mätta. Även vi mottar idag synlig föda. Men sakramen
tet är en sak, sakramentets verkan något annat. Hur många mottar inte denna föda 
från altaret och dör, ja, till och med dör av att mottaga den. Därför säger aposteln: 
» Han äter och dricker en dom över sig» ( r Kor. r r: 2 9). Det brödstycke Herren 
doppat var förvisso inte gift för Judas. Likväl mottog han det, och när han mottagit 
det, for fienden in i honom. Detta betyder emellertid inte, att han mottog något ont, 
utan att han som var ond, på ett ont vis mottog det som var gott. Sålunda, bröder, se 
till att ni äter det himmelska brödet på ett andligt sätt och bär fram ett rent samvete 
till altaret. Även om ni syndar varje dag, så låt inte edra synder vara av det slag, som 
leder till döden. Innan ni närmar er altaret ge akt på vad ni säger: »Förlåt oss våra 
skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro» (Matt. 6: 12). Om du förlåter 
skall du också bli förlåten. Gå fram utan fruktan. Du skall få mottaga bröd, inte gift. 
Men tänk på att du förlåter. Om du inte förlåter, far du med osanning och ljuger 
inför honom, som du inte kan lura. Du kan ljuga inför Gud, men lura honom kan du 
inte. Gud vet, vad han gör. Han ser ditt inre jag. Han granskar det, han genomskå
dar det, han dömer det, han antingen fördömer eller kröner det. Men fäderna till 
dessa judar, de är onda fader till onda söner, otrogna fäder till otrogna söner, 
knotande fader till knotande söner. Inte i något avseende sägs Herrens folk så ha 
förolämpat honom som genom sitt knotande. Då Herren därför ville visa dem, att 
de var söner till sådana människor, började han sitt tal till dem med orden: »Varför 
knotar ni där ni står tillsammans», ni knorrande människor, söner till knorrande 
fäder? »Edra fäder åt manna, och de dog» - inte därför att mannat var ont, utan 
därför att de åt det i sin ondska. 

»Detta är det bröd, som kommer ned från himmelen.» Mannat var förebilden till 
detta bröd. Guds altare var förebilden till detta bröd. Mannat och Guds altare var 
sakrament. De är olika, vad tecken beträffar, men samma sak beträffande den be
tecknade verkligheten. Lyssna till aposteln, som säger: »Ty jag vill säga er detta, 
mina bröder: Våra fader var alla under molnskyn och gingo alla genom havet; alla 
blev de i molnskyn och i havet döpta till Moses; alla åto de samma andliga mat.» 
Förvisso var det andligen samma mat fastän materiellt av olika beskaffenhet, ty de 
åt manna, vi äter något annat, men andligen åt de samma mat som vi. Fäderna är 
emellertid »våra» fäder, och inte fäderna till dessa judar, därför att det är vi som 
liknar dem, de liknar inre dem. Och aposteln tillägger: »Och alla drack de samma 
andliga dryck.» De drack en dryck, vi en annan, men en annan dryck endast vad 
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det yttre skenet beträffar, ty båda betecknade till sin andliga innebörd detsamma. 
Hur kunde det då vara »samma dryck»? Aposteln säger: »De drack nämligen ur en 
andlig klippa, som åtföljde dem, och den klippan var Kristus» (1 Kor. 1 o: 1-4). Däri
från kommer brödet, därifrån kommer drycken. Klippan var Kristus i ett tecken; 
den verklige Kristus är i Ordet och i köttet. Och hur drack de? Klippan slogs två 
gånger med en stav (4 Mos. 20: 11). De båda slagen betecknar korsets två bjälkar. 
Således, »med det bröd, som kommer ned från himmelen, är det så att om någon 
äter därav, så skall han inte dö». Men detta avser sakramentets verkan, inte det 
synliga sakramentet, utan att man äter invärtes; inte det yttre mottagandet, inte att 
man biter med tänderna utan att man äter i hjärtat. 

»Jag är det levande brödet, som har kommit ned från himmelen». »Levande» av 
det skälet att jag kom ned från himmelen. Även mannat kom ned från himmelen. Ja, 
men mannat var bara en skugga, detta bröd är verkligheten. »Om någon äter av det 
brödet, så skall han leva till evig tid. Och det bröd, som jag skall giva, är mitt kött; 
och jag ger det, för att världen skall leva». Hur skulle kött kunna motta detta kött, 
som Kristus kallade bröd? Det kallas kött, som kött inte kan motta. Av just det 
skälet att det kallas kött kan det inte ta emot det. Men de ryggade tillbaka för detta. 
De sade att detta var för mycket för dem. De ansåg det omöjligt. Kristus sade: »Det 
är mitt kött; och jag ger det för att världen skall leva». De troende känner Kristi 
kropp, om de bara inte försummar att vara Kristi kropp. Må de bli Kristi kropp, om 
de vill leva av Kristi ande. Endast Kristi kropp lever av Kristi ande. Mina bröder, 
förstå vad jag skulle vilja säga er. Du är en människa. Du har ande och du har kropp. 
Jag kallar det ande, som kallas själ. Däri består det, att du är människa, ty du består 
av själ och kropp. Följaktligen har du en osynlig ande och en synlig kropp. Säg mig, 
vad som lever av vad? Lever din ande av din kropp eller din kropp av din ande? Var 
och en som lever kan svara. Men jag vet inte ifall den lever, som inte kan besvara 
detta. Vad svarar varje levande människa? Min kropp lever naturligtvis av min ande. 
Vill inte också du leva av Kristi ande? V ar då i Kristi kropp. Min kropp lever väl inte 
av din ande? Min kropp lever av min ande och din kropp av din ande. Kristi kropp 
kan endast leva av Kristi ande. Det är därför som aposteln Paulus sade, när han 
utlade för oss texten om detta bröd: »Eftersom det är ett enda bröd, så är vi, de 
många, en enda kropp» (1 Kor. 10: 17). 0 gudsfruktans mysterium! 0 enhetens 
tecken! 0 kärlekens band! Den som vill leva, han har någonstans att leva och 
någonting att leva av. Må han närma sig, må han tro. Må han bli införlivad i Kristi 
kropp, så att han f'ar liv. Må han inte avsöndra sig från de sammanfogade lemmarna 
i kroppen eller bli en förvissnad lem, som förtjänar att skäras av. Må han inte bli en 
missbildad lem, över vilken man f'ar skämmas, utan en vacker, väl infogad och sund 
lem, som hänger fast vid kroppen och lever för Gud och av Gud. Må han nu arbeta 
på jorden, så att han efteråt får härska i himmelen. 
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»Då disputerade judarna häftigt med varandra och sade: 'Huru skulle denne 
kunna giva oss sitt kött att äta?'» De tvistade naturligtvis med varandra, ty de varken 
förstod eller önskade ta emot endräktens bröd. De som äter ett sådant bröd, tvistar 
inte med varandra. »Eftersom det är ett enda bröd, så är vi, de många, en enda 
kropp». Genom detta bröd låter Gud »oss bo i endräkt i vårt hem» (Ps. 68: 7 enligt 
LXX). 

Vad judarna emellertid söker utröna, medan de disputerar med varandra - näm
ligen hur Herren kan ge oss sitt kött till föda - det hör de inte genast. Men ännu 
alltjämt säger han till dem: »Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Om ni inte 
äter Människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er». Ni förstår 
inte, hur man kan äta detta bröd eller på vilket sätt man bör äta det. Likväl, »om ni 
inte äter Människosonens kött och dricker hans blod, så har ni inte liv i er». Kristus 
talade förvisso inte dessa ord till döda kroppar utan till levande människor. Men för 
att de inte skulle tro, att han menade det nuvarande livet och disputera om detta, 
fortsatte han och sade: »Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt 
liv». Evigt liv har alltså inte den, som varken äter detta bröd eller dricker detta blod. 
Människor kan ha liv här i tiden, Kristus förutan, men de kan ingalunda ha evigt liv. 
Den som således inte äter Kristi kött eller dricker hans blod, han har inte liv i sig. 
Men den som äter hans kött och dricker hans blod, han har liv. Ordet »evigt», som 
Kristus använde, avgör saken i båda fallen. Så är emellertid inte förhållandet vad 
beträffar den mat, som vi intar för att uppehålla det jordiska livet. Ty den som inte 
äter den kommer inte att leva. Inte heller kommer den, som äter den, att leva. Även 
de som ätit dör förvisso, det må vara av ålder, sjukdom eller någon annan orsak. 
Men vad beträffar denna mat och dryck, det vill säga Herrens lekamen och blod, så 
förhåller det sig inte på samma sätt. Den som nämligen inte äter den maten, han har 
inte evigt liv. Men den som äter den maten, han har liv, ja, i sanning evigt liv. 
Herren vill alltså få oss att förstå, att denna mat och dryck betyder den gemenskap 
som består av hans kropp och lemmar, nämligen den heliga Kyrkan i hans förutbe
stämda, kallade och rättfårdiggjorda, i hans förhärligade helgon och i hans troende 
(jfr Rom. 8: 29 f.). I detta skeende har det första stadiet redan ägt rum, nämligen 
förutbestämmelsen. Det andra och tredje, kallelsen och rättfårdiggörelsen, har 
båda skett, och håller på att ske och kommer att ske. Det fjärde stadiet däremot, det 
vill säga förhärligandet, är någonting, som vi nu hoppas på, men som skall förverkli
gas först i framtiden. Sakramentet som betecknar denna verklighet, det vill säga som 
betecknar den enhet som skapas av Kristi lekamen och blod, tillreds på Herrens 
bord på somliga platser varje dag, på andra med vissa dagars mellanrum. En del 
människor mottar sakramentet från Herrens bord till liv, en del till fördärv. Men 
själva den verklighet, som sakramentet betecknar, länder varje människa till liv, 
ingen till fördärv, vem han än må vara, som tar del därav. 
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Men för att människorna inte skulle tro, att han lovat dem evigt liv i denna mat 
och dryck på sådant sätt, att de som äter denna mat inte ens dör en kroppslig död i 
det nuvarande livet, underlät han inte att bemöta den föreställningen. Ty när Kristus 
sagt: »Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han har evigt liv», tillade han 
genast: »Och jag skall uppväcka honom på den yttersta dagen». Tills vidare skall 
människan således, vad anden beträffar, ha evigt liv i den vila, där de heligas andar 
mottagas. Vad kroppen angår skall den inte heller undanhållas det eviga liv, som 
tillkommer den, utan mottaga det i de dödas uppståndelse på den yttersta dagen. 

»Ty mitt kött», fortsatte Kristus, »är sannskyldig mat, och mitt blod är sannskyl
dig dryck». Eftersom människor med mat och dryck vill tillfredsställa hunger och 
törst, finns det för detta ändamål ingenting bättre än den mat och dryck, som gör 
dem som äter därav odödliga och oförgängliga - ja, det är själva de heligas samfund, 
där frid och full och fullkomlig enhet skall råda. Det är naturligtvis därför -
gudfruktiga människor har förstått detta även före oss - som vår Herre Jesus 
Kristus skänkte oss sin lekamen och blod i de ting, som från att ha varit en mångfald 
sammanförs till en enda storhet. Ty många korn bakas samman till en enhet, och en 
klase bestående av många druvor pressas samman till en enhet. 

Till slut förklarar Kristus, hur det som han talar om sker, och vad det innebär att 
äta hans lekamen och dricka hans blod. »Den som äter mitt kött och dricker mitt 
blod, han förblir i mig, och jag förblir i honom». Innebörden av att äta denna mat 
och dricka denna dryck är således att förbli i Kristus och att ha honom förblivande i 
sig. Den som följaktligen inte förblir i Kristus, och i vilken Kristus inte förblir, han 
utan tvivel varken äter hans kött eller dricker hans blod. Snarare äter och dricker 
han denna stora verklighets sakrament till en dom över sig, då han har dristat sig att 
oren närma sig Kristi sakrament, som ingen, utom den som är ren, värdigt kan 
mottaga. Om dessa är det sagt: »Saliga är de renhjärtade, ty de skall se Gud» (Matt. 
5: 8). 

»Såsom den levande Fadern har sänt mig, och såsom jag lever genom Fadern, så 
skall den som äter mig leva genom mig». Kristus sade inte: Såsom jag äter Fadern 
och lever genom Fadern, så skall ock den, som äter mig, leva genom mig. Sonen, 
som föddes som Faderns like, blir inte bättre av att bli delaktig av Fadern, så som vi 
förbättras av att bli delaktiga i Sonen genom hans lekamens och blods enhet, det 
som detta ätande och drickande betecknar. Vi lever således genom Kristus, när vi 
äter honom, det vill säga, när vi mottager honom såsom det eviga livet, vilket vi inte 
hade av oss själva. Men Kristus själv lever genom Fadern, eftersom han sänts av 
honom. Ty han utblottade sig själv och blev lydig intill döden på korset (Fil. 2: 8). 
Om vi därför uppfattar dessa ord » jag lever genom Fadern» i enlighet med vad 
Kristus säger på ett annat ställe, nämligen att »Fadern är större än jag» Ooh. 14: 28), 
så kan vi säga, att även vi lever genom honom, som är större än vi. Detta är följden 
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av att Kristus sänts. Hans sändning innebar ju, att han utblottade sig själv antog 
tjänareskepnad. Detta har vi uppfattat riktigt, även när vi hävdar, att Sonen är av 
samma natur som Fadern. Fadern är nämligen större än Sonen i hans egenskap av 
människa, men i sin egenskap av Gud är Sonen Faderns like, emedan en och samme 
Jesus Kristus är både Gud och människa, Guds Son och Människoson. Denna 
innebörd - om orden uppfattas på rätt sätt - hade det som han därefter sade: 
»Såsom den levande Fadern, har sänt mig, och såsom jag lever genom Fadern, så 
skall den som äter mig leva genom mig». Liksom sade han: Att jag lever genom 
Fadern, det vill säga att jag hänför mitt liv till honom såsom den större, är följden av 
min utblottelse, till vilken Fadern sänt mig. Men att var och en lever genom mig är 
följden av att man genom att äta mig är delaktig i mig. Efter att ha ödmjukat mig 
lever jag alltså genom Fadern, människan däremot lever, sedan hon blivit upprättad, 
genom mig. Om det emellertid står i texten, att» jag lever genom Fadern» med den 
betydelsen, att Sonen är av Fadern och icke Fadern av Sonen, så är detta sagt utan 
nedvärdering av Sonens jämlikhet med Fadern. Ändå gav Kristus inte orden »så 
skall den som äter mig leva genom mig» den betydelsen, att vi skulle vara hans 
jämlikar så som han är Faderns, utan han visade oss på den nåd, som han skänker i 
egenskap av medlare. 

»Så är det med det bröd, som har kommit ned från himmelen», att vi genom att 
äta det får liv. Evigt liv kan vi inte ha av oss själva. »Det är inte», fortsatte Kristus, 
»likt det fäderna fick äta: de dog men den som äter detta bröd, han skall leva i 
evighet». Vad sålunda fädernas död angår, vill Kristus få oss att förstå, att de inte 
kunde leva i evighet. Även de, som äter Kristus, skall förvisso dö för en kort tid, 
men de lever i evighet, eftersom Kristus är det eviga livet. 

Text: Corpus Christianorum, series Latina, 36, 259-269. 

Översatt av Gunilla Frostmark 0.S.B. 
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Thomas ab Aquinos syn på skapelsen 

Det är alltid glädjande att i den svenska idedebatten 
finna analyser av vissa problem som diskuterats un
der den »mörka medeltiden». Alltför ofta anses det 
nämligen vara meningslöst att syssla med sådana 
frågor. Så är inte fallet i en uppsats av Rolf Lindborg: 
Thomas ab Aquinos lära om skapelsen (i Insikt och 
Handling utg. av Hans Larsson Samfundet, Lund 
1974, sid. 84-135). När vi här tar upp artikeln till 
kritisk granskning, så sker detta för att påpeka vissa 
mindre lyckade tolkningar av Thomas' tankar. Men 
framförallt skall presentationen och kritiken av ar
tikelns inte alltför lätta ämne rikta uppmärksamhe
ten på Thomas' åsikter angående tiden och skapel
sen samt antyda deras överensstämmelse med ideer 
i den moderna fysikens världsbild. 

Tro och vetandedebatten på I 200-talet 

Lindborg vill i sin artikel intressera läsaren för den 
aristoteliska filosofins inbrott i det medeltida tän
kandet och för 1200-talets betydelsefulla idedebatt 
mellan extrema aristoteliker som Sigerus av Bra
bantia och den aristoteliska riktning som försvara
des av Thomas ab Aquino och som senare skulle bli 
tongivande för den kristna filosofin. (För en utförli
gare framställning av 1200-talets händelser se Hein
rich Roos: Thomas, Guds stridsman, Credo årg. 56 
1975 nr 1.) Kärnan i idedebatten var, att de ex
trema aristotelikernas uppfattningar både om att 
världen är evig och att de enskilda själarna är dödli
ga stred mot de vedertagna teologiska sanningarna. 
Dessutom försökte denna aristoteliska skola upp
rätthålla någon form av samstämmighet mellan filo
sofi och teologi genom läran om den dubbla san
ningen. Thomas' avsikt däremot var att på ett mer 
organiskt sätt förena det aristoteliska tänkandet 
med den kristna läran, för att på det viset överbryg
ga den klyfta som tycktes uppstå mellan förnuftet 
och tron. 

Lindborg anser nu uppenbarligen, att den tho
mistiska manövern att förena Aristoteles med bi
beln bara kunde ha framgång om och när den 
grundades på inre motsägelser och logiska finesser 
hos Thomas. Därför har Thomas' system fått skenet 
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av att vara aristoteliskt. Men i grund och botten är 
det egentligen en förfalskning av Aristoteles' veten
skapliga tänkande. 

V ad författaren tycks förbise i detta sammanhang 
är, att Thomas aldrig skulle ha bundit sig på ett 
slaviskt sätt vid Aristoteles' auktoritet. Ett sådant 
metodiskt tillvägagångssätt skulle ha stridit mot 
hans grundläggande vetenskapliga inställning, en
ligt vilken ett auktoritets bevis i filosofiska frågor är 
det svagaste argumentet (Summa theologiae I, 1 .8 
ad 2). Även om Aristoteles för Thomas var »Filo
sofen» par excellence, så skulle han aldrig ·ha be
traktat ett aristoteliskt påstående som sant, enbart 
därför att Aristoteles har sagt det. Filosofernas upp
fattningar skulle granskas kritiskt. När Thomas 
därför försvarade aristoteliska tankar, gällde det för 
honom uppenbarligen något annat än att i blind 
auktoritetstro överta ett filosofiskt system. Han 
tycks hos Aristoteles ha hittat en lämpligare veten
skaplig metod och en mera tilltalande filosofisk 
grundsyn än i den tidigare teologiska debatten. 

Men Thomas' bedrift att förena de oförenliga, 
nämligen Aristoteles' rationella vetenskapssystem 
och den kyrkliga skapelsetron, var enligt Lindborg 
från början dömd att misslyckas. Detta första möte 
mellan den rationella vetenskapen och den kristna 
tron använder han nu som utgångspunkt för ett 
förtäckt angrepp på den skolastiska filosofin av 
kyrklig prägel. Denna är för honom »en tragedi av 
världshistoriska mått», då den bytte ut Aristoteles' 
rationella system och program för naturvetenskap
lig forskning mot »grubblerier över det övernatur
liga» (sid. 115). I bjärt kontrast till den annars så 
nyktra tonen i uppsatsen är dessa uttryck mycket 
svävande och emotionellt laddade. Avslöjar de inte 
i själva verket författarens förhandsinställning? Och 
just detta lätt tendentiösa problemmedvetande hos 
Lindborg tycks ha till följd, att han missar några 
avgörande distinktioner, som tillåter den thomis
tiska Aristoteles-tolkningen att framstå i en mindre 
misslyckad dager. Dessutom vittnar författarens 
uppfattning om att han har fallit offer för en rad 
av de sammanblandningar som vår västerländska 
kultur alltsedan den rationalistiska världsbildens 
uppkomst på 1 500-talet har präglats utav och som 
först i den moderna naturvetenskapen har fatt sin 
upplösning. 



Skapelse/äran - en frossats? 

Lindborg utgår från uppfattningen »att skapelselä
ran är en 'trossars'» för Thomas, och att det enligt 
Thomas »kan omöjligen bevisas, att världen har 
skapats» (sid. 103). Vi har inte hittat någon text, 
som skulle kunna stödja denna åsikt. Grunden för 
Lindborgs påståenden kan bara vara, att han sätter 
likhetstecken mellan »att ha skapats» och »att exis
tera under en begränsad tid». Om man noga läser 
inledningen till Thomas' skrift »De aeternitate mun
di», som några gånger citeras av Lindborg, så kan 
man urskilja följande utsagor: 

r a. »det kan finnas något utanför Gud, som inte 
har gjorts (skapats) av Gud»; detta är enligt 
Thomas en villfarelse inte enbart/dr tron utan 
även/dr filosofer. 

r b. »det finns inte något utanför Gud (vare sig det 
är i tiden begränsat eller inte) som inte har 
gjorts av honom»; denna utsaga finns inte hos 
Thomas, men den är den raka motsatsen till 
r a och därför uppenbarligen en sanning inte 
enbart för tron utan även för filosofer. 

2 a. »det är omöjligt, att någonting skapat alltid har 
funnits». 

2 b. »det är omöjligt, att någonting som är skapat 
alltid har funnits». 

3 a. »världen (är skapad och) är från evighet=den 
har ingen början för sitt bestånd=den har exis
terat alltid»; detta är enligt Thomas några filo
sofers villfarelse. 

3 b. »världen (är skapad och) har börjat att finnas 
till»; detta är enligt Thomas sant på grund av 
den allmänneliga tron och den hl. skrift. 

Enligt Thomas är enbart påståendet 3 b om världens 
ändliga existens en »ren» trossars, som en kristen 
måste hålla för sann på basis av bibelns auktoritet. 
Därför måste han i flera argument avvisa Bonaven
ruras och andra teologers uppfattning 2a om omöj
ligheten av en oändlig värld, då påståendet 3 b skul
le följa ur den som en filosofisk sanning. Genom att 
Lindborg inte gör tillräcklig skillnad mellan skapel
sen och skapelsen av en ändlig värld kommer han 
till den uppfattningen, att påståendet r b om värl
dens skapelse och inte enbart påståendet 3 b om 
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den skapade världens ändliga existens skulle ha va
rit en ren trossars för Thomas. 

Det är dessutom enligt Lindborg en viktig förut
sättning hos Thomas, att vad som utsägs i en tros
sars inte kan vara föremål för vetande (sid. 103). 
Detta är helt korrekt för trossanningar som den om 
Treenighetens mysterium eller den om Kristi 
mänskliga och gudomliga natur. Detta gäller enligt 
Thomas även för det ovannämnda påståendet 3 b 
om den skapade världens ändliga existens. Men 
Lindborg tycks också vilja påstå att enligt Thomas 
allt det, som kan vara föremål för vetande, under 
inga omständigheter kan utsägas i en trossars. Man 
undrar varifrån Lindborg har fått denna uppfatt
ning. Thomas skiljer nämligen klart och tydligt mel
lan gudomliga sanningar som det mänskliga för
ståndet inte kan undersöka och sådana som hör till 
det naturliga förnuftets område men som det under 
vissa omständigheter och för vissa människor kan 
vara lämpligt att helt enkelt tro på (Contra Gentiles 
I, 4-5). 

Denna missuppfattning och den ovannämnda 
sammanblandningen mellan två helt skilda utsagor 
om skapelsen har lett Lindborg till påståendet, att 
det enligt Thomas »kan omöjligen bevisas, att värl
den har skapats». Men detta strider mot Thomas' 
uppfattning i den ovannämnda skriften »De aeter
nitate mundi», där det i fråga om världens skapelse 
inte bara hänvisas till skriften utan även till filoso
ferna. Lindborgs uppfattning strider dessutom mot 
de thomistiska gudsbevisens omedelbara konse
kvens. Om det nämligen är sant att alla ting, som 
inte med nödvändighet existerar, måste ha en sista 
orsak, som själv existerar med nödvändighet, då 
måste naturligtvis alla dessa ting ha kommit till ge
nom denna orsak, det vill säga vara skapade (jfr 
C ontra Gentiles Il, r 5). I detta fall har Lindborg 
uppenbarligen misstagit sig och många av hans ut
läggningar om Thomas' syn på tro och vetande 
skulle ha blivit mera nyanserade utan detta misstag. 

Måste en skapad värld ha en början? 

När Thomas emellertid försvarade den skapade 
världens ändliga existens såsom en trossanning i 
strängaste bemärkelse, måste han då inte komma i 
en oöverbryggbar motsats till den grekiska uppfart-
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ningen att den lagbundna ordningen i naturen inte 
tål några »övernaturliga» ingrepp och att det är 
omöjligt att någonting skulle kunna uppkomma ur 
intet? Enligt Lindborg hade skapelsetron, det vill 
säga en »tro på ett sådant kosmiskt trolleri som 
förvandling av intet till allt» (sid. 114) enbart till 
följd att Thomas inte kunde tillgodogöra sig den 
grekiska vetenskapens klara rationalitet. Visserli
gen visar författaren på sidorna 120-123 en djupare 
förståelse av vad Thomas menar med . skapelsen. 
Men denna förståelse tycks inte ha haft någon in
verkan på tidigare påståenden och man undrar där
för om den är en följd av den kritik författaren fått 
av ett tidigare utkast till uppsatsen. Om nämligen 
skapelsen verkligen är ett slags emanation från Gud 
och inte något som uppkommit ur det absoluta 
intet, så strider det ju ingalunda mot den rationella 
grekiska tesen om att ingenting kan uppkomma ur 
(det absoluta) intet. Guds existens är ju alltid förut
satt för världens uppkomst. 

Dessutom är Lindborg så mycket präglad av 
1800-talets mekanistiska världsbild, att han inte 
klart genomskådar den för Thomas viktiga skillna
den mellan »att sätta igång» och »att vara orsak 
till». Visserligen är det i vår naturliga omgivning 
vanligtvis så, att det som är orsak till någonting 
också måste sätta igång det. Därtill krävs naturligt
vis att orsaken existerar i tiden före sin verkan och 
att det finns något, som kan sättas igång. Men upp
enbarligen är det ingen absolut nödvändighet, att 
en orsak måste sätta igång någonting. Detta gäller 
till exempel inte för Aristoteles' »förste rörare», 
det vill säga den »varelse», som är orsak till himla
valvens och alla jordiska tings rörelse utan att nå
gonsin ha satt igång denna rörelse och utan att röra 
sig själv. Thomas kunde överta denna tanke för att 
påstå att Gud visserligen var orsak till de skapade 
tingens existens, men att detta betyder något helt 
annat än att »sätta igång» tingens existens. Därav 
följde dessutom att inte en viss tidpunkt i ett tings 
existens, nämligen dess början, relaterades till Ska
paren utan tinget i hela dess existens. Därutöver 
måste naturligtvis själva skapelseakten betraktas 
som ett tidlöst bärande av tingens hela existens och 
inte såsom en momentan » förvandling av intet till 
allt» (sid. 114) eller såsom »den ojämförligt största 
av alla förändringar» (sid. 103 f.). Dessa sistnämnda 
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beskrivningar är nämligen inspirerade av tanken på 
att sätta igång någonting som dessförinnan inte var i 
rörelse. 

Men varför uppställer då Thomas långa rader av 
argument för att visa att tiden, rörelsen och världen 
kan vara skapade och ändå vara utan början? Lind
borg kan i dessa argument inte se något annat än 
klara motbevis mot skapelsedogmen, och han är 
därför inte helt säker på, om Thomas framställer 
dem endast för att motbevisa eller för att ge dem 
såsom »aristoteliker» en harmoniserande tolkning. 
En viss, om än skenbar harmoni vill Lindborg själv 
se däri, att för Thomas skapelsen inte är detsamma 
som rörelse, och han påpekar även att enligt Tho
mas det skapade inte behöver uppkomma i vanlig 
bemärkelse. Han antyder till och med att enligt 
Thomas de skapade tingen inte ens kan ha upp
kommit i tiden, eftersom även tiden skapades 
( 124). Men uppenbarligen ser Lind borg inte alla 
konsekvenser, som följer ur sådana förutsättningar. 

Det är nämligen en frestande tanke, att det kan
ske förhåller sig så att Thomas inre alls bemödade 
sig om att försvara aristoteliska åsikter och harmo
nisera dem med »skapelsetron», utan att han i stäl
let ville ha en filosofisk grund för att noga kunna 
skilja mellan å ena sidan den tidlösa skapelsehand
/ingen och å den andra de enskilda tingens tidsbundna 
existens. Aristoteles såg ju tiden inre som något 
absolut, utan som ett mått på tingens rörelser. 
Denna syn på tiden hjälpte Thomas till en djupare 
förståelse av skapelsen, då den ställde de rörliga 
tingen i medelpunkten och lät tiden bero av deras 
rörelse. När Gud alltså skapade, skapade han själva 
tingen och då spelade det filosofiskt sett ingen roll 
om dessa ting hade gränser i tiden (början och slut) 
och i rummet eller inte. För att befria själva skapelse
begreppet från alla relationer till tids- och rums/aktorer, 
bef/itade sig Thomas om att visa att det inte är nödvän
digt för det skapade att ha en början i tiden. 

Men Lindborg är uppenbarligen så präglad av den 
klassiska fysikens världsbild, att han inte kan tillgo
dogöra sig Thomas' uppfattningar. Därför kan han 
påstå att skapelsen för Thomas betyder, att den 
allsmäktige en gång skapat universum av intet: värl
den existerar 1111 efter att en gång inte ha e'<isterat 
(sid. 114). Därför talar han om Gud, som (uppen
barligen vid vissa tidpunkter) styr världen och som 



(uppenbarligen vid en annan tidpunkt) givit upphov 
till världen (sid. 120). Dessutom ser han inte att 
hans beskrivning »Herrens storhet visar sig häri
genom, att det enbart är hans vilja som bestämmer, 
när skaparkraften skall börja utövas» inte bara är 
en »förenkling» av Thomas' åsikter (sid. 120) utan 
en förfalskning. Lindborgs uttalanden förutsätter att 
det finns en tidpunkt före, en annan direkt i och 
en tredje efter skapelseakten. 

I motsats till Lindborgs tolkning säger Thomas 
tydligt att det före världens existens inte finns några 
reala tidpunkter utan bara tänkta sådana (De poten
tia q 3 a I ad 10 f.) och att man i skapelseakten inte 
kan skilja mellan tidpunkten, då det skapade blir till 
(fieri), och andra tidpunkter, då det har blivit till 
(factum esse, av förf. felöversatt genom »tillverkas» 
sid. u6). Vad Thomas härigenom vill avböja är den 
uppfattning att det finns något slags samtidighet mel
lan skaparen och de skapade tingens olika tidpunkter. 
Med denna åsikt är han egentligen mycket moder
nare än den klassiska fysikens rationalistiska världs
bild, då vi nämligen inom den moderna fysiken har 
lärt oss att användningen av termen »samtidig» är 
meningsfull enbart mellan materiellt relaterade 
kroppar. Men mellan Gud och världen finns det 
inte någon materiell förbindelselänk och skapelse
akten måste därmed vara oberoende av alla tidsbe
stämmelser. 

Var Thomas en aristoteliker? 

Men måste inte ändå den för Thomas obestridligen 
sanna trosutsagan om den skapade världens ändliga 
existens stå i en oförenlig motsats till Aristoteles' 
uppfattning om universums, tidens och rörelsens 
evighet? Efter allt vad vi har sagt om Thomas' in
ställning till ett filosofiskt auktoritetsargument, 
skulle han väl knappast ha känt sig besvärad av ett 
sådant förhållande. Aristoteles måste i så fall ge vika 
för tron. Därför är man förvånad, när Thomas sä
ger, att tron inte strider mot Aristoteles' uppfatt
ningar. Enligt Lindborg är detta bara ett tecken på 
att Thomas trots allt ville rädda Aristoteles, som 
han i så fall reservationslöst skulle ha betraktat som 
sann (sid. 117-119). 

Även i detta avseende hade Thomas möjligen en 
annan avsikt än att försvara »Filosofen». Lindborg 
tycks inte ha lagt märke till, att Thomas vanligtvis 
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skiljer mellan »aeternus» (»evig») och »semper» 
(»alltid»). Thomas säger visserligen att Guds evig
het finns före tidens begynnelse. Men han tillägger 
omedelbart, att evigheten inte har någon utsträckning 
och inget före och efter såsom tiden. Evigheten finns 
nämligen i sin helhet på samma gång (In Phys. Arist. 
VIII, l. 2 f.). Evigheten är alltså för Thomas inte 
någon oändligt utsträckt tid. Därför är det omöjligt 
att något som rör sig och sålunda kan mätas med 
tidens mått kan vara lika evigt (»coaeternus») som 
Gud (De aeternitate mundi: inledning; De coelo I, 
6). Thomas ville skilja mycket noga mellan en evig 
(dvs. tidlös) Skapare och en skapad värld som all
tid kunde ha funnits. Just hos Aristoteles hittade 
han en filosofisk tanke, som gjorde detta möjligt. 
Om nämligen tiden inte är något annat än ett mått 
på rörelsen, så måste till och med Aristoteles' »för
ste rörare», som rör allt annat utan att röra sig 
själv, vara tidlös, då det hos honom inte finns nå
gon rörelse som kunde mätas med tidens mått. Vis
serligen finns det en betydelsefull skillnad mellan 
Aristoteles och Thomas, då den »förste röraren» 
hos Aristoteles är orsak bara till tingens rörelse, 
medan skaparen hos Thomas också är orsak till de 
rörliga tingens hela existens. Däremot är det för 
Thomas en helt annan och filosofiskt sett oavgör
bar fråga, om dessa rörliga ting har börjat att exi
stera (inte att röra sig) eller om de har existerat 
alltid. Finns det även på detta plan en motsats mel
lan Aristoteles' och Thomas' åsikter, så är denna 
av mindre betydelse. 

Avslutningsvis skall bara påpekas en konsekvens 
av Thomas' uppfattningar, som han visserligen inte 
har uttryckt helt klart, men som han ibland tycks 
vilja antyda. Uttrycket »att existera alltid» kan näm
ligen å ena sidan förstås i bemärkelsen »att existera 
i alla tidpunkter». I denna mening kan man nu säga 
mycket lätt, att till exempel den materiella världen 
både har börjat existera och ändå existerat alltid, då 
själva världen har existerat, så länge tiden finns 
(all-tid). När världen började existera, så kom också 
tiden till, och det finns ingen tidpunkt som räcker 
utöver världens existens. Men uttrycket »att existe
ra alltid» kan å andra sidan betyda »att existera utan 
att ha börjat existera», och i denna mening kan 
skapelsedogmen om en ändlig värld omöjligt för
enas med tanken på att denna värld skulle ha exi-
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sterat alltid. Hur mycket Thomas själv resonerade 
enligt den första linjen är inte lätt att besvara. 

Sammanfattningsvis kan det sägas, att Thomas' 
något komplicerade distinktioner står i samklang 
med den moderna fysikens (i synnerhet relativitets
teorins) tankegångar. Visserligen har r 500-talets 
rationalism givit oss stora tekniska framsteg. Men 
när den förbisåg vissa distinktioner, som Thomas 
med utgångspunkt i den grekiska filosofins kon
frontation med den kristna tron kunde göra, hind
rade denna rationalism också en djupare förståelse 
av rummets och tidens väsen. På samma gång präg
lade den oss med vissa tankemönster, som vi först i 
nyare tid utifrån den moderna fysikens implikatio
ner med möda kan befria oss ifrån. 

Rainer Carls SJ 

Ordenslivet - en Guds nådegåva 
till Kyrkan 
Människors vägar till Gud är olika, såsom hans kallel
se är olik. En svenska, syster Gunilla Frostmark, som 
sedan mer än tio år lever i benediktinsystrarnas kom
munitet i Stanbrook Abbey, England, gör här några 
reflektioner över innebörden av kallelsen till ordenslivet. 
Hon har dessutom översatt Augustinus-texten i detta 
nummer av tidskriften. 

Alla människor är kallade till att bli heliga, till för
ening med Gud. Men denna kallelse tar sig olika 
uttryck för olika människor. Man finner i kyrkan en 
stor mångfald kallelser inom den ena kristna kallel
sen. Målet före blir emellertid detsamma: fullkomlig 
förening med Gud. Det kristna livet är människans 
färd tillbaka till Fadern, genom Sonen, i den Helige 
Ande. Det är en färd från syndens och dödens värld 
till trons och livets värld. Det är en färd, under 
vilken människan strävar efter att älska Gud över 
allting, strävar efter att förenas med honom, efter 
att bli delaktig i hans treeniga liv. 

Kyrkan såsom ett mysterium 

I Guds frälsningsplan är kyrkan tecknet eller sa
kramentet - kyrkofäderna använder termen my
sterium - som inte blott åstadkommer för
eningen mellan Gud och människan utan också tyd-
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ligt visar dess förverkligande. I egenskap av frälsan
de tecken åstadkommer Kyrkan också föreningen 
människorna emellan. Andra Vatikankonciliet har i 
flera av sina utgivna dokument klart påpekat dessa 
sidor av Kyrkans sakramentala väsen (Andra Vati
kankonciliets dogmatiska konstitution om kyrkan, 
nr r, 9, 21, 48. Konstitution om den heliga liturgin 
nr 5.) 

Såsom mysterium är Kyrkan en nådeorganism 
med en synlig struktur, en gemenskap förenad i tro, 
hopp och kärlek, en sammansatt enhet och verklig
het, som är både synlig och osynlig, mänsklig och 
gudomlig. Den är Kristi fortlevande närvaro och 
återspeglar föreningen i honom av mandom och 
gudom. Konstitutionen om Kyrkan, Lumen Genti
um, framhåller, att denna gemenskap har sitt ur
sprung i den heliga Treenighetens liv och att den 
står i olika förhållanden till de tre gudomliga perso
nerna (nr 2-4). Vad sin tillvaro beträffar är Kyrkan 
inte begränsad till den tidsperiod, som började med 
den första kristna pingsten. Kyrkan förebådades 
redan vid världens skapelse. I Jahves förbund med 
Israels folk tog den ro.er synlig gestalt, den fullkom
nades vid Kristi födelse, men det var först på den 
första kristna pingstdagen, som den klart framträd
de. Kristi död och uppståndelse samt utsändandet 
av den Helige Ande är de två avgörande händelser, 
vilka gjort Kyrkan till en historisk realitet och till 
en gemenskap genom vilken Gud erbjuder männi
skorna sin frälsande nåd. Denna gemenskap, som 
Gud själv instiftat, fortsätter Kristi återlösningsverk 
på jorden. 

Ordenslivets samband med Kyrkans 
mysterium 

Ordenslivet utgör en väsentlig beståndsdel i Kyr
kans liv. Det har sin plats i Kyrkans inre verklighet, 
i dess mysterium. Man kan sålunda endast till fullo 
förstå det, om man ser det i samband med Kyrkan 
såsom ett sakrament eller mysterium. När en män
niska vigs till munk eller nunna, helgas hon åt Gud 
och förenas på ett särskilt sätt med Kyrkan. Genom 
de löften hon avlägger - de är de förmånliga och 
helgande medel, med vilkas hjälp hon strävar att 
leva efter evangeliet i dess fullhet - förenas hon 
»på ett särskilt sätt med Kyrkan och hennes myste-



rium» (Lumen Gentium nr 44). Hon är hädanefter 
befriad från vissa yttre hinder, som så lätt kan få en 
människa att avstå från att ge sig fullständigt åt Gud. 
Hon är helt och hållet vigd åt Gud, åt att tjäna 
honom. Hon är hans t:gendom. 

Ordenslivet som sådant kan betecknas såsom en 
Guds nådegåva till Kyrkan. Det är en varaktig nåd, 
en karisma, som Gud har givit Kyrkan genom den 
Helige Ande, för att den skall komma hela Kyrkan 
till godo och uppenbara på ett synligare och full
ständigare sätt samme Helige Andes liv i Y.:yrkan. 
Ordenslivet ingår följaktligen i Guds frälsningsplan 
och dess medlemmar tar aktiv del i Kyrkans uppgift 
att leda alla människor till Kristus, till föreningen 
med honom och till föreningen med varandra. Or
denslivet har sålunda ett »sakramenta!t» värde, vil
ket måste påverka inte bara Kyrkan själv utan ge
nom Kyrkan även hela världen. 

Invigningen till ordenslivet är dopets fulländ
ning. Det är från dopet, som ordenslivet hämtar sitt 
»sakramentala» värde, ty dopet gör det möjligt för 
en människa att tränga in i påskmysteriet och för
verkliga det i sitt liv. Att vara helgad åt Gud innebär 
att tillhöra Gud fullständigt. Invigningen till or
denslivet är en andlig offergåva, som kräver att 
människan ger sig åt Gud utan förbehåll. Med Kris
tus har hon färdats från syndens värld till andens 
värld. Hon har blivit ett Guds barn, en son i Sonen. 
De löften hon avlagt är ett uttryck för den fria akt, 
med vilken hon besvarat Guds kallelse. De står som 
en symbol för den oupplösliga föreningen mellan 
Kristus och Kyrkan, samtidigt som de är de befri
ande medel, genom vilka hon lättare än andra krist
na kan efterfölja Kristus och älska honom mer hel
hjärtat. 

Till uppgift - att uppenbara 
Kristus i Kyrkan 

I ordenslivet strävar man efter att följa de tre 
evangeliska råden, fattigdom, lydnad och kyskhet. 
Det är emellertid inte begränsat till endast dessa 
tre. Ordenslivets syfte är att framlocka alla de krist
na dygderna, det kristna livets hela dynamism. Or
denslivets medelpunkt är den korsfäste och upp
ståndne Herren. Kärleken till honom är den enda 
orsaken till att människor lämnar allt. Han ensam är 
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det enda nödvändiga. Ett liv i gemenskap med ho
nom är ett liv i gemenskap med Fadern, ett liv vänt 
mot Fadern och ett liv som uppenbarar Fadern. De 
människor, som vigt sina liv åt Gud, lever om Kristi 
liv i Kyrkan. Genom dem önskar Kyrkan att allt 
klarare uppenbara Kristus både för dem som tror 
och för dem som inte tror (Lumen Gencium nr 46). 

Munkar och nunnor är framför allt kallade att 
leva ett liv i kärlek, en kärlek som återspeglar Kristi 
förhållande till Fadern och hans kärleksfulla omsorg 
om människorna. Det är Kristus, som handlar ge
nom dem. De är hans verktyg. Det är han, som bor i 
dem, som genom dem vårdar de gamla, de sjuka 
och de nödställda, som genom dem undervisar både 
barn och vuxna, och som genom dem arbetar i alla 
de olika verksamhetsformer i Kyrkan, vilka de 
åtagit sig. Munkar och nunnor står inte främmande 
för människorna, även om de lever skilda från dem. 
Deras nära förening med Kristus och deras anknyt
ning till Kyrkans mysterium förenar dem med deras 
medmänniskor »i Kristi hjärta» (Lumen Gentium 
nr 46) och gör dem till ett nådens redskap i Kyrkan 
och i världen. 

Ordenslivets kyrkliga karaktär 

Det är i Kyrkan, som Gud uppenbarar sig genom 
Kristus. Det är genom att leva det kristna livet i 
dess fullhet i Kyrkan, som munkar och nunnor mest 
efterliknar Kristus och tar del i hans frälsningsverk 
för världen. Andra Vatikankonciliets dekret om or
denslivets tidsenliga förnyelse, Perfectae Caritatis, 
betonar särskilt den kyrkliga sidan av ordenslivet. 
Den unga Kyrkan framställs här såsom förebild för 
ett liv i gemenskap och munkar och nunnor upp
muntras att söka sin andliga näring ur den »kristna 
andlighetens äkta källor», ur Kyrkans liturgi, sär
skilt eukaristien, och ur den Heliga Skrift (nr 6, 
I 5). De hänvisas sålunda till ordenslivets ursprung
liga källa - evangeliet. I den mån som munkar och 
nunnor bär vittne om enheten och broderskärleken 
i den apostoliska Kyrkan, uppenbarar de den Heli
ge Andes ständigt friska liY i Kyrkan. Deras kom
muniteter förvandlas till »en verklig familj, försam
lad i Herrens namn», vilken gläder sig över hans 
närvaro (nr I 5). 

Den uppståndne Kristus förkroppsligar Kyrkan 
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såsom sakrament och såsom en gemenskap i kärlek. 
Genom sin död och uppståndelse försonade han 
människorna med Gud och människorna med var
andra Kristus ensam är källan till det sanna brö
draskapet i världen. När medlemmar i en orden le
ver tillsammans med ett sinne och ett hjärta, för
enade med varandra genom sitt gemensamma bro
derskap med Kristus, visar de världen, att verklig 
kristen kärlek endast kan vara en Guds gåva till 
Kyrkan. Sådan kärlek kan inte grundas enbart på 
mänsklig tillgivenhet. Den är ett uttryck i mänsklig 
handling för den andliga gemenskap med Treenig
heten, grundlagd i dopet, som vuxit och utvecklats 
genom ett liv i trofast kärlek till Gud - ett liv, där 
eukaristien klart framstår som det kristna livets 
medelpunkt och kärna, och som tecken på och föda 
för sann broderskärlek och enhet. När ordenslivet 
är rotat i eukaristien och Guds Ord, vilket åter
speglas i verklig kärlek till nästan, kan ordenskom
muniteterna framstå såsom ett levande tecken på 
att Kyrkan är en gemenskap vars medlemmar är 
förenade med kärlekens band. Att manifestera Kyr
kans innersta väsen för världen på detta sätt är en 
av ordnarnas viktigaste uppgifter. Det gör dem till 
ett »sakrament» i Kyrkan, till ett tecken och verk
lighet, vilket uppenbarar för världen Kyrkans sakra
mentala natur och Kristi frälsande kärleks närvaro i 
Kyrkan oc~ i världen. 

Ordenslivet är både kontemplativt 
och apostoliskt 

Ordenslivet som sådant är både kontemplativt och 
apostoliskt. Båda sidor är oundgängliga i alla dess 
olika typer, vare sig betoningen ligger mer på det 
kontemplativa eller mer på det apostoliska momen
tet. Båda utgör nämligen en väsentlig del i det 
kristna livet. Apostolisk verksamhet måste grundas 
på kontemplationen och vara en kontemplationens 
frukt, om den skall vara verkligt kristen. Man måste 
inrikta sig på att söka endast Gud - för Guds egen 
skull - om man skall kunna förenas med honom 
och leva ett djupt andligt liv. Gud ensam är den 
ursprungliga källan och slurmålet i alla det kristna 
livets utformningar. Kontemplationen å andra sidan 
avskiljer inte människan från hennes medmänni
skor. Älskar vi Gud, älskar vi också hans skapade 
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varelser. Om än Gud är det enda föremålet i den 
kristna kontemplationen, så är Gud alltsedan inkar
nationen oupplösligt förenad med människorna och 
människorna oupplösligt förenade med varandra. 
Den sanna kontemplationen är genomsyrad av 
apostolisk iver och omsorg om medmänniskan. Av 
dessa ordenslivets tvenne beståndsdelar intar emel
lertid. kontemplationen en högre ställning i den 
andliga ordningen än den apostoliska verksamhe
ten. Kontemplationen tillhör det kristna livets full
ändning, ty den är riktad uteslutande mot Gud och 
efterliknar Kristi kontemplation av Fadern. 

Ordenslivet mest fruktbärande 
i kontemplationen 

Då alla kristna är Guds barn, är de också förutbe
stämda till evig salighet. Det intellektuella åskådan
det av Gud är en av de viktigaste beståndsdelarna i 
denna himmelska sällhet, ty då vi betraktar Guds 
ansikte, blir vi fullständigt lika honom, som vi äl
skar och Kristi sanna avbilder. Förmågan att betrak
ta Gud på detta sätt inpräglas i själen vid dopet av 
den Helige Ande. Denna förmåga består i att intel
lektets högsta förmögenheter är mottagliga för den 
Helige Andes ljus. Genom samme Andes inverkan 
på själen, en inverkan som är både en upplysning i 
tron och en tröst i kärlek - de tvenne utmärkande 
kännetecknen på en äkta inverkan av den Helige 
Ande - upplyfts det mänskliga intellektet till det 
övernaturliga planet, till Gud, människans skapare. 
Där upplever människan Gud och erhåller en kun
skap om honom, som är på en gång enkel och 
genomträngande. Denna gudsupplevelse, vilken 
äger rum i trons dunkel, och i vilken Gud framstår 
och erfares såsom den fullkomliga kärleken, är den 
kristna betydelsen av ordet kontemplation. 

Kontemplationen av Gud är mä!lniskans högsta 
andliga verksamhet, den mest väsentliga och full
komliga dimensionen av det andliga livet. Det är 
genom att inrikta sig på denna dimension, som 
munkar och nunnor bäst fullkomnar sin kallelse, 
och som deras offer av sig själva åt Gud bär mest 
frukt. Först när de är förenade med Gud i kontem
plationen med en kärlek, som inte är blind utan 
genomlyst av tron och kunskapen om Gud, kan de 
ana något av djupet i Kristi frälsande kärlek och 
träda in i påskmysteriets innersta verklighet och 



taga del i hans åcerlösningsverk för världen. Då de 
givit sig själva helt åt Gud, kan de tjäna sina med
människor på det andliga planet - inte för detta 
korta liv utan för det tillkommande livet. De kan 
dessutom stå som tecken på det andliga livets över
höghet för en värld, som sjunkit ned i materialism 
och gudlöshet, och bära vittne om människans eska
tologiska kallelse och himmelrikets översinnliga 
verklighet. 

Människans eskatologiska kallelse 
Ordenslivet såsom en Guds nådegåva till Kyrkan 
har till uppgift att uppenbara den Helige Andes liv i 
Kyrkan. Den Helige Ande var den verkande orsa
ken till Kristi uppståndelse (Rom. 8: 11). Det är 
samme Ande, som helgar den troende människan, 
då han är upphovet till hennes framtida uppståndel
se och förhärligande. Människan erhåller Andens 
nya liv i dopet, vilket rymmer alla det uppståndna 
livets förefintliga krafter. Det kristna livet är en 
strävan att utveckla alla dessa nåde krafter. Det är en 
växt mot målet - människans fullständiga uppstån
delse. Allt det i människan som inte kommer från 
Gud, måste dö, innan Guds avbild kan till fullo 
återställas. 

Det kristna livet är således helt och hållet eskato
logiskt - inriktat mot fullbordandet av den Helige 
Andes liv i människan. Frälsningen är redan en 
nuvarande verklighet, men endast delvis. Guds rike 
är närvarande i Kyrkan, men Kyrkan är blott teck
net, som föregriper dess ankomst. Guds rike skall 
komma i sin fulla kraft förse vid tidens slut. Kyrkan 
är den eskatologiska frälsningsgemenskapen, som 
inväntar sin Herres återkomst i vaksamhet, tro och 
lydnad. 

För att vittna om himmelrikets 
verklighet 

Ett liv vigt åt Gud är ett vittnesbörd om det till
kommande gudsrikets verklighet. Då munkar och 
nunnor vigt sina liv åt Gud, visar de, att de önskar 
leva Andens liv till fullo redan här i denna värld. De 
lever redan, som om köttet inte längre kunde ställa 
några krav på dem. Deras liv bevisar för alla troen
de »de himmelska värden, som redan i denna värld 
är tillstädes» och föregriper »den kommande upp-
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ståndelsen och det himmelska rikets härlighet» 
(Lumen Gentium nr 44). 

De evangeliska råden betonar i synnerhet or
denslivets eskatologiska karaktär. Genom kyskhets
löftet visar munkar och nunnor, att de inte efter
strävar någon annan förening än föreningen med 
Kristus. De vittnar inför alla kristtrogna »om det 
underbara förbund som Gud har instiftat och som 
skall uppenbaras i den kommande tidsåldern: det 
äkta förbundet mellan Kyrkan och Kristus, hennes 
ende brudgum» (Perfectae Caritatis nr 12). Kristen 
jungfrulighet utgör verkligheten i det mysterium, 
för vilket äktenskapet mellan man och kvinna är 
blott en jordisk symbol - om ock en helig symbol. 

Fattigdomslöftet innebär etc val att leva utan ägo
delar - som om denna världen redan tillhörde det 
förgångna. Munkar och nunnor avsäger sig denna 
världens nöjen, njutningar och hedersbetygelser. 
De är på vallfärd till himmelriket, deras enda sanna 
hem. Deras självförnekelse gör deras liv till en för
kunnelse om Guds rike, vilket är mer tillgängligt 
för den som inte är bunden av jordiska ägodelar. 
Kristus är deras enda egendom. När de äger ho
nom, äger de alle. 

Kristus är lydnadens sanna och fullkomliga före
bild. l lydnadslöftet förpliktar sig munkar och nun
nor att offra sig själva tillsammans med Kristus. Det 
är en fullständig gåva av dem själva åt Gud. Genom 
detta löfte, i vilket de andra två även är inneslutna, 
förenas de totalt med sin korsfäste Herre, ty de 
efterliknar honom i hans lydnad mot Fadern. Lyd
naden är ett storslaget vittnesbörd om tron på den 
levande Gudens kärlek. Genom lydnadslöftec för
söker munkar och nunnor att förverkliga påskmys
teriet i sina liv. Att taga del i detta mysterium 
innebär emellertid inte blott att dö med Kristus 
utan också att uppstå med honom. Korsfästelsen 
med Kristus är dock den nödvändiga förutsättning
en för att kunna träda in med honom i härligheten. 
Genom lydnadslöftet förebådar munkar och nun
nor påskmysteriets fullbordan - gudsrikets härlig
het - då människan är fullständigt förenad med 
Gud genom att till fullo ha accepterat hans frälsan
de vilja. 

Ordenslivets eskatologiska karaktär är sålunda 
ett vittnesbörd om den Helige Andes helgande 
kraft i Kyrkan. Det är han, som skall förvandla våra 
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dödliga kroppar till att bli lika Kristi förhärligade 
kropp och så föra oss till den fullständiga uppstån
delsen. Den uppenbarar även Kyrkans eskatolo
giska natur, ty den visar, att Kyrkan är någonting 
övergående och tillfälligt, ett sakrament som före
griper och pekar fram mot den fulla uppenbarelsen 
av den Helige Andes liv i en förnyad skapelse. 

När man betraktar ordenslivet i samband med Kyr
kan såsom ett mysterium, framträder dess sanna 
natur. Dess kyrkliga, kristologiska och eskatologis
ka karaktär betonar dess sakramentala och frälsande 
värde och framställer det såsom ett levande uttryck 
för Kristi återlösande död och uppståndelse och för 
den Helige Andes ständigt förnyande kraft i Kyr
kan. Ordenslivet är en livsform inom Kyrkan, som 
liksom Kyrkan själv har sitt ursprung i Guds ut
tryckliga vilja. Det kräver emellertid en bestämd 
kallelse från Gud, vilken människan är fri att säga ja 
eller nej till. Gud respekterar vår frihet. Att vara 
kallad att leva det kristna livet i dess fullhet och 
fullkomning, vilket är vad ordenslivet är, är icke 
desto mindre en nåd, en nåd, som om den tages 
emot, inte endast leder till människans egen helgel
se utan även bär riklig frukt för världen. 

Gunilla Frostmark OSB 

Bonaventura 

I fjol firades 700-årsminnet av kyrkolärarna Bona
venturas och Thomas ab Aquinos dödsdagar. De 
levde under en av kyrkohistoriens mest spännings
fyllda och fruktbara epoker. De inledde skolasti
kens storhets- och blomstringstid. Deras århundra
de, 1200-talet, kännetecknas överhuvudtaget av en 
optimistisk framåtanda, för vilken de många gotiska 
katedraler som då uppfördes är en påtaglig symbol. 
Förhoppningen om återerövrandet av det Heliga 
landet hade ännu ej släckts. Cisterciensorden hade 
med sina kloster fått fast fotfäste ända upp i den 
höga Norden. »Svartbröderna» och »gråbröder
na», den helige Dominicus' och den helige Fran
ciscus' ordnar, hade just börjat sitt segertåg i hela 
västerlandet. Det såg ut som om kyrkan skulle få 
fullständigt herravälde över den tidens religiösa 
väckelser och politiska rörelser av ofta heretisk och 
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omstörtande karaktär. Och detta århundrades all
männa koncilier, 1215 i Lateranen och 1245 och 
127 4 i Lyon, syntes göra det möjligt att höja kyrko
tukten och ena den splittrade kristenheten. Detta är 
bakgrunden till dessa helgons liv. 

Thomas av Aquino var i främsta rummet teoreti
ker, lärare i teologi och filosofi i Paris och i sin 
ordens kollegier i Rom och Neapel. Bonaventura 
var av mera praktisk betydelse och hade åtminstone 
under sin livstid mer synbar framgång. Hans före
läsningar, konferenser och predikningar drog stor 
uppmärksamhet till sig. Han var den tidens mest 
inflytelserike teolog. Vid sidan av sina teologiska 
arbeten och insatser räddade han i sin egenskap av 
generalminister (1257-1274) franciskanorden från 
upplösning och undergång. Av den anledningen 
kallas han dess andre stiftare. Likaså var det han, 
som ledde unionsförhandlingarna mellan den katol
ska och den grekiska kyrkan vid konciliet i Lyon 
1274 och förde dem till seger. 

Thomas själv måste ha uppskattat Bonaventura 
mycket högt. Han lär ha tagit hela stycken ur Bona
venturas tal och verk (P. Glorieux). Vänskapen 
mellan dem säges vara historiskt säker, men man 
träffar ingenstans på konkreta uppgifter om att de 
mötts. Under alla förhållanden har de dock ideolo
giskt sida vid sida bekämpat angreppen mot mendi
kantordnarnas berättigande och de blev samma dag, 
den 12 augusti 1257, genom påvens intervention 
utnämnda till ordinarie magistri vid universitetet i 
Paris, varigenom hela striden om tiggarordnarnas 
vara eller icke vara bilades. 

Det finns ytterst få biografiska - historiskt säk
ra - data om Bonaventura bevarade åt eftervärlden. 
Man intresserade sig på den tiden huvudsakligen 
för en historisk personlighets tänkande och gär
ning. Man kan väl som födelseår antaga 1221 eller 
1222. Han föddes i den lilla staden Bagnorea nära 
Viterbo i mellanitalien i en lågadlig familj, di Fe
danza. Omkring 1238 måste han redan ha befunnit 
sig i Paris, där han ägnade sig åt »artibus liberali
bus» - de fria konsterna - men övergick snart till 
den teologiska fakulteten och blev lärjunge till 
Alexander av Hales, som vid konciliet i Lyon 1245 
häls,.a.des som teologiska fakultetens i Paris store 
doktor och av den påvlige legaten vid hans begrav
ning samma år hyllades som »theologorum mo-



narcha». Alexander av Hales hade 1236 vid 50 års 
ålder inträtt i franciskanorden och då Bonaventura 
betraktade honom som sin »fader, lärare och bro
der» måste väl detta ha varit skälet till att han själv 
redan 1243 blev franciskan. Alexander av Hales 
förblev »magister» och »regens» vid den teologiska 
fakulteten, en ställning som han redan innehaft i 
minst 20 år. Under hans ledning fortsatte också 
Bonaventura sina studier: 1248 blev han »bacca
laureus artium» och började utlägga den heliga 
skrift, från 1250-1251 kommenterade han Petrus 
Lombardis »libri sententiarium IV», 1253 blev han 
licentiat och snart därefter doktor. Hans universi
tetskarriär kröntes med att han på samma sätt som 
sin lärare fick befattningen och värdigheten som 
»magister» och »regens» den 12 augusti 1257. Men 
redan ett halvt år dessförinnan hade han valts till sin 
ordens generalminister på förslag av franciskanor
dens sjunde innehavare av chefskapet, Johannes av 
Parma, som själv förklarade sig oförmögen till en 
sådan uppgift. År 1265 då påven ville göra honom 
till ärkebiskop av York i England, lyckades han 
undslippa detta, men 12 7 3 nödgades han bli ut
nämnd till kardinal och biskop i Albano. Han skulle 
nämligen förbereda unionsförhandlingarna med 
grekerna på konciliet i Lyon 12 7 4 och dessa an
strängningar kostade honom hans sista krafter. Han 
dog den r 5 juli samma år, drygt en vecka efter det 
förhandlingarna förts i hamn. 

Bonaventuras största insats var trots allt som ge
neralminister för franciskanorden. Franciskanerna 
kallar sin högste ledare för »allas tjänare». Det var 
hans förtjänst att denna väldiga orden räddades un
dan splittring och förfall. Bonaventura var som ing
en annan skickad för uppgiften som generalminister 
genom sin naturliga läggning. Hans fromhet och 
helighet borgar för att han inte givit avkall på andan 
och elden i il Poverellos intentioner och krav och 
inte gynnade medelmåttigheten, då han anpassade 
orden till tidens och kyrkans behov. 

Det är givet att Bonaventuras ansvarsfulla led
ning av sin orden i dess stora kris måste ha utgjort 
ett hinder i arbetet med att mera effektivt och 
systematiskt framställa hans teologi. Han tog dock 
inte denna uppgift som anledning till att ett halvt år 
senare avvisa utnämningen till »magister» och »re
gens» vid teologiska fakulteten i Paris utan tog 
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emot befattningen. Han fortsatte - kanske i för
minskad grad - att hålla föreläsningar, konferen
ser och predikningar och utgav en mängd betydan
de teologiska verk. Samma år som han blev ut

nämnd till generalminister och ordinarie magister 
i Paris skrev han »Breviloquium» (ett slags »theo
logia speculativa») och »De reductione artium ad 
theologiam» (den bästa medeltida traktaten för in
troduktion i teologin). 1267 utgav han »Collationes 
de decem prileceptis», 1268 »De septem donis Spi
ritus Sancti», 1273 »Hexaemeron». De mest lästa 
och uppskattade verken är hans bok »ltinerarium 
mentis in Deum», det vill säga» Själens pilgrimsfärd 
till Gud», som kom ut 1259 och »Legendaminor S. 
Francisci», levnadsbeskrivning av den helige Fran
ciskus, som räknas till de mystiska skrifterna. Men 
redan tidigare hade han givit ut bibliska kommenta
rer, bl. a. till Lukasevangeliet redan 1248, och 
kommentaren till Petrus Lombardus »libri senten
tiarum IV», vilken sistnämnda är huvudkällan för 
hans filosofi och teologi, som kan ge oss ett be
grepp om hans inställning och egenart i religiösa 
frågor och problem. 

Den tiden betecknar ett märkligt andligt upp
brott. I mitten av 1 200-talet hade Aristoteles ge
nom arabiska, grekiska och judiska källor funnit in
steg i västerlandet och fått alltmer spridning och 
auktoritet och tvingat teologerna att ta ställning till 
hans filosofi och dess värde för den kristna religio
nen. Redan Albertus Magnus hade omkring 1258 i 
ett stort verk författat »parafraser» till de då för al
la kända skrifterna av Aristoteles, rensat dem från 
hedniska, antikristna ideer, tankegångar, vantolk
ningar och förvrängningar genom arabiskt inflytan
de (Averroes) och gjort dem till en bärkraftig 
grundval för teologin. På dennes förarbeten byggde 
så Thomas av Aquino vidare konsekvent och syste
matiskt. Så sent som 1277, några åt efter Thomas 
död 127 4, såg sig Albertus Magnus nödsakad att 
försvara sin lärjunges inställning till Aristoteles vid 
universitetet i Paris. Kyrkan själv intog sedan 1215 
intill 1200-talets slut en negativ inställning till aris
toteliskt tänkande. I synnerhet möttes hans natur
filosofi och metafysik med misstroende och för
anledde flera Aristotelesförbud vid universitetet i 
Paris. 

Det kan inte råda något tvivel om att Bonaventu-
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ra delade denna negativa inställning till den aristote
liska filosofin inom teologin. När det gällde frågan 
om den aristoteliska filosofin, ja, filosofin överhu
vudtaget, kunde stå oberoende vid sidan av teolo
gin, skildes Bonaventuras och Thomas' vägar. För 
Bonaventura medförde en självständig filosofi faran 
för sekularisering och tillbakaträngande av tron. 
Problemet för Bonaventura skärptes ytterligare och 
på ett särskilt sätt, att - såsom F. van Steenberghen 
ingående bevisat i sammanhanget med den s. k. 
averroismen - en ren, autonom, av det kristna tän
kandet fullständigt oberoende filosofi skulle ska
pas, även om den till att börja med inte stod i 
motsats till teologin, men den hörde inte till den 
och integrerades inte i den. Thomas av Aquino har 
dock uppenbart bemödat sig om utvecklingen av en 
relativt autonom filosofi, som dock skulle förbli 
inom de teologiska gränserna. Båda två, Bonaven
tura och Thomas, var primärt teologer, men den 
förre så att säga »endast» teolog. Detta hänger ihop 
med deras ordenstillhörighet. Dominicus ville be
driva mission, återföra albigenserna till den tro, från 
vilken de kommit bort, och bevara alla troende från 
att glida bort från den sanna tron. Därför krävde 
hai! av sina ordensmedlemmar en grundlig, syste
matisk filosofisk och teologisk utbildning, för vil
ken ett universitet är det rätta elementet. 

Helt annorlunda är Bonaventuras tänkesätt. I 
trohet mot ordensstiftaren Franciskus anda ville 
han teologisk reflektion inte för att vidga och för
djupa teologiskt vetande, utan för att uppnå en 
innerligare intellektuell förening med Gud. Den 
mystiska enheten som Franciskus hade upplevt på 
berget Alverna, var idealet för hans teologi. Som 
villkor för ett fruktbart teologiskt bemödande 
krävde han bön, ett heligt liv och sist spekulativ 
ansträngning. Ett universitet är enligt honom ingen 
ovillkorlig nödvändighet. Även Thomas av Aquino 
betraktar mystiken som det teologiska bemödan
dets mål, men hans närmaste teologiska mål är den 
uppenbarade sanningens kunskap. 

Bonaventura har dock aldrig under sitt liv förak
tat filosofin eller filosoferna, fastän han intill sin 
död varnade för filosofins faror: Han har intresserat 
sig för och bejakat filosofin i den mån den hade 
relevans såsom hjälpmedel för teologin. Ja, han har 
till och med uppskattat filosoferna och betjänat sig 
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av dem, även av Aristoteles, av vilken han övertagit 
inte så få viktiga filosofiska element och byggt in 
dem i sin teologi, såsom läran om akt och potens, 
materia och form och vissa delar av hans kunskaps
teori. Vad han klart och entydigt avböjer är teolo
gins underordnande under filosofin eller s jälvstän
dig filosofi jämte teologi. 

Mänskligt sett, med dåtida människoögon och 
från kyrkans sida, hade Bonaventura vid sin död 
den 1 5 juli I 27 4 lyckats i alla sina värv: han var då 
den mest inflytelserike teologen, han hade bevarat 
franciskanorden från upplösning och framgångsrikt 
lett unionsförhandlingarna. Men framtidens teolog 
blev Thomas av Aquino, av Leo XIII blev han 
utnämnd till alla kyrkliga läroanstalters och teolo
giska fakulteters patron och hans teologi blev fram
ställd som ideal och norm. Franciskanorden kasta
des efter Bonaventuras död in i ännu större kriser. 
Återföreningen av den romerska och grekiska kyr
kan varade inte länge. Trots detta var hans insatser 
inte förgäves. Unionssträvandena i vår tid kan häm
ta sina motiv och sina argument från förhandlingar
na i Lyon 12 7 4. Hans insatser för franciskanorden 
har också i senare tider varit till ledning för refor
mer inom orden och åstadkommit att den kunde 
fortsätta sitt förverkligande av det franciskanska 
idealet i kyrkohistorien. Och för teologin idag och 
i alla tider gäller hans mening och förmaning, att 
bön och ett heligt liv bör vara grundvalen för allt 
vetande, isynnerhet för det teologiska. 

Hermann Kreutzer SJ 

Utbildningen i återvändsgränd 
Problemet är av världsomspännande vidd: hur skall 
alla kunna få utbildning? Ett eller annat land kan 
tänkas ha löst problemet hjälpligt, åtminstone vad 
beträffar grundskola och gymnasium, rent ekono
miskt, men med metoder som inte kan betraktas 
som allmängiltiga. För övrigt finns inte någon lös
ning som kan appliceras på världen i dess helhet, 
som inte visar sig behäftad med diverse fel och 
brister: den kan visa sig patriarkalisk, diskrimine
rande, alltför rundhänt med de faktiska tillgångarna 
i världen av i dag och därför i sig en skymf mot den 



mänskliga värdigheten och med för utbildningen 
negativa följder. 

Vi är ingalunda okunniga angående de enaståen
de insatser som gjorts av så många pedagoger i den 
dagliga gärningen världen över. Vår kritik vänder 
sig enbart mot de strukturella lösningar som an
vänds på många håll och den tar upp till granskning 
en del av dessa försök just från denna utgångs
punkt, i ett globalt perspektiv. 

Det råder inget tvivel om att den ekonomiska 
faktorn är, om inte den viktigaste, så dock avgöran
de. Med enbart pengar kan man inte informera och 
utbilda, men utan ett minimum av pengar kan man 
inte heller göra mycket på detta område. Vi tror att 
man med ett nytt synsätt vad beträffar den eko
nomiska faktorns betydelse för utbildningen skall 
kunna komma fram till en strukturell lösning av ut
bildningsproblemet rent generellt. 

Vår artikel vill vara ett bidrag till att belysa den 
ekonomiska och sociala aspektens enorma betydel
se för utbildningen. Låt oss innan vi kommer med 
ett konkret förslag på lösning av detta problem
komplex, se på den situation som råder i världen 
just i det avseendet. 

Alla länder håller fast vid den gamla tanken att 
utgifterna för utbildningen skall betalas med hjälp 
av den rådande nationalbudgeten. Nu beror ju na
tionalbudgeten på landets tillgångar och dessa beror 
i sin tur på medborgarnas utbildning. Därför kan 
man säga att finns det inte utbildning så saknas 
också den viktigaste ekonomiska tillgången för ett 
land. 

Denna återvändsgränd som världen av idag be
finner sig i kan man inte obekymrat påstå att man 
tagit sig ut ur, i och med att man i lag beslutar om 
ekonomiskt stöd. Detta måste om det skall få någon 
mening samtidigt stöttas av en preparation av män
niskorna. Annars kommer mänskligheten på sin väg 
framåt att mötas av individer som en innehållslös 
lagstiftning och några föråldrade och förlamande 
system förvandlat till parasiter mot deras egen vilja. 
I sådant fall innebär all frammarsch något konstlat 
som påminner om förlängandet av livet på en sjuk 
genom syretillförsel och intravenös näring. Den be
folkningsexplosion som är att vänta inom de när
maste generationerna kan inom ramen för dessa 
föråldrade strukturer blott tänkas påskynda mänsk-
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lighetens död, en mänsklighet som berövats sin 
framåtanda och dynamism och i bästa fall reducerats 
till passiva undersåtar som låttr sig nöja med patri
arkalisk välgörenhet. 

Inför denna problemställning måste barnbe
gränsningen inom kommande generationer framstå 
som en absurd lösning, som inte leder fram till en 
verklig förståelse av den djupt mänskliga problema
tiken. 

Problemet är tillräckligt belyst i det föregående, 
men beträffande lösningen? Vi tror att de bemö
danden som ådagalagts av en grupp människor i 
Cochabamba utgör ett nytt och anmärkningsvärt 
bidrag i kampen för lösningen av detta akuta 
världsproblem: denna grupp har gjort sig känd un
der namnet CELCO (Comunidad Educativa Loyola 
Cochabamba). 

Försöket såg dagens ljus i Cochabamba 1972, 
efter åtskilliga år av studier och planering. Föräld
rarna i Colegio Loyola, som leds av Las Religiosas 
Kijas de Jesus, beslutar förverkliga, med plats för 
vissa nödvändiga modifikationer, CEFCO:s princi
per (Centre de Educacion Financiada por Comuni
dad) (jfr »El sistema CEFCO, häfte utgivet i Cocha
bamba och vars författare är pater Guillermo Carre
re S. J. Casillas 654 Cochabamba, Bolivia). CELCO 
har sin egen juridiska profil. Den är kooperativ 
juridiskt och administrativt. I djupet av sitt väsen är 
den en kommunitet. Denna grupp människor i Co
chabamba söker icke blott lösning på ett lokalt pro
blem. Med sitt nya betraktelsesätt strävar den efter 
att kunna bli en modell att efterlikna, ett bevis på 
att det finns en mänsklig väg fram mot lösningen av 
undervisningsproblemet i världen. I själva verket 
utgör experimentet en modell som bryter med det 
förgångna och som kan följas av vilken grupp män
niskor som helst förutsatt att man är beredd på att 
leva i överensstämmelse med kommunitetslivets 
innersta väsen och i ett ömsesidigt förtroende. 

Gruppen i Cochabamba ville till en början tänka 
igenom den egentliga problematik som hör samman 
med utbildningskomplexet, något som visade sig 
för komplicerat och mångfacetterat. Man kan inte 
ta itu med samtliga problem på en enda gång, men 
man ser klart och tydligt att det är ofrånkomligt att 
enas om ett dynamiskt system som tillåter en att allt 
eftersom gripa sig an med problemen i ett större 
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mänskligt sammanhang. Strategien grundar sig i 
huvudsak på två principer: kredit och gemenskap, 
bägge intimt förbundna. 

Gruppen ser i denna kombination den verkliga 
lösningen på det världsomspännande problem som 
sysselsätter oss, med dess mångfaldiga aspekter: 
den ekonomiska, sociala och rent utbildningsmässi
ga. Låt oss se lite närmare på vad gruppen i Cocha
bamba anser om var och en av dessa aspekter. 

Den rent ekonomiska aspekten 

Utan att vara den viktigaste är denna faktor avgö
rande, i så hög grad att om den inte får en tillfreds
ställande lösning blir det meningslöst att försöka 
lösa problemet i dess helhet. Den ekonomiska 
grundförutsättningen för utbildningen är uppenbar 
för envar. Utbildning kostar pengar. Och dessutom 
med en mänsklighet som ständigt skall utvecklas 
och gå vidare är det logiskt att tänka sig att den 
kommer att bli allt kostsammare, nämligen om 
man skall lyckas förbereda människan för uppgifter 
som kräver allt större ansvar. Utgiftskontot för ut
bildningen kan man inte säga något om så länge 
målet är att allt bättre förbereda människan för 
morgondagen. 

Det är nonsens att framkasta den kostnadsfria 
undervisningen som en strukturell lösning för värl
den i stort. Stipendier som inte skall återbetalas ger 
upphov till parasitering på samhället, strider mot 
den mänskliga värdigheten, går hårt fram över de 
begränsade tillgångar människan idag har att räkna 
med. Därför anser CELCO att varje individ, som 
tecken på mänsklig värdighet skall betala sin ut
bildning. Om vederbörande inte är i stånd att göra 
det under utbildningsskedet hoppas man på att han 
skall kunna och vilja det en gång i framtiden, tack 
vare den undervisning som bibringats honom. Häri 
ligger den verkliga utmaningen i gruppens pro
gramförklaring. Utbildning kostar pengar men den 
ger rikt mått igen. Denna rikedom som är inriktad 
på framtiden är förklaringen till varför man är villig 
att ge lån i begynnelsestadiet. Varje elev skuldsätter 
sig i sitt utbildningscentrum och man väntar sig att 
eleven en vacker dag återbetalar skulden till kom
muniteten tack vare den egna kapaciteten som här
rör från utbildningstiden. Med utgångspunkt från 
detta resonemang strävar gruppen efter att väcka 
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till liv den verkliga tillgång som varje människa bär 
inom sig. 

Denna ekonomiska satsning på undervisningen 
alltifrån lekskolestadiet betraktas av försöksverk
samheten i Cochabamba som den bästa investering 
mänskligheten kan tänkas göra med sina tillgångar. 
Observera att det alltså rör sig om ett lån som 
beviljas redan på förskolestadiet. CELCO är icke 
okunnig om de utbildningsprogram som på många 
håll grundas på banklån eller på kredit. Dylika lån 
har emellertid icke lyckats lösa de strukturella pro
blem som sysselsätter oss, ty de har i allmänhet 
beviljats personer på universitetsnivå, som redan 
har sin utbildning bakom sig och som därigenom 
nått en ekonomisk maktposition. De bidrar därför 
snarare till att diskriminera, gynna några få på be
kostnad av de många. 

Detta gruppens sätt att arbeta på innebär en djärv 
satsning förenad med stora risker. Risker som hit
tills ingen bankdirektör velat ge sig in på. Men 
risken är inte enbart av ekonomisk natur. Den träf
far ävenså den egna kommunitetens utbildningska
pacitet, CELCO i sin egenskap av kristen kommuni
tet tror på Gud och därmed också på människan, 
hans händers verk. Den påtar sig oförbehållsamt 
denna ekonomiska risk och gör den till sin främsta 
utmaning inom utbildningen. 

Den sociala aspekten 

Eftersom utbildningen blir allt dyrare blir den 
tillgänglig för allt färre. Ty tillgången på pengar är 
inte stor, däremot tillgången på mänskligt material. 
Den enorma tillgången på människor blockeras av 
de föråldrade strukturer som härskar inom utbild
ningen, något som leder till diskriminering och 
patriarkaliska metoder. 

Är inte i sin tur denna diskriminering en upp
rinnelse till de misslyckanden, det agg, det hat och 
det våld som råder i världen av idag? Vilka åter
verkningar rar denna diskriminering som vi konsta
terat inom utbildningssektorn på våldsfaktorn? 

Är det helt betydelselöst att pröva nya vägar i en 
tid då utbildningen står inför en katastrof? Om det 
finns en möjlighet att komma fram till en positiv 
lösning skall man då behöva låta sig paralyseras av 
misstro på människan och av rädsla för de ekori.o
miska konsekvenserna? 



På samtliga dessa frågor har CELCO svarat med 
att acceptera denna nya väg, som innebär risker 
men också hopp för framtiden, och det är ännu en 
utmaning. 

U tbildningsaspekten 
Man använder ofta utan urskiljning termen utbild
ning för att beteckna det som i denna grupps ögon 
inte är annat än simpel information eller instruk
tion eller vad än värre är ett slags »drill» genom 
vilken man vill fa vederbörande att lära sig en 
verklighetsfrämmande värdeskala, helt baserad på 
ekonomiska intressen. 

Information är förvisso en viktig fas i utbild
ningsprocessen och kan bli ett viktigt led i skolans 
fostran till samhällsmedvetenhet, men utbildningen 
måste gå ännu längre. 

I CELCOS ögon är den egentliga grunden för all 
utbildning inte skolan utan samhället. Ty de flesta 
påverkningar av rent didaktisk natur, men också 
övriga bibringas eleven mestadels utanför skolan. 
För övrigt måste utbildningen gå hand i hand med 
livet självt, inte enbart under skolåren. Så blir det 
hela samhället som fostrar och som samtidigt självt 
fostras genom sitt eget arbete. Med denna dubbla 
målsättning för ögonen syftar man till att ta fram 
en människa med ett kritiskt och själständigt 
tänkande, i stånd att själv utvärdera den verklighet 
hon omges av och får kontakt med genom 
information, en människa som utifrån den egna 
kultursfären blir en samhällsmedlem och inte en 
samhällstingest, som lever med i samtidshistorien 
och samhällsutvecklingen. 

Hittills har skolan alltför ofta producerat 
människor inriktade på egen vinning och i ringa 
grad på vad de själva kan ge. Människan är dock i 
hög grad personlig och samtidigt i hög grad social. 
En utbildning som vill vara human och därmed 
också kristen måste betrakta livet som djupt 
personligt och samtidigt djupt sammansvetsat med 
medmänniskan. En sant humanistisk samhällsut
veckling är ett resultat av en jämvikt mellan dessa 
bägge komponenter hos dess medlemmar: det per
sonliga och det samhällstillvända. 

Det är samhällets uppgift att se till att det blir en 
förändring vad beträffar elevernas intressefixering, 
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från »den egna vinningen» mot »ett konstruktivt 
givande» så att man blir i stånd att ge av sig själv i 
uppbyggnaden av en allt rättvisare värld. Det är i 
stora drag vad CELCOS utbildningsprogram går ut 
på. 

Så långt problematiken i stort sådan CELCO upp
lever den och det sätt på vilket man ger sig i kast 
därmed inspirerad av CEFCO. Praktiska resultat? 
En privat skola, fram till 197 1 stängd för minst 
7 5 % av befolkningen har öppnat sina portar för 
traktens invånare. 1972 fanns det 480 manliga och 
kvinnliga elever med sex klasser på nybörjarstadiet 
och två på högre nivå, fördelade på olika parallella 
kurser. I år har man 570 elever och ytterligare en 
klass på högstadiet. Man har som mål att varje år 
utöka med en kurs på högstadiet så att man når fram 
till tolv årskurser som leder till studentexamen. 
Man har morgon- och kvälls undervisning så att man 
kan svara mot de sociala kraven. Inga elever får 
stipendier. Alla elever betalar kontant en femtedel 
av undervisningskostnaden, något som motsvarar 
en dollar i veckan. Denna summa anses alla kunna 
betala. Resten får man på kredit. Detta lån utan 
ränta skall man börja återbetala 9 år efter det 
studierna avslutats. Då denna frist nåtts skall varje 
år återbetalas den summa som ett års studier 
innebar. På så sätt kan kommuniteten alltid bereda 
lån åt en ny elev. 

Hur klarar sig kommuniteten ekonomiskt fram 
till det datum då alla beviljade lån återbetalats? Man 
möter undervisningsutgifterna tack vare ett start
kapital och ett kooperativt program varigenom 
kapitalet förökas. Startkapitalet härrör från den 
kontanta, obligatoriska månadsavgiften, varom 
redan· talats, vidare genom ekonomisk hjälp från 
människor som intresserar sig för verksamheten 
och genom amorteringar som betalas av vissa 
föräldrar i bättre ekonomisk ställning. Iden är att i 
och med att barnet växer till i ålder och mognad 
skall han eller hon komma till insikt om att 
amorteringen är ett medel att få bukt med den 
diskriminering som råder inom utbildningen i 
världen av idag. Häri ligger en av grundtankarna 
hos gruppen. 83 % av föräldrarna har bidragit med 
förskotteringar under 1972 och 7 5 % 197 3. Resten 
av startkapitalet grundar sig på det kooperativa 
program som innebär att man gör alla inköp av allt 
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material inom den egna kooperationen. Koopera
tionen köper en gross och säljer till medlemmarna 
för marknadspris. Förtjänsten fördelas ej mellan 
medlemmarna utan skall användas för att upphäva 
diskrimineringen av undervisningen i världen och 
man börjar med den egna kommuniteten för att 
som försöksverksamhet nå ut till andra undervis
ningsenheter. 

Med en dylik metod har man i år lyckats ta hand 
om 25% familjer med låga inkomster, förutom att 
skolåret i sin helhet är finansierat. Det är inte i 
första hand allmosor som CELCO ber om. Vad man 
vill ha är ett solidariskt stöd för att utöka experi
mentet till andra områden inom utbildningen. 

Dr Joaquin Herrere SJ 

Den nutida katolska kyrkosynen, 
belyst i en doktorsavhandling 

Einar Sigurbjörnsson: Ministry within the people 
oj God. The development of che doccrine on the 
Church and on the miniscry in the Second Vatican 
council's De Ecclesia. (Studia cheologica Lundensia 
34). Lund 1974. 166 sid. 

De katolska teologernas intresse koncentrerar sig 
för närvarande kring läran om Kyrkan, ekklesiolo
gien. Andra Vacikan-konciliec utfärdade den 21 no
vember 1964 ett dogmatiskt fastställande av vad 
Kyrkan är under titeln Lumen gentium. Denna 
»dogmatiska konstitution» är säkerligen 1900-
talets viktigaste katolska ekklesiologiska dokument. 
(Dess titel antyder att Kyrkan genom sin förkun
nelse och sina nådemedel leder mänskligheten fram 
till honom som Simeon kallade »lumen ad revela
cionem gencium», ett ljus till folkens upplysning, 
Luk. 2: 32.) Det är högeligen önskvärt att äga en 
lätt-tillgänglig och väl dokumenterad framställning . 
av den syn på Kyrkan som där kommer till uttryck. 
En sådan framställning har nyligen sett dagens ljus, 
Den 2 5 maj 197 4 ventilerades på Lunds universitet 
en teologisk doktorsavhandling, som har nämnda 
ekklesiologiska dokument till ämne. Författaren, 
Einar Sigurbjörnsson, är islänning men har de se
naste åren bedrivit sina forskningar i Lund under 
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professor Per Erik Perssons handledning. På ett 
synnerligen kunnige och instruktivt sätt redovisar 
Sigurbjörnsson den utveckling, som synen på Kyr
kan har genomgått på katolske håll fram till Andra 
Vacikan-konciliet 1961-65 och likaså det nya och 
av alle acc döma epokgörande i konciliets officiella 
dokument om Kyrkan, det dokument som utgör 
ämnet för hans avhandling. Ehuru icke avsedd att 
vara något proklamerande av dogmer, säger Sigur
björnsson inledningsvis, är Lumen gentium ett akt
stycke av den allra största betydelse, när det gäller 
att förstå och mäta värdet av den nutida katolicis
men. Sigurbjörnsson antyder den roll, som Lumen 
gentium troligen kommer att spela i den ekumeni
ska debatten. 

Den for-konciliära uppfattningen av Kyrkan 

Sigurbjörnsson framhåller till acc börja med, acc när 
katolska teologer av i dag vill analysera den »ena, 
heliga, allmänneliga Kyrka, de heligas samfund», 
om vilken trosbekännelsen talar, så är de mindre 
angelägna än förr att försvara den katolska Kyrkans 
egen uppfattning och att angripa andras. Deras till
vägagångssätt är mindre apologetiskt, mindre po
lemiske än förr. Tidigare har de känt sig nödsakade 
att försvara Kyrkan som en yttre institution och att 
fastslå hennes rättigheter och maktbefogenheter -
under 1500-calet gentemot protestanterna, under 
1600-talet gentemot statsabsolutismen och det su
veräna furstendömet, under 1700- och 1800-talen 
gentemot liberalismen och demokratien. En sådan 
alltför tidsbetonad ekklesiologi väckte givetvis kri
tik och löpte dessutom faran att snabbt föråldras. 
Man var kanske alltför benägen att sätta likhets
tecken mellan den i trosbekännelsen nämnda ena, 
heliga, allmänneliga Kyrkan och kyrkan som en 
företeelse i tiden och i rummet, kyrkan här och nu. 

Ännu vid Första Vatikan-konciliet 1869-70 hade 
man, påpekar Sigurbjörnsson, en syn på Kyrkan 
som var institutionellt betonad, och intresset gällde 
framför allt det organisatoriska. Man fastslog att 
Kyrkan är ett yttre, synligt samfund, utrustat med 
tre ämbeten: läroämbetet eller magisterium, herde
ämbetet eller regimen och prästämbetet eller 
sacerdotium. Man anlade en rent sociologisk, sam
hällelig aspekt på Kyrkan, och man slog vakt om de 
nämnda tre ämbetena med deras olika maktbefo-



genheter. Denna syn på Kyrkan har senare blivit 
kallad hierarkologi. Det gällde nämligen att inpränta 
att alla befogenheter (befogenheten att undervisa, 
att styra, att förvalta sakramenten) är reserverade 
för hierarkien, vidare att inpränta att det stora fler
talet av troende saknar sådana befogenheter. Kyr
kan är, fastställde man, ensocietas, ett samfund, med 
människosläktets frälsning som sitt mål. Hon har 
makt att helga, med hjälp av sakramenten och andra 
nådemedel. Denna makt utövar hon i kraft av sitt 
prästämbete. Hon har för det andra makt att styra. 
Den tillkommer henne i kraft av herdeämbetet, 
och den innebär en befogenhet att stifta lagar, att 
döma och att straffa i överensstämmelse med de av 
henne stiftade lagarna. För det tredje äger Kyrkan 
makt att undervisa, i kraft av sitt läroämbete. 

Makten att helga med hjälp av sakramenten har 
- därom torde ingen tvekan råda - förlänats av 
Kristus vid instiftandet av nattvardens sakrament 
(»Gören detta till min åminnelse», Luk. 22: 19). 
Makten att styra och att undervisa förlänade han 
kort före sin himmelsfärd (»Mig är given all makt i 
himmelen och på jorden. Gån fördenskull ut och 
gören alla folk till lärjungar, <löpande dem i Faderns 
och Sonens och den Helige Andes namn, lärande 
dem att hålla allt vad jag har befallt eder», Matt. 
28: 18-19.) Härav följer, att Kyrkan har sin makt 
ovanifrån, icke från folket - hon är ingen demokra
ti. - Vad begreppet hierarki beträffar, gjorde man 
en distinktion. Makten att helga, fastställde man, 
utövas av en vigningens hierarki. Denna har fått sina 
befogenheter vid prästvigningen och biskopsvig
ningen. Makten att styra och att undervisa, fast
ställde man vidare, utövas av en rättskipningens 
hierarki, vars befogenheter blivit meddelade genom 
tillsättning, utnämning eller val. Eftersom såväl 
makten att helga som makten att styra och att un
dervisa tillkommer hierarkien, medan lekfolket 
saknar sådan makt, kan Kyrkan kallas en societas 
inaeqttalis, ett samfund där det icke råder full jäm
likhet. 

Eftersom Kyrkan är ett synligt samfund, behöver 
hon ett synligt överhuvud. Kristus, Kyrkans grun
dare, är från och med sin himmelsfärd osynlig, men 
numera fungerar påven som Kyrkans synliga över
huvud. Påvens makt sades omfatta alla områden av 
det kyrkliga livet (potestas p/ena), sades vara den 
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högsta kyrkliga instansen (potestas Sttprema), en 
makt som sträcker sig över alla geografiska gränser 
(potestas ttniversalis) och som är omedelbar, vilket 
innebär att dess innehavare vid behov kan förbigå 
alla mellaninstanser och att man kan vädja till den
ne utan att anlita mellaninstanser (potestas immedi
ata ). Vad angår biskopens till det egna stiftet be
gränsade makt, fick den namnet potestas ordinaria. 

Att den uppfattning av Kyrkan, som har introdu
cerats med ·Andra Vatikan-konciliet, i mångt och 
mycket har ett annat utseende än den, för vilken nu 
har redogjorts, innebär naturligtvis icke, att man 
numera har en helt annan syn på Kyrkans yttre 
struktur och att man vill frånkänna hierarkien alla 
dess befogenheter. Förändringen ligger endast däri, 
att man inte längre ägnar det största intresset åt de 
olika ämbetenas uppkomst och åt ämbetsmännens 
olika åligganden. Numera tror man sig inte veta 
något om Kyrkans rätta väsen och hennes uppgift 
här i världen därför att man känner hennes yttre 
struktur. I jämförelse med Kyrkans rätta väsen är ju 
hennes yttre struktur av underordnad vikt. 

De förberedande koncepten till Lttmen genti111n 

Efter att ha redogjort för den/dr-konciliära uppfatt
ningen av Kyrkan, det vill säga den syn på Kyrkan 
som var rådande före Andra Vatikan-konciliet, vi
sar Sigurbjörnsson, att man numera undviker att 
tala om Kyrkan som en institution med vissa makt
befogenheter och att man hellre talar om henne 
som ett Gttdsfolk. Man bygger upp en ecklesiologi, 
som är grundad på Bibeln och kyrkofäderna och 
som närmar sig de tidiga århundradenas syn på 
Kyrkan. I ljuset av frälsningshistorien vill man nu
mera betrakta Kyrkan. L11men genti11m är det offici
ella uttrycket för den nya syn på Kyrkan som man 
kommit fram till, en sammanfattning av vad ledande 
teologer av i dag anser om Kyrkan. 

Vi följer Sigurbjörnssons framställning av de tre 
»schemata», det vill säga de tre förberedande kon
cepten till L11men gentittm. Den nya uppfattning av 
biskopsvigningen och biskopsämbetet, som kom
mit fram vid Andra Vatikan-konciliet, behandlas 
för överskådlighetens skull i ett särskilt avsnitt, av
snitt 6. 

I Schema I (från 1962) heter det, att Kristus har 
inrättat etc nytt folk, ett kungligt prästerskap. I det 

127 



Perspektiv 

av honom utvalda folket fortsätter Kristus att un
dervisa, helga och styra, och detta genom de ledare 
han själv har utvalt. Medlemmarna av nämnda folk 
är inte bara redempti, återlösta, utan även - genom 
sitt samband med Kristus - redemptores, återlösare. 
För att bemöta all religiös individualism inskärper 
Schema I återlösningens samhälleliga karaktär. Vi är 
frälsta såsom medlemmar i ett samfund. Såsom var
ande Kristi mystiska kropp kan Kyrkan betecknas 
som ett synligt samfund, mellan vars medlemmar 
det råder en hierarkisk ordning, icke olik den ord
ning som råder mellan. lemmarna i den mänskliga 
kroppen. Som man ser, är begreppet societas, sam
fund, ännu övervägande i Schema I, och auktorite
tens betydelse inskärpes. I Kyrkan tillkommer det 
somliga att styra, andra att styras, heter det. Emel
lertid tillfogas det, att alla medlemmar av Kyrkan 
utan undantag är kallade att fullfölja Kristi återlös
ningsverk. De utgör alla ett kungligt prästerskap, 
även om det föreligger en väsensskillnad mellan 
hierarki och lekfolk och även om dessa båda stånd 
har olika funktioner att fylla. 

För att kunna utöva sin uppgift på ett tillfredsstäl
lande sätt måste Kyrkans läroämbete vara utrustat 
med ofelbarhetens nådegåva, heter det i Schema I. 
Läroämbetet har till uppgift att bevara den uppen
barade sanningen oförändrad genom tiderna. Det är 
på intet vis fråga om att mottaga någon ny uppenba
relse. Läroämbetet måste bevara, lära ut och tolka 
Guds ord, sådant det en gång för alla innehålles i 
Bibeln och traditionen. Påven och stiftsbiskoparna 
utövar läroämbetet. De sistnämnda är ofelbara en
dast i förening med påven eller när de på ett eku
meniskt koncilium fastställer något i förening med 
denne. 

Schema I varslar om något nytt genom att införa 
beteckningen Guds folk, populus Dei, för de av Kris
tus återlösta. Eftersom de kyrkliga föreståndarna 
bör vara underordnade aposteln Petri efterträdare, 
påven, liksom de övriga apostlarna varit Petrus un
derordnade, kan endast den romersk-katolska, av 
påven styrda Kyrkan sägas vara Kristi sanna Kyrka. 
Det nya folket är alltså identiskt med den ro
mersk-katolska Kyrkan. 

Både i de tre förberedande schemata och i Lumen 
gentium, den slutgiltiga texten, utgör beteckningen 
Guds folk den centrala bilden för Kyrkan under den 
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pilgrimsfärd, som hon har att tillryggalägga mellan 
Kristi himmelsfärd och Kristi återkomst. Sigur
björnsson framhåller det nya i detta. I förkonciliär 
ecklesiologi var det inte Guds folk utan Kristi mys
tiska kropp som var den vanligaste termen för Kyr
kan. Termen populus Dei brukades, när den någon 
gång förekom, dels politiskt, såsom betecknande de 
kristna i motsats till judar, mohammedaner och 
hedningar, med andra ord som en synonym för 
populus christianus, dels teologiskt, såsom beteck
nande det av Gud utvalda folket, det nya Israel, 
Kyrkan. Genom att använda ordet populus, folk, 
kunde teologerna markera frälsningens sociala ka
raktär och betona att frälsningen resulterar i med
lemskap i ett samfund och inte är en rent individu
ell angelägenhet. Ordet populus kunde även be
teckna lekfolket till åtskillnad från hierarkien. På 
grund av nazismens Volkstum och Volkgeist-ideologi 
råkade begreppet populus i vanrykte, och eftersom 
det väckte obehagliga associationer, ville man på 
teologiskt håll inte gärna använda det. 

Andra Vatikan-konciliet såg emellertid intet 
olämpligt i att använda termen populus Dei. Både i 
de tre förberedande schemata och i Lumen gentium, 
den slutgiltiga texten, utgör alltsåpopulus Dei, Guds 
folk, den centrala bilden för Kyrkan. 

Schema Il (från 1963) utvecklar i stort sett sam
ma tankegångar som Schema I. Det andra schemat 
använder beteckningen Guds folk för att poängtera, 
att Kyrkans frälsande uppgift är ett åliggande för 
alla hennes medlemmar, något som de alla har an
svar för. I detta Guds folk, i Kristi Kyrka, förenas 
många folk till ett enda. - Flera bibliska bilder 
användes för att åskådliggöra Kyrkans väsen och 
förhållandet mellan henne och Kristus. Uttrycket 
hjord förutsätter att Kristus är vår herde. Uttrycket 
vingård betecknar att Kyrkan är stadd i oavbruten 
tillväxt. Genom att använda uttrycket brud marke
rar man en distinktion mellan brudgummen Kristus 
och bruden Kyrkan. Så undanröjer man föreställ
ningen om en identifiering. Eftersom Kristus har 
anförtrott ledarskapet i sin Kyrka åt Petrus och de 
med Petrus förenade apostlarna och eftersom på
ven och de med påven förenade biskoparna är 
Petri och de övriga apostlarnas legitima efterträda
re, kan man draga den slutsatsen att det är i den 
romersk-katolska Kyrkan som Kristus har samman-



svetsat de många folken till ett enda. Hon är det nya 
Israel, Kristi mystiska kropp. 

Schema III skiljer sig helt obetydligt från den 
slutgiltiga text som presenteras i Lumen gentium, 
och det ligger bara några månader mellan dem bäg
ge. I det tredje schemat kommer det frälsningshis
toriska perspektivet klarare till synes än i de före
gående. Här följer man frälsningens historia från 
skapelsen, genom de båda centrala händelserna -
Sonens ankomst och den Helige Andes ankomst -
fram till alltings fullkomning i de yttersta tiderna. 
Guds Sons frälsningsverk säges vara något univer
sellt och alltomfattande. Det är av kosmisk räck
vidd, och det innebär alltings återupprättelse. Vad 
den kristna församlingen beträffar, betecknas den 
som skaran av troende, samlad kring det altare, där 
återlösningsverket aktualiseras genom mässoffret. 
Församlingen har till uppgift att bära evangeliet ut i 
världen. Att det finns en särskild församling inne
bär inte, inskärper Schema III, någon inskränkning 
av återlösningsverkets universalitet. Det slutgiltiga 
resultatet av Kristi återlösningsverk innebär nämli
gen hela människosläktets inbördes enhet och för
ening med Gud. Detta kommer till stånd i de ytter
sta tiderna - först då är återlösningsverket fullbor
dat. Schema III vill inte sätta likhetstecken mellan 
»en helig, allmännelig Kyrka» och den romersk
katolska Kyrkan. I stället inskränker sig schemat 
till att fastställa att den ena, heliga, allmänneliga 
Kyrkan finns till i den romersk-katolska Kyrkan 
men att man påträffar betydande element av san
ning och helighet även i andra kristna samfund. 

I Schema III, kapitel 2, talas det om Guds folk 
som ett kungligt prästerskap och som ett frälsning
ens redskap i hela världen. Det existerar olika kate
gorier i detta Guds folk: katoliker, icke-katoliker, 
icke-kristna. 

Gud har utvalt sitt folk, säges det i Schema 111, 
till att lära känna honom i sanning och tjäna honom 
i helighet. Genom dopet har Guds folk blivit ett folk 
av lärare och präster och blivit kallat till en medlar
gärning för världen genom offer i andlig mening, 
bön och goda gärningar. Det skall förkunna Guds 
rikes ankomst bland alla människor. Inga rums-, 
tids- eller nationalavstånd existerar i detta Guds 
folk. Alla kristna är där jämbördiga. Lekmännen har 
av Kristus blivit betrodda med ett präst-, lärar- och 
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kunga-ämbete likaväl som hierarkien. Apostolatet 
är en ansvarsfull uppgift för såväl lekfolk som 
hierarki. Emellertid har hierarki och lekfolk olika 
befogenheter och olika kallelser. 

Schema III framhåller, att det i Kyrkan måste 
finnas både en apostolisk och enpetrinsk succession. 
Kristus utsåg ju både Petrus och de övriga apostlar
na till församlingens ledare. Av de kristna samfun
den är den romersk-katolska Kyrkan det enda, som 
äger både en petrinsk och en apostolisk succession. 
Hon är med andra ord det enda kristna samfund, 
som har såväl Petri efterträdare (påven, successor 
Petri) som de övriga apostlarnas efterträdare (bis
koparna) till sina ledare. 

Kyrkan började sin tillvaro, när Kristus förkun
nade att Guds rike, utlovat sedan länge, nu var nära. 
Hennes uppgift består i att förkunna Guds rikes 
ankomst bland folken. Genom att fullgöra en sådan 
uppgift blir Kyrkan begynnelsen till Guds rike. 
Detta att Kyrkan utgör Guds rikes begynnelse anty
der hennes provisoriska karaktär. Genom sin för
kunnelse av det glada budskapet utgör Kyrkan ett 
redskap till att upprätta Guds rike. Men hon hör 
denna tidsålder till. Hon kommer att upphöra, när 
hon fyllt sin uppgift och den nya tidsåldern äntligen 
är inne. Då behöver man henne inte längre. Kyrkan 
är alltså inte identisk med Guds rike. Emellertid 
förbereder hon Guds rike. Hon är ett varsel om 
den kommande tidsåldern, och hon är ett instru
ment för att den skall bli verklighet. Hon kan kallas 
en pilgrim, som ännu inte har nått målet. Man mär
ker, när man tar del av sådana tankar, att det eskato
logiska »ännu icke» är tydligare framhävt i Schema 
III än i de föregående schemara. Här undvikes alla 
sociologiska termer. För att understryka åtskillna
den mellan Kristus och Kyrkan användes här med 
förkärlek termen »Kristi brud». Man talar inte 
längre om Kyrkan som en Christus prolongatus, en 
förlängning av Kristus. 

Guds folk säges i Schema 111 vara det redskap, av 
vilket Gud betjänar sig för att uppnå den av honom 
åsyftade frälsningen. Kristus är inte längre ersatt av 
det samhälle som Kyrkan utgör, och Kyrkan teck
nas inte längre som en Christus prolongatus - i 
stället definieras hon som Kristi redskap. Ekklesiocen
trismen är övergiven. Schema III bryter med den 
vedertagna hierarkologien genom att fastställa föl-
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jande. Att lära känna Gud betyder inte att man fått 
en rättighet eller maktbefogenhet; i stället utgör det 
ett privilegium och medför en skyldighet - en 
skyldighet att tjäna Gud genom att bibringa andra 
sin kunskap om honom. Begreppet ledarskap är fär
digt att ersättas med begreppet tjänst. Vägen är 
banad för en tjänsteteologi. 

Lumen gentium säger om Kyrkan såväl 
»redan nu» som »ännu icke» 

I sin syn på Kyrkan följer Lumen gentium de riktlin
jer som blivit utstakade i de tre förberedande 
schemata. Man märker, att det historiska perspek
tiv, som fått allt större utrymme i dessa schemata, 
har öppnat möjligheten för en eskatologisk dimen
sion, det vill säga förmågan att betrakta Kyrkan i 
ljuset av de yttersta tiderna. Kyrkan här i tiden och 
här i rummet uppfattas som en temporär samman
slutning av troende, en sammanslutning som utgör 
tecknet på återlösningsverkets begynnelse och red
skapet för dess fullbordan. Dess medlemmar väntar 
på att allting skall fullkomnas och alla rättfärdiga 
samlas till ett. Fortfarande betecknas Kyrkan som 
Guds folk. Detta Guds folk har inte nått slutmålet 
- det inväntar nämligen parousien, alltings slutliga 
fullkomning. Guds folk lever visserligen i skuggan 
av denna tidsålder, men det föregriper ändå i viss 
mån den kommande tidsåldern. 

Den eskatologiska dimension, om vilken det nu 
har talats, underlättar förståelsen för Kyrkans trans
cendens, det vill säga den egenskap hos Kyrkan som 
icke är tillgänglig för sinnena och icke underkastad 
tidens och rummets begränsning. Lumen gentium 
har följaktligen blivit i stånd att anlägga två aspekter 
på Kyrkan som överskrider det temporära. För det 
första kallas Kyrkan ecclesia ab Abel, det vill säga 
sammanslutningen av alla utvalda från tidens be
gynnelse. Detta ger Kyrkan en plats i början av 
människosläktets historia, och det innebär samti
digt, att det alltomfattande samfund som Kyrkan 
utgör inväntar alltings fullkomning. För det andra 
kallas Kyrkan den nya skapelsen i Kristus, ett be
grepp som står i samband med det förra, såtillvida 
som den nya skapelsen inväntar fullkomningen. 

Kyrkans mysterium är identiskt med frälsningens 
mysterium, heter det i Lumen gentium. Kyrkan är 
ett löfte om de yttersta tiderna, ett löfte som håller 
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på att infrias. Om Kyrkan kan man å ena sidan säga 
redan nu, å andra sidan ännu icke. Hon inväntar 
nämligen, i likhet med hela skapelsen, alltings full
bordan. Den temporära Kyrkan kan alltså icke kal
las ett mål i sig själv. Lumen gentium anlägger en 
universell syn på frälsningen och låter den omfatta 
alla rättfärdiga i alla tider. Var och en av de tre 
gudomliga personerna har sin andel i frälsningsver
ket, men liksom de tre gudomliga personerna utgör 
ett, så råder det enhet i frälsningsverket. 

Frälsningsverket tog sin början i skapelsen. Den
na var Faderns verk och hade till syfte att låta män
niskan deltaga i det gudomliga livet. 

Från och med sy_ndafallet blev frälsningsverket 
liktydigt med en förberedelse för återlösningen. 
Själva återlösningen var Sonens verk. Den ägde rum 
på en viss tidpunkt i historien och verkställdes ge
nom vissa historiska tilldragelser. 

Mellan Kristi himmelsfärd och Kristi återkomst i 
härlighet ligger den Helige Andes verk i Kyrkan. 
Den Helige Andes speciella insats i frälsningsver
ket består i att samla de troende till ett och att 
vidmakthålla deras andliga liv. Den kristna försam
lingen är det samfund, som den Helige Ande har 
sänt ut i världen för att förkunna evangeliet, så att 
hela människosläktet omsider måtte nå fram till sitt 
ljus, Jesus Kristus. Härav följer, att Andens verk 
- det verk som består i att sammanföra och att ena 
de troende - är universellt. Det överskrider grän
serna för den temporära församlingen, eftersom de 
troendes samfund slutligen kommer att omfatta de 
rättfärdiga i alla tider. Den temporära församlingen 
kan alltså vara ett tecken på det liv som väntar alla i 
den kommande tidsåldern, ett redskap för att detta 
liv skall kunna bli verklighet. 

Lumen gentium använder beteckningen mysterium 
för Kyrkan. Denna beteckning har inte till syfte att 
leda våra tankar till en osynlig Kyrka utan fastmer 
till en transcendent, översinnlig verklighet, som har 
iklätt sig synlig gestalt. Det förnämsta medlet till att 
identifiera det samfund som förverkligar Kyrkans 
mysterium är enligt Lumen gentium förekomsten av 
vissa historiskt givna institutioner, påvedömet och 
biskopskollegiet. I det synliga, världsomspännande 
samfund, som ledes av dessa institutioner, uppen
barar sig mysteriet Kyrkan. Den »ena, heliga, all
männeliga Kyrkan» finns till där såsom i ett organi-



serat samfund. Lumen gentium identifierar emeller
tid inte den ena, heliga, allmänneliga Kyrkan med 
den romersk-katolska Kyrkan, ännu mindre Kristus 
med Kyrkan. Tyngdpunkten lägges inte på Kyrkan 
som ett hierarkiskt samfund. I stället lägges tyngd
punkten på lärjungeskapet, fattigdomen, tjänsten 
och offret. Dessa utgör Kyrkans kännetecken, till 
dess hennes mysterium blivit uppenbarat i all sin 
glans. Att Kyrkans kännetecken är sådana beror på 
hennes förening med Kristus. Det råder - det mås
te inskärpas - endast enförening med Kristus, ing
en identitet, ty Kristus var fri från synd, medan de 
kristtrogna är syndare, ständigt i behov av att renas, 
göra bot och förnya sig. 

De kyrkliga ämbetena definieras i Lumen gentium 
som tjänster. Vad kyrkan angår, skildras hon min
dre som en societas än som en kult-gemenskap. Hon 
är ett tecken på människornas innerliga förening 
med Gud och deras inbördes enhet, och hon är 
samtidigt ett medel till att förverkliga allt detta. 
Denna förening med Gud och denna inbördes en
het inleddes genom Kristi återlösningsverk, och på 
detta återlösningsverk är Kyrkan ett tecken. I tider
nas fullbordan blir föreningen med Gud och vår in
bördes enhet fullständig; för att detta skall kunna 
förverkligas är Kyrkan ett redskap. Kyrkan är alltså 
ett provisorium - hon är ett tecken på att någonting 
har skett och dessutom ett redskap för att någon
ting skall kunna ske. 

Lumen gentium betraktar Kyrkan i ljuset av fräls
ningshistorien med dess olika etapper, något som 
Sigurbjörnsson med tillfredsställelse konstaterar. 
Under frälsningshistoriens tredje etapp, den Helige 
Andes tidsålder, utgör Kyrkan tecknet på det in
ledda återlösningsverket och redskapet för det slut
giltiga återlösningsverket. Helt kommer Kyrkans 
mysterium att uppenbaras först i tidernas fullbor
dan. Såtillvida som Lumen gentium starkt betonar 
Kristi sakramentala närvaro i Kyrkan och likaså al
las kallelse till delaktighet i Kristi liv inom ett sam
fund som överskrider såväl regionala som temporä
ra gränser, närmar sig den nutida katolska kyrko
syn, om vilken denna urkund är ett vittnesbörd, på 
en avgörande punkt den protestantiska och den 
grekisk-ortodoxa kyrkosynen, och den kan bli till 
stor hjälp inom ekumeniken, konstaterar Sigur-
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björnsson. På ett par punkter väcker han kritik, 
något som senare skall beröras. 

Hierarki och lekfolk enligt Lumen gentium 

Alla utan undantag är kallade att medla mellan Gud 
och världen genom bön och andliga offer. Dopets 
sakrament är på en gång inträdet i Guds folks ge
menskap och i ett allmänt prästerskap. Genom de 
övriga sakramenten blir Guds folk styrkt i sin präs
terliga kallelse och helgas allt mer. Emellertid är 
Guds folk ett folk inte bara av präster utan också av 
lärare, med andra ord ett profetiskt folk. Ofelbar
heten är inte längre reserverad för hierarkien -
hela folket säges vara ofelbart i sin tro. Vid Första 
Vatikan-konciliet hade påvens ofelbarhet såsom 
Kyrkans främste lärare blivit proklamerad som 
dogm. Efter konciliet ansåg man, att påvens ställ
ning inom läroämbetet genom proklamerandet av 
en sådan dogm blivit alltför isolerad, och man efter
lyste ett uttalande om en infallibilitas in credendo 
(ofelbarhet i tron) som ett komplement till den 
redan fastställdainfallibilitas in docendo (ofelbarhet i 
undervisningen). Ett sådant önskemål har blivit till
godosett vid Andra Vatikan-konciliet. Såväl i de 
förberedande schemata som i den slutgiltiga texten, 
Lumen gentium, inskärpes det nämligen, att det exis
terar en ofelbarhet inte bara när det gäller att un
dervisa utan också när det gäller att tillgodogöra sig 
undervisningen. Från biskopen ned till den enklaste 
lekman råder det en samstämmighet i tron, en sen
sus fidei. 

Visserligen åtnjuter somliga medlemmar av det 
kristna folket auktoritet, medan det tillkommer an
dra att lyda, men över hierarki och lekfolk står en 
högre auktoritet - evangeliets auktoritet. Evangeliet 
är ett arvegods, som har blivit anförtrott åt hela 
Kyrkan. 

Medan Kristus är evig, är Kyrkan ett provisori
um. Kyrkan kallas inte längre en societas inaequalis. 
Dock säges Kyrkans medlemmar ha olikartade 
funktioner. Visserligen har återlösningen en kos
misk räckvidd, och de skiljemurar mellan folken, 
som syndafallet en gång hade byggt upp, är nu 
raserade och berör inte längre Guds folk, men det 
råder ändå variation mellan dess medlemmar. De 
som tillhör hierarkien är kallade att bistå sina brö-
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der genom att förrätta den heliga tjänsten, förmedla 
den heliggörande nåden och predika Guds ord. 
Lekfolkets prästerliga gärning består i att deltaga i 
mässoffret, att bedja och frambära tacksägelse. 
Dess lärargärning består i att avlägga vittnesbörd 
om tron. Hierarkien däremot skall dirigera kulten, 
predika Guds ord och tjänstgöra som herdar för 
hjorden. 

Eftersom ordet och sakramenten är oundgängliga 
för det kristna folket, måste det finnas ett särskilt 
stånd, som uteslutande ägnar sig åt att vidmakthålla 
det sakramentala livet och förkunna Guds ord, med 
andra ord att göra vad Kristus gjorde under sitt liv 
här på jorden. Detta stånd är hierarkien. Den repre
senterar Kristus, medan de övriga troende bara imi
terar honom. 

Synen på biskopsvigning och biskopsämbete 
enligt for-konciliär teologi, de förberedande 
schemata och Lumen gentium 

Det har alltid stått klart, att biskopen till följd av sin 
utnämning till ett visst biskopssäte har en plats i 
rättskipningens hierarki. Man frågade sig, om inte 
biskopen, till följd av sin biskopsvigning, har en 
särställning även i vigningens hierarki, en särställ
ning som ger honom sakramentala befogenheter 
större än dem som tillkommer präster i allmänhet. 
På denna punkt rådde länge osäkerhet. Att bis
kopsvigningen är ett sakrament är något som visser
ligen icke uttryckligen definieras men likväl forut
sättes i den av påve Pius XII år 1947 utfärdade 
apostoliska konstitutionen Sacramentum ordinis 
(Vigningens sakrament). 

Med stöd av nämnda apostoliska konstitution 
fastställer Schema I biskopsvigningens sakramenta
la karaktär och beskriver den som kulmen av de 
heliga vigningarna. De residerande biskoparna sä
ges styra sina stift i Kristi, icke i påvens namn. Var 
och en av dem utgör enhetens princip och grundval 
i det egna stiftet, medan påven är princip och 
grundval för enheten i den universella Kyrkan. 
Följaktligen ser den universella Kyrkan ut som en 
samling separata kyrkor, av vilka var och en styres 
av sin egen representant för Kristus, medan den 
universella Kyrkan styres av Kristi vikarie, påven. 
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Biskoparna har efterträtt apostlarna som Kyrkans 
lärare och styresmän, säges det i Schema Il. Efter
som apostlarnas undervisande och styrande uppgift 
inte skulle upphöra med apostlarnas bortgång, var 
en succession nödvändig. Efter att ha inskärpt bis
kopsvigningens sakramentala prägel påpekar 
Schema II, att präster och diakoner är biskopens 
medhjälpare i hans herde- och läroämbete. Präs
terskapets roll är alltså en rent biträdande sådan. 

Visserligen har påven inom biskopskollegiet 
samma maktbefogenheter och företrädesrättigheter 
som Petrus inom apostlakollegiet. Men apostlakol
legiet var inte inrättat av Petrus och hade inte fått 
sina befogenheter av denne. Lika litet är biskops
kollegiet inrättat av påven. Det har inte sin myn
dighet från påven, utan omedelbart från Kristus. 
Biskopen styr sitt stift som Kristi, icke som påvens, 
vikarie. Tyngdpunkten är i Schema Il lagd på epis
kopatets sakramentala karaktär och på dess herde
ämbete, liksom den lokala kyrkan, det av bisko
pen styrda stiftet, först och främst uppfattas som en 
kult- och sakramenrsgemenskap. 

Med mera eftertryck än någonsin inskärpes i 
Schema III och i Lumen gentium biskopsämbetets 
sakramentala prägel. Biskopen har vigningen i hela 
dess rikedom, säges det. Biskopsvigningen uppfat
tas inte som en utvidgning av de lägre vigningarna 
utan som den vigning, av vilken de lägre hämtar sin 
kraft. Alla vigningar betraktas numera med episko
patet som utgångspunkt. Det förhållandet att bis
kopen viges av andra biskopar är ett vittnesbörd om 
episkopatets karaktär av kollegium. Prästerna är bis
kopens medhjälpare, och de företräder honom, var 
och en i sin församling. Prästadömet är en själv
ständig grad, låt vara lägre. Liksom det finns ett 
biskopskollegium, ett episkopat, så finns det även 
ett presbyterat, nämligen ett samfund av präster, 
som tillsammans utgör biskopens hjälporgan. 

Kyrkan säges existera i hela sin rikedom i varen
da lokal kyrka, det vill säga i vartenda stift och i 
varenda kyrkoprovins. Den lokala kyrkan har alltså 
blivit föremål för stor uppmärksamhet. Att det rå
der enhet i Kyrkan är inte liktydigt med likformighet 
- så tolkar Sigurbjörnsson med rätta den kyrkosyn, 
åt vilken Lumen gentium ger uttryck. I stället är det 
fråga om en enhet, i vilken varje enskild del behål
ler sin särprägel, »unity in rich diversity». 



Vad som förefaller vara epokgörande är detta, att 
ämbetet, som förut uppfattats som maktbefogen
het, förklaras vara tjänst inom Guds folk. Tjänsten är 
inte tillsatt av folket - det kan inte bli tal om 
demokrati inom Kyrkan - utan av Gud, ovanifrån. 

I Lumen gentium karakteriseras tjänsten som en 
mission, det vill säga som en sändning ifrån Gud. Vi 
blir utsända för att förkunna evangelium på hela 
jorden. Apostlarna erhöll denna mission, men 
eftersom missionen är evig, måste den fortsättas, 
fortsättas av biskoparna. Tjänsten består i att för
kunna och oförfalskat bevara evangeliet. Inom 
episkopatet har det försiggått ett oavbrutet över
lämnande av en sådan tjänst, en oavbruten aposto
lisk succession. Följaktligen utgör episkopatet den 
viktigaste graden inom hierarkien. 

Kollegialiteten betonas med eftertryck i Lumen 
gentium. Termen kollegium betecknar en stadig
varande grupp, först av apostlar, sedan av biskopar. 
De ekumeniska koncilierna utgör ett bevis för 
episkopatets kollegialitet. Ett koncilium skulle ju 
inte ha kun)lat utlysas, om det inte hade funnits ett 
kollegium. Att det råder en kontinuitet mellan den 
av apostlarna utövade sysslan och den av biskoparna 
utövade, det garanteras av biskopsvigningarna. Den 
apostoliska sysslan fortlever inom episkopatet, och 
dit får man tillträde genom vigningen. Det var emel
lertid inte bara den apostoliska sysslan som skulle 
fortleva utan även Petri syssla. Den kollegiala struk
turen fordrar ju en chef. Såsom sådan tjänstgjorde 
Petrus. Numera tjänstgör påven såsom sådan. 

Även prästerna har andel i Kristi präst-, läro
och herdeämbete, men härvidlag är de beroende 
av biskopen. 

Kyrkans uppbyggnad enligt Lumen gentium 

Hur är Kyrkan uppbyggd? Lumen gentium har ut
tryckt det på följande sätt. Församlingen utgör ett 
samfund av troende, styrt av kyrkoherden. Försam
lingarna utgör tillsammans ett större samfund, näm
ligen den lokala kyrkan eller stiftet. Styresman är 
biskopen, det lokala prästerskapets eller presby
teratets chef. Alla de lokala kyrkorna i förening 
bildar ett ännu större samfund, den universella kyr
kan, som styres av påven, biskopskollegiets eller 
episkopatets chef. 
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Eftersom den romersk-katolska Kyrkan äger bå
de den petrinska och den apostoliska arvsföljden, 
finns den »ena, heliga, allmänneliga Kyrkan» till i 
henne. Liksom Petrus innehade ledarskapet inom 
apostlakollegiet, så innehar påven, Petri efterträda
re, ledarskapet inom biskopskollegiet. Även om 
staden Rom skulle upphöra att fungera som påvens 
residensstad, måste ändå arvsföljden från Petrus 
fortleva inom påvedömet. Kyrkans enhet måste 
nämligen äga ett synligt ledarskap som sin garanti. 

Den kyrkliga tjänsten är utformad i episkopatet 
(vari påvens ämbete inbegripes), presbyteratet och 
diakonatet. Denna tjänst är en representation för 
Kristus. Genom sina vigda tjänare, det vill säga 
genom biskopar, präster och diakoner, represente
ras Kristus. De utgör tillsammans det representativa 
prästerskapet, medan lekfolkets prästerskap är av 
annan karaktär - lekmännen utgör det imitativa 
prästerskapet. 

Reflexioner angående den påvliga 
överhögheten 

Sigurbjörnsson observerar, att Andra Vatikan
konciliet bara ger biskoparna ett enda tillfälle 
att utöva sin kollegiala auktoritet, nämligen på det 
ekumeniska konciliet. Andra Vatikan-konciliet har 
tydligen, säger han, varit angeläget att slå vakt om 
papalismen och icke falla offer för någon episkopa
lism. Sigurbjörnsson ger oförbehållsamt uttryck åt 
de svårigheter, som den påvliga överhögheten vål
lar icke-katoliker, och utan omsvep betecknar han 
papalismen som det allvarligaste hindret för de 
kristnas återförening. Det förefaller, som om själva 
hans öppenhjärtighet i detta stycke skulle kunna 
underlätta ett ekumeniskt samtal. 

Vad är anledningen till den centralisering till på
vestolen, som allt mer och mer har tilltagit i den 
romersk-katolska Kyrkan? Sigurbjörnsson ger på 
frågan ett svar, som förefaller opartiskt och histo
riskt riktigt. 

Obestridligen är den enskilde biskopens maktbe
fogenhet i våra dagar avsevärt mindre än under 
medeltiden. (En medeltida biskop hade exempelvis 
rätt att införa nya helgon i stiftets kalender, något 
som numera icke är fallet.) Att den romersk-katol
ska Kyrkan under tidernas lopp blivit alltmera cen-
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traliserad och att tyngdpunkten mer och mer blivit 
förlagd till den heliga stolen kan inte förnekas. Den 
kyrkliga auktoritetens centralisering är något som 
har skett etappvis. Det är, som Sigurbjörnsson med 
rätta framhåller, tre epoker som här träder i för
grunden: reformpåvarnas tid på 1000- och 1100-
talen (påve Gregorius VII, 1073-1085, och påve 
Innocentius 111, 1161-1216, är de stora namnen), 
de i den Tridentinska reformen engagerade påvar
nas tid på 1 500-talet, och slutligen påve Pius IX:s 
och Första Vatikan-konciliets tid under senare hälf
ten av 1800-talet. Centraliseringen till påvestolen, 
av Sigurbjörnsson betecknad som papalism, gjorde 
under dessa tre epoker sina största landvinningar. 
Första Vatikan-konciliets starka, i Sigurbjörnssons 
ögon alltför starka, betonande av det påvliga prima
tet och den på detta koncilium proklamerade dog
men om påvens ofelbarhet framkallade, något som 
Sigurbjörnsson gör sina läsare uppmärksamma på, 
en schism inom Kyrkan, såtillvida som gammalkato
likerna med anledning härav bröt sig ut och bildade 
ett eget kyrkosamfund. Hur mycket Sigurbjörns
·son än, i ekumenikens intresse, måste beklaga, att 
den autonoma ställning, som Första Vatikan-konci
liet tillerkänt påven, ytterligare har understrukits av 
Andra Vatikan-konciliet, kan han inte bestrida, att 
de episkopalistiska tendenserna ofta vållat påvesto
len allvarliga bekymmer. Något sådant var fallet 
exempelvis i 1600-talets Frankrike, där gallicanis
mens förkämpar inom episkopatet, bland andra den 
ryktbare kardinal Bossuet, med all kraft försvarade 
den franska kyrkans egenart och hävdvunna regio
nala befogenheter. Ingen kan bestrida, att bisko
parna under den suveräna furstemaktens glanspe
rioder känt sig bundna av en dubbel lojalitet: lojali
teten mot den helige fadern och lojaliteten mot 
monarken. Man är Sigurbjörnsson tacksam för att 
han i sin framställning av detta kyrkopolitiska läge 
har lämnat allt partitagande. Han har med rätta 
framhållit att biskoparna i en situation sådan som 
den ovan beskrivna omöjligen kunnat fungera som 
ett pålitligt stöd för påven, och att påven förden
skull varit nödsakad att mera än någonsin betona 
Kyrkans, och särskilt påvestolens, oberoende av 
varje världslig myndighet. Sigurbjörnsson har -
även på denna punkt föredömligt opartisk - fram
hållit det pastorala värdet i det påvliga primatet. För 
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de kristtrogna, som lever i totalitära stater, måste 
tillvaron av en helt fristående kyrklig auktoritet, 
vilken inte behöver taga hänsyn till några feodal
herrar och till vilken alla har rättighet att appellera, 
kännas ytterst betryggande. I stater sådana som 
Henrik VIII:s England, Ludvig XIV:s Frankrike, 
Peter den stores Ryssland eller det stalinistiska 
Ryssland, kan en biskop eller metropolit, som ide
ligen känner sig iakttagen av statsmakten, är nöd
gad att taga hänsyn till denna eller rentav kompro
missa med denna, vara till föga tröst och uppmunt
ran för de troende. Sigurbjörnsson framhåller helt 
opartiskt den påvliga överhöghetens värde ur själa
vårdssynpunkt. 

Bifall och kritik av Lumen gentium 

Att Lumen gentium talar om alla kristtrogna som ett 
helt, ger denna helhet beteckningen Guds folk och 
definierar den som ett allmänt prästerskap är något 
som Sigurbjörnsson hälsar med glädje, likaså detta 
att Lumen genti111n fastslår, att det finns en auktori
tet, som står över såväl hierarki som lekfolk, nämli
gen evangeliets auktoritet. Han gläder sig åt den 
nya syn på Kyrkan som kommit till uttryck i Lumen 
gentium och som resulterat i att Kyrkan blivit upp
fattad mera som en kultgemenskap än som en insti
tution. Den romersk-katolska ekklesiologi, åt vil
ken Andra Vatikan-konciliet givit skriftlig form, 
närmar sig på avgörande punkter den protestantiska 
och den grekisk-ortodoxa bilden av Kyrkan, och 
den torde leda till ökat samförstånd konfessionerna 
emellan, konstaterar han med tillfredsställelse. 

Det är framför allt på två punkter som han väcker 
kritik. 

Den första punkten är denna. Om alla kristtrogna 
verkligen utgör ett enda Guds folk, varför, så frågar 
han, håller då Lumen gentium fortfarande fast vid 
den traditionella uppdelningen av de kristtrogna i 
två olika stånd, i dem som företräder eller represen
terar Kristus och i dem som uteslutande imiterar 
Kristus eller lever i Kristi efterföljelse? Hur kan 
denna uppdelning i ett representativt och ett imita
tivt prästadöme, med andra ord i hierarki och lek
folk, motiveras? Sigurbjörnsson ser knappast någon 
anledning att bibehålla en sådan rest av »sacerdota
lism». 



En katolsk teolog kan bemöta hans kritik med en 
hänvisning till själva evangeliet. 

Kristi ord till apostlarna: »Den som tager emot 
eder, han tager emot mig» (Matt. IO: 40) förutsätter 
två olika stånd: dem som/ram/dr budskapet (apost
larna och deras efterföljare: biskopar och präster) 
och dem som tar emot b11dskapet (de övriga krist
trogna). När Kristus uttryckligen säger, att de som 
tar emot budskapet tar emot honom själv, innebär 
tydligen detta att budskapets överbringare represen
terar Kristus. Åt en särskild grupp, nämligen åt 
apostlakollegiet, gav Kristus i uppdrag att predika 
evangeliet: »Gån ut i hela världen och prediken 
evangelium för allt skapat» (Mark. 16: 15). Åt 
samma kollegium gav han i uppdrag att döpa: »Gån 
fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, 
<löpande dem i Faderns och Sonens och den Helige 
Andes namn» (Matt. 28: 19). Eftersom prediko
verksamheten och dopförrättandet inte skulle upp
höra med apostlarnas bortgång, är det självfallet, 
att apostlarnas legitima efterträdare, de under en 
biskops ledning tjänstgörande prästerna, övertagit 
sådana sysslor. Apostlakollegiet fick även befogen
heten att avlösa från synder: »Om l förlåten någon 
hans synder, så äro de honom förlåtna, och om I 
hinden någon i hans synder, så är han bunden i 
dem» (Joh. 20: 23). Av gammalt uppfattar den ka
tolska teologien dessa Kristi ord som en åt apost
larna och åt apostlarnas efterträdare överlämnad 
befogenhet att fungera som biktfäder och att förlä
na absolution efter förrättad bikt. I Kristi ord vid 
nattvardsbordet: »Gören detta till min åminnelse» 
(Luk. 29: 19) ser den katolska teologien av gammalt 
en uppmaning till apostlarna och till apostlarnas 
efterträdare att såsom Kristi representanter frambä
ra hans lekamen och blod under brödets och vinets 
gestalter som ett offer åt Gud Fader för mänsklig
heten. Den helige Thomas av Aquino har uttryckt 
detta i hymnen Sacris solemniis: 

Sic sacrificium istud instituit, 
Cujus officium committi voluit 
Solis presbyteris, sicut et congruit, 
Ut sumant et <lent ceteris. 

Så stiftade han då en helig offerfest, 
varom han föreskrev, att intill tidens slut 
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den får förvaltas blott av Kyrkans vigde präst, 
som detta helga bröd åt andra delar ut. 

Det kan alltså knappt förnekas, att Kristus har inrät
tat det representativa prästerskapet som ett särskilt 
stånd, ett stånd med befogenheter som inte till
kommer det rent imitativa prästerskapet. Så har 
den katolska teologien uppfattat evangeliet, och 
denna uppfattning har väl förefallit Andra Vatikan
konciliet så självklar, att den inte behövt uttryck
ligen formuleras i Lumen gentium. Den har ju ald
rig blivit på allvar ifrågasatt. 

För övrigt vet katoliken, att varje kristtrogen är i 
stånd att fylla den vigde prästens funktioner, när så 
erfordras, ja är förpliktad därtill. Varje lekman kan, 
det vet han, på giltigt vis förrätta dopet, om ingen 
präst är till hands, med andra ord förrätta nöddop. 
Det av en lekman förrättade dopet har samma gil
tighet som det av en präst förrättade, men att det 
förstnämnda ändå måste betraktas som ett undan
tagsfall, medan det sistnämnda är det normala, det 
ligger i ordet nöddop. (Det var fordom katolsk prax
is, att när dödsfara förelåg, kunde man bikta även 
för en lekman och få absolution av denne. Man var 
förvissad om att en sådan handling, även om den 
inte kunde betecknas som en sak ramental bikt, ändå 
ersatte en sådan, på samma sätt som löftet eller 
önskan att mottaga dopet, »baptismun flaminis», 
kan ersätta det med vatten förrättade dopet, när 
omständigheterna tvingar därtill.) Vad äktenskapets 
sakrament beträffar, är det enligt katolsk teologi 
icke den vigselförrättande prästen utan de äkta ma
karna själva som meddelar varandra sakramentet. 
Detta att det imitativa prästerskapet har möjlighet, 
ja förpliktelse, att vid behov fungera på samma sätt 
som det representativa är för katoliken någonting 
självfallet. Andra Vatikan-konciliet har tydligen in
te ansett det nödvändigt att påminna om saken. 
Gränserna mellan de båda slagen av prästerskap, 
det representativa och det imitativa, är alltså inte så 
snävt tilltagna, som Sigurbjörnsson låtit påskina, 
och hans kritik är något missvisande. 

Den andra av de punkter, på vilka Sigurbjörns
son väcker kritik, är denna. 

Andra Vatikan-konciliet har ansett det viktigt att 
betona nödvändigheten inte bara av den apostoliska 
successionen, förverkligad i biskopskollegiet, utan 
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~ven av den petrinska, förverkligad i påvedömet. 
Detta väcker Sigurbjörnssons irritation. Visserligen 
måste han medgiva, att Andra Vatikan-konciliet på 
viktiga punkter har kompletterat Första Vatikan
konciliets starka betonande av påvens överhöghet 
och proklamerande av ofelbarhetsdogmen. Efter
som det var Kristus och inte Petrus som kallade 
apostlarna, så följer härav - det framhålles med 
eftertryck i Lumen gentium - att en biskop styr sitt 
stift som Kristi, ej som påvens, ställföreträdare. Den 
ena, heliga, allmänneliga Kyrkan i hela dess rike
dom säges vara manifesterad i varje lokal kyrka, det 
vill säga i varje stift och i varje kyrkoprovins. Si
gurbjörnsson påpekar detta, och han framhåller 
också, att den infallibilitas in docendo, som Första 
Vatikan-konciliet har tillerkänt det katolska läro
ämbetet, på Andra Vatikan-konciliet har fått sin 
nödvändiga komplettering genom en infallibilitas 
in credendo. A andra sidan måste Sigurbjörnsson 
beklaga, att den autonoma ställning, som Första 
Vatikan-konciliet tillerkänt påven, efter Andra 
Vatikan-konciliet kvarstår orubbad. Sigurbjörnsson 
frågar sig, hur påvedöme och biskopskollegium, so
ciala strukturer, som är historiskt betingade och 
som har vuxit till och utvecklats under historiska 
förutsättningar, kan utgöra äkthetsbevis för Kristi 
sanna Kyrka. Den påvliga överhögheten betecknar 
han som det allvarligaste hindret för de kristnas 
återförening. 

Den katolska teologien anser emellertid - så kan 
Sigurbjörnssons kritik bemötas - att påvens över
höghet är motiverad av Kristi ord till Petrus enligt 
Matt. 16: 18, »Du är Petrus, och på denna klippa 
skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar 
skola icke bliva henne övermäktiga». Vad beträffar 
biskoparnas befogenhet att styra Kyrkan såsom 
herdar, torde den ha ett stöd i Kristi ord till apost
lakollegiet enligt Matt. 19: 28, »När Människoso
nen sätter sig på sin härlighets tron, då skalen också 
I, som haven efterföljt mig, få sitta på tolv troner 
såsom domare över Israels tolv stammar». Ett eku
meniskt samtal vore väl det bästa tillfället att fram
föra ett mera utförligt svar på kritiken. 

Sammanfattning 

Efter läsningen av Sigurbjörnssons avhandling 
Ministry within the people of God vågar man samman
fatta den nutida katolska kyrkosyn, som kommit till 
uttryck i Lm11en gentium, i följande sex punkter: 

1. Man undviker att identifiera Kyrkan med 
Kristus och att kalla Kyrkan en förlängning av Kris
tus. För att markera en distinktion mellan Kristus 
och Kyrkan kallar man Kyrkan för Kristi brud. 

2. Om Kyrkan kan man säga såväl redan nu som 
ännu icke. Hon är ett tecken på att någonting har 
skett och samtidigt ett redskap för att någonting 
skall kunna ske. 

3. Den kyrka som vi kan iakttaga här och nu är 
intet mål i sig själv. Hon inväntar nämligen fräls
ningsverkets fullbordan i tidernas slut. Man kan 
jämföra henne med en pilgrim som ännu inte har 
nått målet. Lumen gentium betraktar Kyrkan i ett 
eskatologiskt perspektiv, i ljuset av de yttersta ti
derna. 

4. Kyrkan uppfattas först och främst som en 
kultgemenskap. Kristus har förverkligat Guds eviga 
beslut att höja människosläktet till delaktighet i 
gudomligt liv, Kyrkan fortsätter detta Kristi verk 
genom den i henne förrättade kulten. 

5. Man uppfatt-1r det inte längre så, som om 
biskopar och präster utövade en myndighet och 
innehade en maktbefogenhet utan snarare så, att de 
förrättar en tjänst inom Guds folk. Sigurbjörnsson 
har ansett denna nya uppfattning av Kyrkan så 
banbrytande, att han givit sin avhandling titeln 
Ministry within the people of God. Beträffande upp
fattningen av tjänsten torde katolska, protestantiska 
och grekisk-ortodoxa teologer kunna räcka varan
dra handen. Hellre än att tala om Kyrkan som en 
societas, som ett samfund, talar man i Lmnen gentium 
om henne som ett enda Guds folk, som en enda 
gemenskap av troende. Visserligen upprätthålles 
skillnaden mellan hierarki och lekfolk, men det 
inskärpes på samma gång, att det existerar en auk
toritet, som står över såväl hierarki som lekfolk: 
evangeliets auktoritet. 

6. Biskopsämbetets sakramentala karaktär är 
framhävd klarare än förr, likaså dess kollegialitet. 
Av kollegialiteten följer att episkopatet utgör ett 
särskilt stånd. Biskopskollegiet säges ha sin myn
dighet omedelbart från Kristus, ej från påven, och 
det utgör en oundgänglig beståndsdel av Kyrkan. 
Biskopen styr sitt stift som Kristi, icke som påvens 
ställföreträdare, och i det av honom styrda stiftet, 
den lokala kyrkan, lever den ena, heliga, allmänne
liga Kyrkan i all sin rikedom. 

Tryggve Lunden 
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Gerard S. Sloyan:jesus on Trial. The Develop
ment of the Passion Narratives and their Historical 
and Ecumenical Implications. Ed., with an Intro
duction, by John Reumann. Fortress Press, Phila
delphia, 1973, 156 s. $3.75. 

Det finns gott om arbeten som behandlar processen 
mot Jesus. Åtskilliga av dem har någon speciell ide 
som tänkes ge svaret på några frågor inför texterna 
och som, medvetet eller omedvetet för författaren 
blir en mätsticka, med vilken han bedömer källor
nas trovärdighet på punkt efter punkt. Inför de här 
olika sätten att hantera stoffet har åtskilliga bibel
forskare haft en obehaglig känsla av att godtycke 
eller godtrogenhet fått råda väl mycket. Tillkom
mer dessutom att seklers spänningar mellan judar 
och kristna gör diskussionen känslig. 

Den bok som här anmäles är i mitt tycke den 
bästa jag läst i ämnet. Den är skriven av en ameri
kansk katolsk exeget, verksam i Philadelphia. Han 
är tränad kritisk exeget, så kritisk att mången kan
ske känner obehag inför det. Han tar på allvar en 
åsikt som de flesta exegeter delar, nämligen att 
såväl evangelierna som deras· källor är trosdoku
ment som tolkar och förkunnar. Sloyan finner vis
serligen att somt i berättelserna har hyggliga skäl 
för sin historicitet. Således tycks det ha varit den 
prästerliga hierarkin som var ledande i anslagen 
mot Jesus, och detta av religiösa skäl. Inför Pilatus 
tycks anklagelserna ha rört något politiskt, kanske 
något messiasanspråk. Det är möjligt men mer osä
kert om hela Stora rådet sammanträtt i ärendet. 
Osv. Men, hävdar författaren emfatiskt, evangelis
terna ställde inte frågan om historiskt eller ohisto
riskt som vi; de skrev ogenerat tendensiöst, tolkan
de och förkunnande, ty förkunnelse, inte referat, 
var deras ärende, liksom deras källors. Alltså ser 
författaren som sin huvuduppgift att försöka se de 
tolkningar som företräds av var och en av de fyra 
evangelisterna, men också tolkningar som gavs i de 
källor han vaskar fram bakom Mark., Luk. ochJoh. 
De tolkningarna präglas, allt efter som man kom
mer längre fram i tiden, av den alltmer ökade mot
sättningen mellan judar och kristna. Så kan också 
författaren sluta i irenisk anda: de kristna måste gå 
ner bakom förhörsberättelserna till den grundläg
gande punkten i deras tro att Jesu död berodde på 

människors synd. Ett viktigt steg är därvidlag att 
bestämma det ohistoriska som ohistoriskt på det 
sätt som modern kritisk forskning har så goda möj
ligheter till.» 

Boken kan läsas av en icke fackman, men inte 
utan möda, särskilt som framställningen nog kunde 
ha organiserats litet tydligare här och där. Men 
ändå: i mitt tycke en välgörande liten bok, stram, 
välorienterad och saklig. 

Lars Hartman 

Fridolin Wechsler: Romano Guardini als Keryg
matiker. Ferdinand Schöning, Paderborn 197 3, 
238 s., 14,80 DM. (Schriften zur Pädagogik und 
Katechetik 22.) 

Även i Sverige är det många som lärt känna den 
kyrkligt-liturgiska förnyelsens ideer genom Roma
no Guardini. Hans redan år 1918 utkomna bok 
» Vom Geist der Liturgie» blev, jämte olika verk av 
Pius Parsch, vägvisaren till dittills okända och oana
de rikedomar i den liturgiska traditionen. Men där
av kom också en ny kärlek till kyrkan och ett nytt 
sätt att leva i henne, och inte bara av henne. Guar
dini visade, att liturgi var gemenskap och inte bara 
individens nådekälla. Han vågade tala om liturgin 
som Guds barns glada lek inför sin Herre, men 
också om liturgins förpliktande, existentiella allvar. 
Alltför ofta tog man väl mera fasta på leken än på 
allvaret och kritikerna var inte sena med att tala om 
»esteticism». 

I varje fall blev Guardini sällan betraktad som en 
»riktig» teolog. Säkert är, att han på sin tid repre
senterade en ovanlig teologtyp. För honom var 
Dante och Hölderlin lika viktiga att lära känna som 
Bonaventura. Han verkade lika mycket som för
kunnare från predikstolen som såsom lärare från sin 
universitetskateder. Så har också den första större 
avhandlingen om Guardini betecknande nog fått 
titeln »Romano Guardini som förkunnare». Som 
professor i »christliche Weltanschauung» vid uni
versitetet i. Miinchen följde Guardini, säger förf., 
inte ett »vetenskapligt-teoretiskt utan ett existen
tiellt-praktiskt» program (s. 13). Men är nu inte ti
den mogen åtminstone för ett försiktigt ifrågasät
tande av det vetenskaps begrepp, som så skiljer mel-
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Ian teori och praxis och mellan kunskap och för
verkligande? 

Sant är att förf. med sin klassificering av Guardini 
inte avser att nedvärdera honom. Tvärtom: han vill 
ge en fyllig bild av Guardini som en förebildlig 
förkunnargestalt, hos vilken de teoretiska utsagor
na tar konkret form till efterföljelse och liv. Wechs
lers framställning ger ingen bild av en lekande 
estet utan av en i Europas hela kristet-humanistiska 
historia grundad lärare med både bredd och djup, 
med både traditionsförankring och blick för samti
dens problematik. 

Alf Härdelin 

Hans Wagenhammer: Oas Wesen des Christen
tums. Eine begriffsgeschichtliche U ntersuchung. 
Matthias-Gri.inewald-Verlag, Mainz 1973. 262 s., 
38 DM. (Ti.ibinger theologische Schriften 2.) 

Den ekumeniska dialogen finns, därför att begrep
pet »kristendom» är så mångtydigt och därför att 
»kyrka» innebär så vitt skilda ting. Kan man så 
småningom bli enig om, vad kristendom egentligen 
är och vad kyrka egentligen är? Är allt det som 
skiljer oss åt »oväsentligt», kanske bara därför att 
jag vet, vad som är väsentligt? Kanske är kyrka och 
kristendom bara någonting rent »andligt», osynligt, 
bortom tid och rum och historia? Det som syns -
institutionerna, formerna och livsmönstren - de 
har ju alltid varit underkastade förändring under 
historiens lopp. Det kan väl då inte ha något att 
göra med kristendomens väsen? 

Detta är, i något förgrovad form, några av de 
moderna frågorna. Men det är i grunden gamla 
frågor. Förf. söker följa diskussionen om begreppet 
»kristendomens väsen» från sina medeltida ut
gångspunkter, över reformationen, ortodoxin och 
pietismen till upplysningen. Teologisk-historiskt 
viktiga resultat kan så inbokas och en rad enskilda 
teologer får en ny belysning i intressanta special
studier. Men framställningen slutar, som antytts, 
med upplysningen med motiveringen att 1800- och 
1900-talen inte bjuder något nytt (s. 5). Det är inte 
särskilt övertygande, och borde allra minst vara det 
för en teolog från Ti.ibingen. I Möhlers, Dreys och 
Adams efterföljd hade man åtminstone kunnat vän
ta att få ett katolskt ställningstagande till frågan om 

förhållandet mellan väsentligt och oväsentligt i kyr
kan. Den fråga, som ställs så klart av upplysningsti
dens protestanter (s. 252) är ju på visst sätt minst 
lika brännande för en teologi som inte kan rädda sig 
undan till de tidlösa ideernas värld utan har att tolka 
inkarnationen och inkarnationens kyrka. I varje fall 
svarar förf. alltför tidigt och alltför summariskt på 
frågan, »vad historien lär oss» (s. 256). 

/n 

Lars Lindberg: Omvändelsen i Karl Barths teologi. 
Zusammenfassung: Die Umkehr in der Theologie 
Karl Barths. Tvåväga förslag, Uppsala 1972, 164 s. 

Centrum i Lars Lindbergs här sent anmälda avhand
ling från 1972 utgör en skildring av Barths syn på 
omvändelsen; i kanske inte alldeles fast förbindelse 
därmed behandlas också några grund tankar i Barths 
människouppfattning och vad hans tänkande kan 
leda till när det gäller dialogen mellan kristna och 
icke kristna. 

Förf. bryter i sin Barth-tolkning med flera tidiga
re uttolkare (Wingren, Benktson, Hamer m. fl.). 
Han försöker visa att Barths teologi inte är bunden 
av ett filosofiskt » Vorverständnis» (den meta
fysiska motsatsen tid-evighet som grund för den 
absoluta motsatsen Gud-människa) och att Barth 
med tiden modifierade sin syn på förhållandet 
Gud-människa, varför hans människosyn inte är 
helt »negativ». Han menar att man bör uppfatta 
Barths Kirchliche Dogmatik »snarare som ett bibel
teologiskt arbete än som ett tankesystem byggt på 
medvetna eller omedvetna filosofiska förutsätt
ningar» (s. 43). Förmodligen menar han då också att 
vi skall förstå Barths »strängt kristocentriska tän
kande» (t. ex. i fråga om människosynen eller synen 
på världen) som ett sådant » bibelbestämt» tänkan
de till skillnad från ett » filosofiskt bestämt». 

Lindberg »försvarar» i långa stycken Barth när 
kritikerna anklagar honom för att ha lämnat väsent
liga bibliska eller reformatoriska insikter. Samtidigt 
avslöjar han en hel del oklarheter i Barths system. 

Slutintrycket, om denna Barth-analys är riktig 
(vilket anmälaren inte vågar bedöma), blir att 
Barths välkända avvisande av all »naturlig teologi» 
och analogia entis behärskar även dessa områden; i 
princip finns det för Barth inga anknytningspunkter 



hos människan själv för vare sig det skeende som 
leder till omvändelse eller för en dialog mellan 
kristna och icke kristna. Samtidigt söker han på 
något vis medge att människan själv är indragen 
som handlande person i omvändelsen och att värl
den har något positivt att ge i dialogens situation. 
Tankegången är ansträngd - en i princip »sluten» 
människosyn, som bryts igenom på vissa punkter -
men den har definitivt sitt intresse. Ingen med in
tresse för 1900-talets europeiska idehistoria kan 
bara sätta parentes kring Barth. Om han har något 
väsentligt att ge den kristna kyrkan i 1970-talets 
Sverige, är en helt annan fråga. 

Anders Ekenberg 

N. 0. Rasmussen: Den karismatiska väckelsen. 
Kyrkliga förbundets bokförlag, Göteborg 1974, 
182 s. 

Det går en våg av karismatisk väckelse över kris
tenheten. Men i motsats till tidigare väckelsevågor 
är den inte bunden till de fria samfunden. Fastmer 
har den ett starkt fotfäste inte enbart i de lutherska 
och anglikanska samfunden utan även i den katol
ska kyrkan. Detta kräver naturligtvis en omvärde
ring av tidigare begrepp för en rad evangelikala 
positioner. Ett exempel på detta är Rasmussens 
bok. Det måste här betonas att den har sina förtjän
ster. Författaren är visserligen välvilligt inställd till 
den karismatiska väckelsen. Men han bedömer den 
även kritiskt utifrån bibelns utsagor om den Helige 
Ande. Så t. ex. förkastas Andens dop såsom en spe
cifik andeutgjutelse eller en särskild upplevelse, 
utan det ses helt korrekt som ett sätt att låta den 
sedan dopet inneboende Anden bli levande. Det 
finns vidare en rätt bedömning av »tungotalets» 
underordnade roll och en kritisk avvisning av allt 
det mirakulösa och extraordinära, som har knutits 
ihop med den karismatiska rörelsen. 

Men när man sedan kommer till det som utgör en 
av bokens röda trådar kan man som katolik inte 
undvika att stilla dra på munnen. Författaren förfa
sar sig nämligen över hur denne Helige Ande kan 
nedlåta sig till att utgjuta sig jusröver de heretiska 
katolikerna, och-han har svårt att förstå »att 'ande
döpta' katoliker inte kan föras till omvändelse 
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från och brytning med den romerska kyrkans fal
ska, obibliska och direkt antikristliga väsen, men 
tvärtom lugnt och oanfäktat fortsätter sin egen vill
samma väg» (sid. 76). Men småleendet stelnar på 
läpparna, när man uppmärksammar med vilken näs
tan otrolig fanatism författaren i en dömande pre
dikostil förklarar alla katoliker såsom djävulens 
barn och deras karismatiska väckelse såsom den 
onde andens bländverk, medan han reserverar den 
Helige Ande uteslutande för de rättrogna, goda 
protestanterna. Här triumferar en bokstavstro som 
inte ens upptäcker hur ensidige och tendentiöst den 
tolkar bibeln. Ibland skulle man vilja göra företrä
dare för denna form av protestantism uppmärk
samma på bibelordet »bokstaven dödar, men An
den gör levande» (2 Kor. 3: 6). 

R.C. 

Birgitta, una Santa svedese - a Swedish Saint. Bul
zoni, Rama 1974. Copyright: Svenska Ambassa
den, Rom. 205 s. 

Söndagen den 7 oktober 1973 besökte påven 
Paulus VI - helt överraskande - den heliga Bir
gittas hus vid Piazza Farnese i Rom. Han höll ett 
litet anförande, som han formade till en inledning 
till den rad av brigittinska föredrag, som hölls i 
Svenska Institutets stora sal under de tre följande 
dagarna. 

Texten till påvens anförande och föredragen 
finns numera, på initiativ av ambassadör Brynolf 
Eng, publicerade i en volym med titeln Birgitta. Av 
bidragen kan vi här nämna Birgit Klackars' om 
helgdag och vardag i Birgittas liv, Bengt Thorde
mans om Birgittas person och hennes byggnader 
och Tore Nybergs om birgittinordens utbredning. 
Volymen avslutas med en uppsats av Henrik Cor
nell om Birgittas inflytande på det konstnärliga 
återgivandet av religiösa ämnen. 

Samtliga artiklar har såväl engelsk som italiensk 
text i parallelltryck. Därigenom har vi fått ett arbe
te, som bör kunna bidra till att öka kännedomen om 
den heliga Birgitta i många länder. Tyvärr är fre
kvensen av tryckfel hög. Vi nämner här bara några 
exempel. På första raden i ambassadör Engs företal 
står det, ,!tt Birgitta var född 1903, och läng_st ner 
på sidan, att birgittinorden godkändes åttio år efter 
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Vadstena kloster. Under bilden av Altomiinsters 
samtalshus står det fyra gånger Altmiinster. På s. 127 
skall rad 6 nedifrån lyda: »before Easter. Holy 
Week was spent waiting for wind outside» och på 
s. 131 skall rad 9 nedifrån lyda: »of October. She 
may even have gone South then»; dessa båda ra
der har blivit helt förvanskade genom förväxling. 

Boken kan erhållas genom Svenska Institutet, 
Box 7072, 103 82 Stockholm. 

T. Lgn 

Anna-Lisa Österberg: Dialog. Söderströms, 
1974. 

Det är inte så ofta man får i händerna en bok som är 
skriven av en »vanlig» människa för vanliga männi
skor. Anna-Lisa Österberg är finlandssvensk och 
konvertit. Hon ger den här hösten ut en relativt 
tunn samling anteckningar (först tänkta för eget 
bruk), i vilken korta betraktelser varvas med medi
tativa dikter och porträtt av olika gestalter som har 
tilltalat henne. 

Anna-Lisa Österberg är beläst, men hennes kun
skap är inte boklig. Vad som från första början 
frapperar är hennes personliga grepp och friska 
blick. Vare sig hon skriver om ett samtals betingel
ser, om våra ord - varje individs tysta hemlighets
fulla språk - om våra symboler eller om Guds 
frånvaro/närvaro, överraskar hon ofta med fräscha 
(och fräna) synpunkter, förmedlade genom fyndiga 
formuleringar. Vi får lust att öppna oss, lyssna, 
sträva efter kontakt, bryta upp. 

Anna-Lisa Österberg besitter amatörens ofördär
vade naivitet. Att hennes reflexioner ibland är lite 
trevande eller inte tillräckligt genomtänkta ökar ba
ra det intryck läsaren får av att se någon som inte 
känner sig färdig och fortfarande håller på att allt
mer närma sig verkligheten. Några förenklande ge
neraliseringar om bl. a. protestantismen kan kanske 
förklaras med de religiösa förhållandena i Finland 
eller författarens andliga isolering. Dessa reserva
tioner till trots är Dialog en ytterst stimulerande 
läsning. 

Jean Paillard 
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