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SEDÄN SIST

D e kretet ont, lekmannaap os tolat et

publiceras i detta nummer i svensk översättning med den förhoppningen att
det skall bli föremål för noggrant och allsidigt studium. Även om det alltid
har funnits ett >lekmanna-apostolat> i kytkan ända sedan Kristi dagar, är
det först genom Vaticanum II som kyrkans lära pä denna punkt har formu-
lerats i ea konciliedekret. Den förnyelse av kyrkan, som konciliet kallar till,
är i stor utsträckning beroende av att lekmännen förstår att ta sitt ansvar i
den samlade uppgiften.

Dekretet om lekmanna-apostolatet är naturligwis inte det enda dokument
som direkt sysslar med lekmännen och därför skall det helst inte läsas som

ett isolerat aktstycke. Den nödvändiga grunden fu lagd i konstitutionen om
kyrkan och dekretet har sin förlängning i den pastorala konstitutionen om
kyrkan i den moderna världen. Även andra dokument är väsentliga i sam-

manhanget: om ekumeniken, missionen, undervisningen och om liturgin, för
att nämna de mest väsentliga.

FÅgan om lekmännen, deras ställning och uppgifter i kyrkan, hör till
dem som konciliet med nödvändighet måste ta ställning till. Lekmännen är
ju Guds husfolk, de är kyrkan tillsammans med biskopar, präster och ordens-
folk; de har samma uppgifter: att vittna om Kristus och göra kyrkan när-
varande i vädden. Lekmännens aktiva medansvar blir för varje dag allt nörd-

vändigarg allteftersom klyftan mellan kyrkan och världen vidgas. Det blir
mer och mer lekmänflen, som måste slå bron mellan kyrkan och vädden
igen, föra henne in i samhällets olika strukturer och funktioner. Behovet av
ett differentierat apostolat liksom behovet av klarläggande vägledning om
hur den för alla kristna gemensamma uppgiften skall genomföras har gjort
det nödvändigt för konciliet att tala direkt till lekmännen så som skett i detta
dekret.

Vad som nu väntar är ett ingående studium av detta betydelsefulla doku-
ment. Liksom allt vad konciliet har sagt, riktar det sig till hela kyrkan. Den
konkreta tillämpningen måste sedan göras f& vale särskild del av kyrkan
utifrån hennes speciella situation, behov och förutsättningar. För vår del kan
ingen annan göra detta än de svenska lekmännen själva i förtroendefull
dialog med hierarkin. Avsikten med denna dialog är ju att kyrkans väsen
skall framträda klarare, renare, bättre motsvara Kristi vilja f.Ar att kyrkan
därigenom skall bli mera funktionsduglig för vår tid. Denna dialog 

- 
det
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kan man förutsätta - kemlnsl att ställa krav på takt och omdöme både på

det teologiska och mänskliga planer. Dialogen kan genomföras endast om
den ständigt får renas av den Helige Ande för att därigenom renas från följ-
derna av vår mänskliga begränsning, så långt detta är möjligt.

V atihankonciliet och N ord'en

var ämnet för den interskandinaviska katolska akademikerkongress, som un-

der veckan den 3r juli-6 augusti i år hölls på Transbergs gård ovanför
Gi4ytk vid Mjpsan i Norge. Ett femtiotal katolska studenter och akademiker,

däribland några präster och ordenssystrar, övervägde i föredrag, seminarie-
arbete och plenardiskussioner, vad det senaste konciliets appell :ill aggiorna-
mento btir betyda för kyrkan i allmänhet och för de katolska kyrkorna i
Norden i synnerhet. Framför allt frågade man sig, vilka praktiska konse-
kvenser som kan anses vara särskilt aktuella för Nordens katoliker - främst
med tanke på konciliets dekret om kyrkans väsen, lekfolkets ställning i kyr-
kan och kyrkans forhållande till den moderna världen. Den på konciliet ny-
vunna insikten och viljan till >mångfald i enhet> betyder ju en inbjudan till
alla katoliker att besinna sig på sin eventuella egenart, även i religiöst och
kristet hänseende, för att en sådan egenart verkligen föreligger -allt fullkomligare uttrycka den och göra den gällande inom ramen för
kyrkan, som skall och vill vara just katolsk, dvs. enhet och mångfald på
samma gång.

Deltagarna i årets nordiska akademikermöte visade sig emellertid genom-
gående skeptiska mot den populära iddn, att människorna i Norden som en-
skilda eller som folk skulle vara >typiskt annorlunda> än andra västerlän-
ningar. De har vissedigen som alla folk sina särdrag, som kan skönjas i vissa
beteenden och attityder, men om man vill undvika rena karikatyren går det
knappast aft foga. samman dessa särdrag till en mot andra avgränsad helhet.
Därför får under inga omständigheter en rätwis och vettig opposition mot
den prägel, som den utifrån det kontinentala Europa återkomna katolska
kyrkan nu har i Norden, rikta sig mot kyrkans europeiska ursprung och ut-
formning i och för sig. Tvärtom måsre man - 

just i konciliets anda av orga-
niskt samarbete - ännu mer bejaka allt detta - liksom samhörigheten med
hela den katolska kyrkan - och låta det bli alltmera fruktbärande genom
öppet, ömsesidigt utbyte. Vår nordiska kyrka får inte förkvävas i provin-
sialism. Hon har med tanke på sin förnyelse och rätta anpassning till nuet
och framtiden i stort sett samma uppgift som alla kyrkor i världen; vi lever
alla i en värld, som på teknikens och de materiella värdenas område blir
alltmera enhetlig men som på världsåskådningens område blir alltmer plura-
listisk. Vad man inom nordisk katolicism av idag måhända skulle kunna
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önska, bl. a. med tanke på den skandinaviska kristendomens ursprung och me-
deltida uweckling, vore en närmare förbindelse åven med den anglosaxiska

och den nordamerikanska katolicismen.
Med särskild glädje konstaterade man att det i konciliets beslut fanns ett

genomgående drag av ärlig vilja till äkta demokrati även inom lryrkan. Här
har Nordens katoliker något väsentligt att bidra med till den inomkyrkliga,
efterkonciliära dialogen; vi har ju en lång tradition av demokratiskt skick,
byggt på frihet och laga ordning och kompletterat med icke-demokratiskt ut-
sedda, rättsvårdande instanser; vi har även en utpräglat demokratisk syn på
människan såsom sådan. Nordens katoliker borde utifrån dessa sina speciella
förutsättningar utforma den kyrkliga organisationen och det kyrkliga livet i
sina egna länder på ett sätt som kan bli ett föredöme för andra vid förverk-
ligandet av konciliets intentioner.

Det blev darför särskilt angeläget för kongressen att uttrycka sin önskan
att alla de demokratiska värden, som anses omistliga för nordisk livskänsla
och livsstil och som i viss utsträckning redan förverkligats i åtminstone en
del församlingar, i framtiden - helt i enlighet med konciliets beslut - till-
varatas och överallt förverkligas av den kyrkliga ledningen så långt kyrkans
grundläggande struktur tillåter det. Man pekade här bl. a. särskilt på bättre
intern information, öppen redovisning av stiftens och församlingarnas eko-
nomi, lekmannaråd både på församlings- och stiftsplanet m. m. Lekmännen
med sina fackkunskaper och sin erfarenhet bör få större och mera repre-
sentativa möjligheter till inflytande inom hela det kyrkliga livet. Prästerna
och ordenssystrarna i sin tur b<ir få en utbildning och en efterutbildning som

gör dem bättre rustade att utöva sitt kall i nordisk miljö och som skyddar
dem mot andlig isolering i det nordiska kulturlivet.

Den pågående och ständigt tilltagande ueuropeiseringen> på det tekniska,
ekonomiska och politiska området får även vittgående konsekvenser för kul-
turlivet. Den ställer Norden mer och mer inför katolicismen som en kulturell
realitet och en utmaning. De katolska kulturarbetarna i Norden, som själva

har levt in sig i det katolska kulturarvet och låtit det i sin egen person bli
till en enhet med det bästa i modern nordisk kultur, får uppgiften att för-
medla detta nya på ett sådant sätt att det framstår inte som något främ-
mande för nutida nordiska människor utan som fruktbart och berikande, som

tillväxt.

Kom ocb se

direktor Ingmar Srröms nyligen publicerade lärobok för konfirmander
inom Svenska kyrkan,l har vållat en lång och uppmärksammad debatt, som

' Ingmar Ström: Korz ocå re. Stockhoim 1966, SKDB. Kr. t)t Jo-r7: io.
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huvudsakligen kretsade kring innehållet, mot vilket man haft invändningar
att göra på vissa punkter. Någon hänsyn till dessa invändningar har för-
fattaren så vitt känt inte tagit. Medan lärob<icker för vanligt skolbruk granskas

ytterst noggrant utifrån vissa bestämda förutsättningar, har Ingmar Ström
demonstrerat att en lärobok för konfirmander kan gå ut i Svenska kyrkan
utan att författaren behöver känna sig bunden av någon granskning från de

kyrkliga organens sida.

Det är emellertid inte debatten kring denna bok, som i första hand skall
kommenteras här. Inom Svenska kyrkan finns det ett mycket stort antal kon-
firmandlärobcjcker men kvaliteten är ojämn. För åtskilliga år sedan gjorde
Bo G iertz ett försök att modernisera den klassiska svenska katekestradi-

tionen med sin bok Grunden Det var en vital bok med mänga pedagogiska

förtjänster, hårt kritiserad av kulturradikala skribenter i landet men mycket
använd inom s. k. bekännelsetrogna och högkyrkliga kretsar. Giertz ville pre-
sentera klassisk svensk lutherdom, men som hela den svenska katekestradi-
tionen förutsdtter Grunden wå ting: en konfessionell kristendomsundervis-
ning i skolan, som hjälper till med inlärning av minneskunskapen, och en
kyrka som fungerar i en religiöst enhetlig miljö. Lärobokens uppgift är då
huvudsakligen att precisera innehållet i en tro, som redan praktiseras i miljön.

Bo Giertz' bok ar det sista allvarliga forsoket att knyta an till den efter-
reformatoriska traditionen och med hjälp av >arvet från fäderna> förnya un-
dervisningen av idag. På längre sikt har försöket varit dömt att misslyckas
och boken torde numera vara oanvändbar. Ingmar Ström däremot har inte
sett bakåt. Han gör ett konsekvent genomfört försök att skriva en bok för
konfirmander i en sekulariserad pluralistisk miljö. Som sådan skulle boken
säkerligen ha hälsats med odelad gladje, eftersom behovet av tidsenliga och
relevanta hjätpmedel är så stort. Men nu har Ingmar Ström kombinerat detta
försök med en teologisk grundsyn, som sedan länge har en egendomlig för-
mäga att väcka strid. Trots detta kvarstår faktum: även den som menar att
teologin * dälig måste erkänna, att Ingmar Ström skrivit en ur psykologisk
och pedagogisk synpunkt utmärkt bok.

På omslaget återfinns de välkända orden ur Johannes-evangeliet: Natha-
nael sade till honom: >Kan något gott komma från Nasaret?> Filippus sva-
rade: >Kom och se.> Valet av bibelord är säkerligen gjort med stor om-
sorg. >Kan något gott komma från Nasareo är just den unga människans
kritiska fÅga inf& kristendomen. Ingmar Ström vill besvara den, inte genom
att dekretera eller predika utan genom att säga: >Kom och se.> Ingmar Ström
inbjuder till en öppen dialog och han framhåller samtidigt att det viktigaste
i konfirmationsförberedelsen inte dr laxor, regler, tankar och debatter utan en
levande gestalq Jesus Kristus. Det är honom dialogen i sista hand gäller.

Redan i upptakten till boken får man en antydan om det nya i den, som
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f.örcjä,.mr att uppmärksammas. Ingmar Ström har uppenbarligen tänkt sig in
i vad det vill säga att tala till svensk ungdom i puberteten och tala så att den

lyssnar öppet för att ta emot. Som ett försök i den riktningen är boken verk-

ligen förtjänt av en seriös debatt vid sidan av de teologiska kontroverserna.

Ingmar Ström avslöjar nämligen ett fint sensorium för unga människor och

från sina utgångspunkter försöker han verkligen att stiga in i deras värld
med den kristna tron. Att han alltid finner det rätta tonfallet och de rätta

orden, det är för mycket begärt.
På bokens sista sida återfinner man Franciscus berömda bön: >Herre, gör

mig till ett verktyg för din frid.. .> Som redan antytts har i varje fall inte

denna bok bidragit till att förverkliga denna angelägna bön. Men när stri-
dens vågor har lagt sig kan man hoppas, att Kont ocb se skall studeras inte
för sina brister utan för sina förtjänster. Det skulle förvåna om inte Ingmar
Ströms bok snart får efterföljare, som med andra teologiska strukrurer visar

sig ha lärt av sättet att nalkas både lärostoffet och den unga människan. Hur
olika de båda böckerna innehållsmässigt ån dr - vid sidan av Bo Giertz
Grund.en kommer Ingmar Ströms Kom och se att räknas till de få betydande

insatserna inom ett svårt område.

KRISTENDOMEN OCH DEN
TEKNISKA CIVILISÄTIONEN

\ f 
" 

tid uppvisar wå karaktetistiska drag: tekniken och den ateistiska
Y humanismen. Den sistnämnda är en typiskt modern företeelse, som var

främmande för de gamla kulturerna; den är alltjämt okand hos de folk,
som inte påverkats av Västerlandet.

Fågan är om det finns något samband mellan de båda. Har den tekniska
civilisationen framkallat den ateistiska humanismen? Det är som bekant Marx'
tes och man måste medge att det finns åtskilligt som talar för den. Båda

fenomenen sammanfaller i tiden och detta på ett så påfallande sätt att man
måste räkna med att det finns något i den tekniska civilisationen, som hindrar
uwecklingen av en religiös livshållning. För många människor är det obegrip-
ligt att någon i det tjugonde århundradet, atomåldern, alltjämt kan vara
religiös. Religionen förefaller dem vara en atavism från en förgången värld.
Vad kan det bero på?
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För det första: Den tekniska civilisationen tenderar att avlägsna människan
från religionen emedan denna civilisation placerar människan i en värld, där
hon är omgiven av sina egna verk: maskiner, verktyg och instrumenq med
vilka människan formar sin miljö. Titl och med landskapet som hon lever i,
är den moderna storstaden med dess fabriker. Den teknifierade människan ser

runt omkring sig ting, som speglar henne själv. Det är kännetecknande för
henne att hon inte lever i normal kontakt med naturen i dess ursprungliga
tillstånd, utan endast med de naturens krafter, som hon hat tagit i sin tjänst.

Teknikens värld, som visar människan hennes egna insatser, är som en spegel

där hon endast ser och beundrar sig själv. Detta är viktigt att veta om man vill
förstå mentaliteten hos en del av den moderna ungdomen och dess entusiasm

för vår tids tekniska landvinningar. Man behöver bara tåtka på den pseudo-

mystiska hänryckningen inför tekniska topprestationer eller på de förhopp-
ningar och den oro, som atomenergin har väckt. För många unga människor
framstår vetenskapsmannen som den moderna världens store hjälte, vilken
behärskar alla maktens hemligheter. Medan himlen förkunnar Guds ära,

sjunger maskinerna om människans. Man skulle kunna såga att den moderna
människan lever i en slags förtrollning, som utgår från den underbara värld,
vilken hon ser växa under sina händer och vars snabba uweckling berusar
henne. Tekniken fyller människan med en känsla av växande betydelse och
storhet och fördunklar Guds verk, så att människans intresse för dem avtar
och hon wärtom ställer in ögonmärket helt på sig själv. Så kan vi fastställa
att teknikens vädd tycks avlägsna människan från Gud.

För d.et and,ra: Förutom en känsla av storhet väcker tekniken medvetandet
om makt hos människan. Hon Iär allt mer och mer herraväldet över natur-
krafterna och kan ställa dem i sin tjänst. Om man jämför den primitiva
människan, som är överväldigad av de kosmiska krafterna, och den moderna
människan, så förstår man att den senare känner sig ha återerövrat mycket
av det som hon tidigare, dvs. när hon inte behärskade naturen, tillskrev Gud.
Människans möjligheter att tämja naturkrafterna är ännu inte uttömda. >rOm

några årtiondenrr, skriver P. Dubade, >har människan fått herraväldet över
den döda materien. Då kommer man alltså att kunna säga: Människan är
herre över den livlösa materien 

- 
inte bara pä jorden utan i växande omfatt-

ning även i väddsrummet.> Människan kommer också att göra snabba fram-
steg vad det gäller den levande materien, varigenom det blir möjligt för
henne att kontrollera de biologiska processerna hos sig själv, så att hon så

småningom behärskar livets hemlighetsfulla värld, vilken tidigare undandragit
sig hennes angrepp.

Denna uweckling torde bl. a. göra en fortskridande förlängning av livet
möjlig. Människan, som en gång hade känsla av att vara tänge och därför
tog sin tillflykt till en befriare, en deus ex macbina, tror sig nu om att kunna
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befria sig själv ur denna fångenskap och förverkliga sitt paradis på jorden.
Hon har en känsla av att tillflykten till en utom henne själv liggande instans
inte är något annat än bekvämlighet. Det gäller att sätta in alla krafter för
människans befrielse. Människan är människans demiurg, som skall skapa
morgondagens lyckliga och fria mänsklighet. Denna myt, som egentligen är
identisk med marxismens, behärskar idag mer eller mindre medvetet ec stort
antal människor.

För det tredje: Den tekniska civilisationen vänjer människan vid en psyko-
logisk hållning som spärrar vägen till det religiösa livet. För tekniken gäller
nyttan mer än sanningen. Inom den naturvetenskapliga forskningen behöver
man inte uttryckligen tala om sanning. Där finns det bara hypoteser, som kan
ersättas av andra hypoteser vilka i sin konkreta användning visar sig vara
riktiga. Detta kriterium tenderar att bli måttstocken för allting. Beträffande
de religiösa realiteterna låter man förstå, att de visar sig vara värdelösa när
det gäller att förbättra människans levnadwillkor. Därför möter vi ofta den
invändningen; För vår målsättning - att höja människans levnadsstandard -är kristendomen till ingen nytta. Å andra sidan förbinder den naturvetenskap-
liga forskningen sanningskriteriet med möjligheten till konkreta experiment
och det kan man inte göra på det religiösa området. Detta skapar en känsla
av att de religiösa realiteterna med avseende på sin sanningshalr inte har
samma kvalitet som det, vilket låter sig bevisas på experimentell väg. Som en
fol;d darav uppfattar många, till och med kristna vetenskapsmän, religionen
huvudsakligen som en subjektiv angelägenhet, som framspringer ur känslan
och som det inte gär att ge objektiva och rationella skäl för. Man respekterar
visserligen den religiösa känslan - livet är så sorgligt, skulle man säga, varför
beröva någon religionens tröst - men för övrigt är man av den uppfatt-
ningen att en förnuftig människa måste ha mod att avstå från en sådan till-
flykt och se den kärva sanningen i vitögat.

Vi bör också ge akt på att det naturvetenskapliga arbetssättet huvudsakligen
är inriktat pä nya upptäkter. Det karakteriseras av att ständigt ugå vidareu
för att uppnå nya resultat. Vid sidan härav kan erkännandet av ett för alla
tider giltigt religiöst budskap, en sanning som är beständig, lätt komma att
betraktas som ovetenskaplig. ps62 

- liksom det tidigare sagda - gäller
naturligwis inte om verkligt betydande lärde, som mycket väl inser vetenska-
pens gränser. Jag tänker här snarare på unga tekniker och fackarbetare bland
vilka en gent emot religionen awisande hållning är mest påfallande.

Vi kan emellertid fastställa att det ul..r, firrn, tendenser i helt motsatt rikt-
ning: Inte sä fä är idag beredda att erkänna, att den tekniska civilisationen
har sin begränsning. Vi talade tidigare om hur typiskt det är för teknikens
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värld, att människan ser sin egen bild i den. Det ger henne en känsla av att
vara fången. Människan spärras in med sig själv och överlämnas i människans
våld. Hon grips av ångest och fruktan att kvävas och ropar som den heliga
Teresa hos Claudel: >Ett fönster, ett fönster, ett fönster för att undgå den
eviga intigheten.>> Hur mycket teknikens värld vidgar fängelset, där män-
niskan är inspärrad, så blir hon inte utsläppt därifrån.

Detta gäller redan på kunskapens område. Vi behöver bara tånka på forsk-
ningen om människan. Har uppnår teknikens värld för närvarande sina största
triumfer. Men vid slutet 

- 
när man har >förklarat allt> 

- 
flsg151fl1 just det

väsentliga: Vad människan djupast sett är och vad som förblir otillgängligt för
naturvetenskapen. Här måste de instrument med vars hjälp man vinner insikt,
hämtas från en annan ordning.

Detsamma gäller på andra områden. Tekniken kan befria människan från
vissa slag av beroende. Den har väsentligen lättat människans bördor, vilket
owivelaktigt måste erkännas som en betydande insats. Jag tänker därvid på
alla framsteg inom medicinen, framför allt kirurgin, till följd av vilka man
idag kan lindra människors lidanden. Men även här stöter vi på gränser.

Tekniken stannar med nödvändighet på tingens yta, kan inte överskrida en
viss gräns. Men det finns en essentiell ncjd och från den kan ingen teknik
befria människan; det är dcjden och det onda. Endast Kristus har övervunnit
dem i och med att han nedsteg till dördsriket, där han nådde fram till det
ondas rot och förstörde den.

Här ställs vi inför det avgörande gränsproblemet, som vi alla har att
komma till rätta med: döden. Även detta problem ägnar vetenskapen sin
uppmärksamhet. Den skulle avstå från sitt anspråk att erövra världen och
människan, om den inte vågade sig på det. Tekniken må försöka förlänga livet
och tränga tillbaka döden; teoretiskt kan den nå måI, som hittills ansetts
ouppnåeliga. Men hur mycket än tekniken förlänger livet på obestämd tid 

-det vore ändå bara fråga om en begränsad och dödlig existens. I motsats här-
till innebär det liv som Kristus erbjuder oss, en övergång till en anrran varan-
dets ordning, till ett oförgängligt liv, som är omvandlat genom den Helige
Andes kraft och som är befriat från det biologiska beroendet.

Därtill kommer människans ångest för sina egna resurser. Vi kan erinra
om hur Oppenheimer fick svåra samvetskval, när han kom underfund med
att hans forskningsresultat förkroppsligade en väldig makt, som kunde åstad-
komma gigantisk förstörelse. Teknikens människa av idag har ångest. Hon
känner fruktan eftersom hon förfogar över fruktansvärda maktmedel, med
vilkas hjälp hon kan åstadkomma kosmiska katastrofer. Teknikens framsteg
räcker inte för att lösa människans drama. Det gäller ju inte bara att upp-
finna verktyg; man måste även veta vartill de skall användas. Så finns idag
problemet om vetenskapsmannens moraliska ansvar, vilket för övrigt inte är
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nytt. Leonardo da Vinci som bl. a. gjorde geniala tekniska uppfinningar,
vägrade att publicera teckningarna till en av honom uppfunnen u-båt; han
ansåg det vara omoraliskt att utan varning angripa en fiende, som inte såg

angriparen. Men en sådan inställning förutsätter att teknikens resurser åter-
förs på en anoan ordning, där gott och ont är absoluta värden, dvs. på en

moralisk och mänsklig ordning. Endast som en funktion av denna ordning fåt
tekniken en mening. Ett betraktelsesätt, som ser den materiella världen enbart
ur teknisk synpunkt, berövar till slut vädden dess moraliska dimensioner.
Kosmos är nämligen inte bara en summa av krafter, som vi försöker ställa i
vår tjänst. Den är också en värld, som avslöjar för oss mycket av det som

ligger utanför kosmos själv. Ett den rena teknikens universum skulle kunna
liknas vid ett tempel, som berövats sin ursprungliga bestämmelse och ur vilket
man avlägsnar det väsentligaste. Men nu förhåller det sig så, att det heliga,

väddens religiösa dimension, är något efter vilket den moderna människan

börjar Iä en naturlig törst. I själva verket är gudsdytkan för den moderna

människan ett lika okuvligt mänskligt behov som tekniken. En människa som

inte tillbeder, är inte en människa.

Tekniken kan onekligen verka ,".r"ld. på det religiösa livet. Om tekniken
klarlägger vissa fenomen, som människan ansett vara övernaturliga, befriar
tekniken det sant religiösa och övernatuÅiga ftän hela bördan av det pseudo-

övernaturliga och pseudoreligiösa. Den primitiva människan ser Gud överallt

- men i stor utsträckning på grund av sina bristande insikter. Människans

försök att bli herre över alla sina krafter, leder samtidigt till att hon renar det

i egentlig mening religiösa från den pseudoreligiösa barlasten. På så sätt ger

tekniken ett positivt bidrag till religionen.
Vidare ger tekniken människan en känsla av makt, så att hon förleds att

sjunga sitt eget lov, inte Guds. Men kan man i sista hand inte återföra män-
niskans härlighet på Guds2 Vi behöver inte befara att människan blir för
stor. Pdguy sade en gång: Man behöver inte avsätta Severus för att prisa

Polyeuctos. Många människor menar att man måste misskreditera människan
f.ör att göra Gud större. Jag skulle vilja påstå motsatsen: ju större människan
är, desto större framträder Gud för oss. I den meningen har vi ingenting att
frukta av det som blivit människan givet.

Därför wekar vi inte att tillerkänna en människa, jungfrun Maria, en

utomordentlig storhet. Från visst håll anklagar man oss för att >>förminska>>

Kristus genom att framhäva den heliga Jungfrun alltför mycket. Det är ett
fullständigt missförstånd. Allt vad vi ger Maria, mottar hon ju från Kristus.
Men Kristus framträder såsom allt större för oss, ju mera han har givit jungfru
Maia. Ju större människan är, desto bättre inser vi hur mycket större den
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måste vara, från vilken människan härleder sin storhet. Så kan vi genom

denna moderna människans spegel vinna en ny bild av Gud.
Även vår genom tekniken utvecklade värld kan helgas. Det finns absolut

inget skäl till aa vi inte med den som utgångspunkt skulle kunna bygga ett
åt Gud helgat tempel. Vi ser redan hur med hjälp av den moderna arkitek-
turens nya material och resurser en kyrkobyggnadskonst uwecklar sig som

tillika är ett uttryck för den moderna tidens själ och som visar hur en av de

första ansatserna till en helgad teknikens värld kan komma att se ut. Å
andra sidan kan man sdga att det sätt varpå människan idag upptäcker och
bemäktigar sig rummets och tidens dimensioner, låter oss ana att rum och tid
år längt mera utsträckta än vad vi kan föreställa oss. Jag vet ingenting som

ger mig en mera storartad bild av Guds självuppenbarelse i världsalltet än det
omätbara >stjärnrummet> som den moderna astronomin och fysiken visar oss.

Detta uwidgade rum synes ge oss helt unika bilder, genom vilka Gud ger sig
till känna.

Som så ofta annars i historien finns det krafter, som när de första gången
framträder närmast tycks vara hinder - 

just emedan det rör sig om nya
krafter med den sträva friskhet, som är typisk för det växande. En gång i
tiden tycktes staden vara något som man borde fly; och de nomadiserande
israeliterna trodde att man endast kunde finna frälsning i öknens fria liv. Men
så inträffar en vändpunkt, nämligen när David erövrar Jerusalem och upp-
höjer den till Guds stad. Även vi befinner oss vid en av historiens vänd-
punkter, i ett av de ögonblick dä nya krafter blir verksamma, som tidigare
inte tycks ha något gemensamt med den bibliska andan - men hos vilka
ingenting tyder på att de inte kan bli märkta med korsets tecken. Vi måste

finna de vågar, varigenom teknikens värld upphör att hindra tillbedjan av

Gud och tvärtom blir en värld som leder till tillbedjan.
Tvärs igenom de dimensioner som kosmos i vära dagar hat växt ut till,

behöver vi återupptäcka det sakrala som en väsentlig beståndsdel av män-

niskans väsen. Därför är det en stor uppgift att finna ett nytt symbolspråk,

liksom ett sätt att urskilja, genom hela detta universum som vi håller på att
utforska, de nya religiösa dimensioner som det skall få. Det finns en medel-

tidskosmologi, det finns en Galileis kosmologi och nu är vi på väg in i en

tredje kosmologi. Problemet är hela tiden att förnya våra föreställningar och

att inte låsa fast religionens grundfakta vid fciråldrade föreställningar. Vi
måste ständigt på nytt finna nya uttrycksformer för religionens eviga budskap,

former som motsvarar människans utforskande av universum.

Detta håller för övrigt på att ske. Det religiösa uppsving som vi idag be-

vittnar, äger inte rum inom filosofin eller litteraturen. Där sitter man till stor

del fast i en dekadent intellektualism. Nej, det är väsentligen i naturveten-

skapliga miljöer som man lågger märke till att religionen b&iar göra sig
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gällande. Där finner vi en livskraftig, glad ungdom i levande kontakt med
det som är mest fascinerande i vädden av idag, nämligen den moderna tek-
nikens märkliga framsteg. Denna unga generation känner behovet 

^v 
att

förlänga den tekniska uwecklingen med en humanism som ger tekniken en
mening. Som vi redan sett, kommer vetenskapen av idag människan till mötes.
Den väcker känslan för ansvar, ger insikt om de möjligheter som finns och
om nödvändigheten av att använda alla medel i människans tjänst. Veten-
skapen söker en helhetssyn som gör det möjligt för denna fantastiska utveck-
ling att inrikta sig på att skapa en bättre mänsklighet. När allt kommer om-
kring är det en yttersta mening med hela historien, som man xiker, något
absolut. Det är i detta sammanhang som man skall se det viktiga faktum att
Teilhard de Chardins verk har ett så stort inflytande i dagens Frankrike. Man
kan diskutera Teilhard de Chardins teser, det rör sig för övrigt inte om någon
ny teologi. I varje fall är hans verk ett av dem som på det mest fruktbara
sätt har bidragit till en uweckling som lett till en återupptäckt av religionen
såsom den springer fram som en källa mitt i teknikens värld.

Det är anmärkningsvärt att Leopold Senghor, när han skapade staten Sene-

gal, alldeles påtagligt lät sig inspirera av Teilhard de Chardins filosofi. Man
kan säga att den är det enda tdnkande som afrikanska stater idag kan sätta

som mowikt mot marxismen som konstruktiv inspiration till en civilisation.

Jag tror att vi här står infcir ett vissedigen ofullständigt men lilcväl säkert sätt
att övervinna marxismen. För övrigt är det mycket påfallande att de franska
kommunisterna försöker lägga beslag på Teilhard de Chardin för egen del;
de känner att han representerar den form av tänkande som är minst mot-
bjudande för dem, emedan det bibehåller allt värdefullt i ett helhjärtat be-
jakande av vetenskapens uppsving - ehuru på ett andligt och religiöst sätt,

vilket berikar istället för att utarma. (Detta sistnämnda gör ju marxismen i
och med att den faller tillbaka på en föråldrad filosofisk positivism.)

I naturvetenskapliga miljöer upplever vi samtidigt en förnuftets rehabili-
tering. laghar sagt att förnuftet måhända är sjukt. Det gäller de intellektuel-
las förnuft, ty de tror inte att förnuftet kan få kunskap om sanningen. Det
naturvetenskapliga tänkandet däremot tror på förnuftet och upplever sam-

tidigt dess begränsning. Enligt Aristoteles skall vi nå fram till metafysiken
via fysiken. Så kommer vi även genom det naturvetenskapliga tänkandets ut-
veckling att nä f.ram till en filosofi, som förtjänar detta namn, dvs. som inte
urartar till en kult av subjektivismen eller ägnar sig åt lek, utan som i egentlig
mening söker sanningen.

För övrigt är det betecknande för religionens förnyelse att människans
religiösa medvetande idag på nytt springer fram ur människans hjärta. Vi har
alltför mycket bannlyst religionen ur det offentliga livet. Jag får frossbryt-
ningar inför uttrycket att religionen är en privatsak. De totalitära staterna vet
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mycket väl vad de gör när de alltid understryker att religionen skall vara
begränsad till den rena kultutövningen samtidigt som man isolerar den från
andra områden av det intellektuella, sociala och politiska livet. Därigenom
förstör man till slut religionen. Idag upplever vi däremot motsatsen. Reli-
gionen blir genom människornas handlande synlig som en dimension av den
mänskliga existensen.

Detta kommer den nutida människan att alltmer erf.ara. Det finns ett slags

falsk laicism, ett radikalt brott mellan människans vardagsliv och Gud, ett
brott som verkar nedbrytande på både religionen och människan. Morgon-
dagens värld kommer att återupptäcka att religionen intar en avgörande plats

i det mänskliga handlandet. Gudsdyrkan är lika nödvändig för en samhälls-

varelse som arbetet eller det ekonomiska livet. De kontemplativa ordnarnas

kloster är lika viktiga för gemenskapen som fabrikerna. Människan och den

mänskliga gemenskapen kan lika litet undvara Guds ord som det dagliga
brödet. Jag fu övertygad om att ur dessa vitala perspektiv kommer religionens
nya källsprång aft välla fram - kanske just där man inte väntar dem - i
en värld, som alltför länge måst sakna Gud.

Jean Daniöloa Sl

EN TÄNKES TILLBLIVELSE

Pierre Teilhard de Char dir.: Genöse d'ane pen#e.
Lettues t9r4-t9r9, Paris r96r, Grasset. Fr. r4: 7o,

Teilhard de Chardin har som filosof och vetenskapsman lagt stora delar
av Europa (inkl. det bakom järnridån) för sina fötter. Han är en man som

i vida kretsar räknas nästan som efl vår tids kyrkofader och ibland t. o. m.
som den som för tid och evighet löst problemet tro och vetande till evärdelig
belåtenhet. Men till Sverige har hans tankar knappast nått på allvar. För
nägra är sedan publicerade Birgitta Troaig en lång, fyllig och detaljrik essä

om honom i BLM, Fenomene, Människan har utkommit i översättning och
Pierre Lenique och Erik Hj. Linder har i bokform publicerat essäer om
just densamme, men det svenska ointresset kontrasterar ändå skarpt mot mäk-

tiga >väckelserörelser> i England och Frankrike.
Det svenska ointresset skulle naturligwis kunna bero på en utbredd önskan

att f.orttannde få behålla tro och vetande i olika fack, men mer har nog
misstron mot alltför visionärt tänkande betytt. Och visst kan man hålla med
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om att visionerna, abstraktionerna, oklarheterna och vissa vetenskapligt-me-

todiska frågetecken i kanten på Teilhard de Chardins större arbeten gör läs-

ningen till en blandad upplevelse.
Måhända kunde denne jesuit och geologiprofessor, som nu skrämmer med

sin storhet, må bättre av att, så långt det är möjligt, presenteras som vanlig
präst och som vanlig soldat. Sedan några år tillbaka föreligger nämligen en

brevsamling Genåse d'une pensöe, Lettres rgr4-r9rg. Dessa brev, allesam-

mans skrivna under första väddskrigeq är ställda till och utgivna av Teil-
hards kusin Marguerite Teilhard. Titeln, En tankes tillblivelse, syftar givet-

vis i första hand på att hans stora vision om skapelsens gradvisa fulländande
började ta form under hans vedermrjdor i kriget, men läsaren har också möj-
lighet att f.ölja mänga andra tankars fodelse och tillblivelse i form av essäer

i tidskrifter som Etude och Recbercbe,

Ur dessa synvinklar har brevsamlingen ett stort lärdomshistoriskt intressg
eftersom man kan plocka fram vad som pekar f.ramät mot författarens hu-
vudverk, Le phönomåme humain, och konstatera hur krigets fysiska realiteter
wingat sig på den idealistiskt lagde prästen och ställt honom inför ett pro-
blem, som först långt senare funnit sin definitiva lösning och formel.

Men dven om personligheten och tankemönstren är ganska omisskännliga
blir det mer spännande och mer givande att studera breven som de står där,
utan blickar hamät, som dokument över kristen tilmjukhet i krigets fasor
och över karleksfull omtanke om vänner och medsoldater, som vanliga brev
med tankeutbyte om vänner, litteratur och musik och som ett vackert exem-
pel på vänskaplig och vänlig själavård av adressaten.

Pierre Teilhard de Chardin yar 34 är ntu han ryckte in, omedelbart vid
krigets utbrott r9r4. Sedan var han i tjänst, mestadels som sjukvårdare, ända

till slutet r9r8. Från r9r5 hade han korprals grad.

Självklart står kriget i centrum. Varje brev (åtminstone under de första

åren) inleds med uppgifter om förflyttningar, om episoder från skyttegravar
och läger. Teilhard har en märklig tålighet inför de vanliga fasorna i första

linjen. Av hans brev att döma är granatr.r och projektiler bara något som

automatiskt ingfu i bakgrundsstämningen. Det är den tröga och overksamma

väntan som tycks vara det som känns tyngst. >Att trögt och otydligt vara
utsatt för en medelmåttig fara, där allt går oförmärkt förbi, ja det är kon-
tentan av dessa tio dagar> (s. rz7), stönar han i ett brev. Men man kan förstå

hans inställoing. Hur fruktansvärt kriget än var - även i Teilhards med-

vetande - såg han det ändå optimistiskt. Han väntar sig något av det. Kriget
var en för stor apparat för att vara meningslöst. Den 7 okt. r9r5 skriver
han: >Vad skall denna fruktansvärda kamp resultera i? Det blir mer och

mer vändpunkten, den förwivlat långsamma utvecklingen till ett förnyande

av Europa. Men kunde det egentligen gä fortare? Vi måste offta hela vär
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existens till Gud, för att han inte skall förstöra och inte förkasta urom wärtom
utnyttja - utan något dröjsmål - denna kamp som för oss vidare. Skall jag
säga dig att jag inte känner av denna tröghet? Det vore att ljuga. När skytte-
graven har förlorat nyhetens behag, blir den lätt äcklandg kanske särskilt
när man som jag måste se alla vidrigheter, en efter en, utan att deltaga i
vare sig kampen eller segern. Bed Vår Frälsare att ha ger mig kraft att hålla
ut så länge han vill!>

Det är just i sådana allmänna reflexioner vi möter kriget i Teilhards brev.
De konkreta fasorna ser man mer sällan, även om man anar dem. Kriget -vilket resultatet än blir - för i alla fall något gott med sig, och för den
enkle soldaten, liksom f.ör vale människa, finns ingenting annat än att göra
sin plikt troget: >tout est vanit6, vois-tu, sauf tenir sa place fidölement>
G. g+). Men det är inte fräga om en optimism och kampvilja under villkor.
Han är beredd att f.öra kampen till vilket resultar som helst. >Ja, t. o. m.
om kriget mot förmodan skulle sluta illa, inte bara för oss, utan också för
den faktiska utvecklingen i Världen, ja, t. o.m. då skulle jag över alla
ondskans uppenbarelser upphäva de grekiska festernas Io triumphe. Och ändå
älskar jag det vackra, vetenskapen, uwecklingen, ja allt detta ndstan barns-
ligt> (s. rz4).

Men över detta finns en nästan ännu mer barnslig, och barnsligt hän-
given kärlek till Gud. Få präster har mindre än Teilhard de Chardin glömt
sitt kall i stridens hetta. >Jag hoppas att jag skall komma ut ur detta som
en fullständigare människa och som en fullständigare präst. Och mer än
någonsin tycker jag nu att livet är vackert, under de sämsta omständigheter -när man där skädar Gud, som alltid finns> (s. 6g).

När man läser sådana tankar i den mängd de förekommer i den 4oo-sidiga
volymen, frestas man ibland atr tro att Teilhard de Chardin i sin person för-
enar alla de dubiösa egenskaper som mystikerna tillvitas: egocentricitet, oför-
måga till medkänsla, Gud-gör-allt-till-det-bästa-defaitism m. m. Och det ver-
kar ndstan som om han själv anade vart en läsares misstankar skulle riktas.
Han ironiserat gårna över sin egen >panteism>>, men han nämner också att
han liksom flera andra soldatpräster uppfattar kriget som ett dop i verklig-
heten, >un bapt€me dans le Rdel>. Detta sista rymmer nog mer av san-
ningen. Naturvetenskapsmannen Teilhard de Chardin var van att se uweck-
lingen som the struggle to survive. Biologiskt hade det ju alltid varit så

fcirut - och här såg han plötsligen sig själv stående mitt upp i den största
tänkbara omvälvning. Hela hans tankevärld var inställd pä att jubla över det
nya och bättre som skulle stå upp ur askan. Det som skulle gå födorat hade
han mindre känsla för i sådana sammanhang, och en lycklig professorsvir-
righet fick honom att glömma att han själv när som helst kunde dras ned
i smältdegelns virvlar. Vidden av denna vision och de omätliga krafterna
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som frigjordes i kriget kunde inte skildras 
^nnat ^L 

med poetiska formule-
ringar. Alldeles efter slaget vid Verdun, första världskrigets blodigaste slag,

skildrade han den lugubra omgivningen och den vidriga slakten med verklig
gripenhet Men han slutar betraktelsen: >Jag kande mig helt gripen när jag
såg ut över platsen för denna bittra mcjda och tänkte att jag hade fått he-

dern att befinna mig på en av de wå eller tre punkter dit Universums liv
nu i denna stund koncentreras och flyter samman - sp[11s211ma punkter,
men punkter fuän vilka (jag tror det mer och mer) en stor framtid arbetar
sig framr, (s. r5z). Det är åt denna framtid, Världens framtid, som Teilhard
viger sina krafter. >Eftersom jag är preist vill jag hädanefter, så långt mina
krafter rdcker, vara den förste att vara medveten om det som Världen älskar,
förföljer och lider av; den förste att utveckla mig och att offra mig - mer
vidsträckt mänsklig och mer ädelt jordisk än någon Världens tjdnarc. Jag
vill tränga djupt in i tingen, beblanda mig med dem, bemäktiga mig dem
och, ända ned i de yttersta partiklarna, frig&a vad de innehåller av evigt
liv - för att ingenting skall gå förlorat. Jag vill samtidigt, genom mina
råd, i försakelsen återvinna allt ... och i kyskheg fattigdom och lydnad helga
den kraft som ligger i kärleken, i guldet och i oberoendet. Det är därför som
jag har format mina klosterlöften i en anda av acceptennde och förandli-
gande av Jordens Makterr, (Le prötre r9r8).

Men breven är ju så mycket mer än en spegel av kriget. De flyter fram
med stillsamma reflexioner om allt möjligt, meditationer och vanligt brev-
prat. Den som är intresserad av sådant kan få ta del av åtskilliga strödda
tankar om vad som rörde sig i tiden. Det enda som märkligt nog saknas är
ett nanrrligt intresse för politik och för kriget som maktpolitiskt spel. Där-
emot hinner sjukvårdaren Teilhard de Chardin läsa och skriva åtskilligt un-
der de wå sista årens militärtjänstgöring. Bourget, \7ells, J. H. Newman
och t. o. m. Jlrgensen, som i en fotnot anges vara un öniaain d.anois, protö-
stant, passerar revy samman med den tidens lärde inom teologi och geologi.
Det kan knappast råda någon tvekan om atr detta är mer än roande glimtar
av rgro-talets vitterhet - nämligen en guldgruva för den som vill se hur
Teilhards tankar har fötts, mognat och formulerats och som vill veta vad som

inspirerat honom och vilka som givit honom råd och anvisningar.

Men för en amatör i forskningens labyrinter är det mer givande att leta
reda på mindre, mer mänskliga men därför inte betydelselösa impulsgivare.
Det är t. ex. inte utan att det går en ilning över den sida där Newmancitatet
>De som vill få en sanning att triumfera i förtid, riskerar att bli heretiker>

blir föremål för en kort meditation. Man förstår att den som givit sina tankar
en spännvidd över områden som för kyrkans vidkommande sedan länge legat
i lägervall, som börjat tänka i nya, okända kategorier och som på grund av

detta fått pröva på vänners misstroende och fått artiklar refuserade från olika
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tidningar, ja man kan förstå att en sådan person välkomnar detta och några
andra citat med orden ,dessa idder ... har gått in i mitt medvetande som i
ett hus där de sedan länge haft sin boning" (s. r+:).

Det kan inte råda någon tvekan om att dessa ord givit Teilhard mycket
tröst och både givit födösande frihet och ansvarsmedveten formfasthet åt
hans tankar. Man märker det inte så mycket i hans visioner om Gud och
Världen (båda alltid med stora bokstäver), om ondskan och uwecklingen,
men det framstår så mycket klarare i hans finstämt humorisriska och käns-
ligt förstående själavårdssamtal med kusinen Marguerite Teilhard. Hon var
föreståndarinna för ett gymnasium för flickor, Institut Notre-Dame-des-
Champs, och på sätt och vis en pionjär för en ny undervisningsform. Hennes
ställning min i den eviga franska skolstriden krävde alltså både hårt arbete
och ett aldrig felande omdöme. Teilhard förstod hennes arbete och hennes

situation med den intima förtrogenhet som bara lång vänskap och en när-
skyld individualism kan ge. I breven ser man att han ständigt har institutet
i tankarna. Han ger henne goda råd, han lovar att tånka på det i sina mäs-

sor och han ger henne tröst i motgångarna och lär henne att rått uppfatta
och rätt utföra sitt arbete i sann Kristi efterfc;ljd.

I dessa avsnitt kan man knappast sdga att Teilhard de Chardin awiker
så mycket från vad vi dr vana vid från vanlig andaktslitteratur. Breven har
emellertid tillkommit under kort tid och präglas av större omedelbarhet och

angelägenhet än sådant som skrivits för en stor okänd massa. Och de per-

sonliga tonfallen gör det faktiskt ganska lått att sätta sig själv i adressatens

ställe. Tankarna ar oftast vanliga men sällan konventionella. Eller vad sägs

om följande ord apropå en biktfader: >... det är utmärkt med en sådan man
som inte wekar aft rekommendera dig att'vara dig själv' 

- 
1ss6lu1. Lät va:.a

att det kan vara en f.arlig vdg, men måste man inte just genom karleken till
Gud kunna riskera t. o. m. sin egen hälsa och sin egen perfekta renlärighet.>>

Det finns alltså en stor djiirvhet i Teilhard de Chardins kristna liv, en

ständig beredskap, inte bara till >heresier>>, utan också till att göra Kierke-
gaards berömda språng ut på tusen famnars djup. Men detta är en heroiskt
kristen hållning inte en slappt liberal. Det för honom enda väsentliga är

att förena Gud och Världen. Och eftersom denna förening i grund redan

finns och bara behöver upptäckas och etableras i den enskilda människans

hjärta, är han mer av cidmjuk kristen och lågmäld själasörjare än propa-
gandist. ,rÄr inte denna min situation ganska bizarr, att räknas för (och vara)
ortodox och känna med de oortodoxa? Jag hoppas att denna dualism har vår
Frälsares tillåtelse för att jag lätrarc skall kunna förena de ena med de andra>
(s. Z6z). Det kan låta pretentiöst, men är det egentligen bara i insikt om att
det är något fint och iikta som mognar i hans medvetande. Och ger inte
själva formuleringen en vink om sund weksamhet inför de egna tankebygg-
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naderna. Han sörjer helt enkelt över alla >halva människor> ute i världen,
de som inte känner den metafysiska verkligheten och de som har en >16-

ligion trop spiritualisee>. Ifrån sin egen ståndpunkt kan han knappast se sig
själv som en förnyare, och han är det väl inte heller, arrnat dn i det att
han vill se över helheten, förena motsatset integrera delar som av invanda
tankekategorier förts långt från varandra. Det är här han behövt sitt intel-
lektuella mod, att kasta tankens nät tillräckligt djupt 

- och <idmjukheten
att dra in i tid.

Det är av denna anledning som Genåse d'une pensöe är en så fascinerande
läsning. Att Teilhard de Chardin var en stor tänkare med m?iktiga visioner
visste vi, men att han under svåra situationer, t. o. m. i enklaste vardagskor-
respondens besatt en sådan tankens spänn- och räckvidd, en sådan intellek-
tuell rödighet och samtidigt en sådan fast och djupt rotad föruogenhet med
>Le milieu divin>, det är detta som är den sensationella upptäckt man gör i
Genåse d,'une pensöe,

La,rs Melin

GÄMLÄ TEOLOGER OCH MODERNÄ
GUDSFÖRNEKÄRE

J a".t tågkup6, dar jag till slut hittade en ledig plats, hade en passagerare

I lä^nut kvar sin tidning på bordet. lag tog upp den och började bladdra.

Plötsligt väcktes min uppmärksamhet av en insändare som gällde en alltid
lika aktuell >religiös> fråga. Insändaren var skriven av en kvinna - för den

delen kunde det lika gårna ha varit en man. Hon bekände sig till ateismen

och hennes motivering v^t att hon inte kunde tro på en Gud, om vilken det

berättas så många grymma saker i Bibeln.
Till grund för denna inställning - som hon iu inte är ensam om - låg

en synnerligen bristfällig kunskap om hur de bibliska utsagorna skall tolkas;

det är en sak för sig. Men där hade hon kunnat stanna och nöjt sig med att
av,risa Bibelnr Gud. Hon skulle ha kunnat söka sig till en annan religion eller
också i sitt hjärta kunnat tillbe den Okände guden. Hon gick emellertid ett
steg längre och awisade Gud över huvud taget. Hon hade gjort sig en viss,
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tydlig föreställning om honom, och ur stånd att acceptera denna föreställning
hade hon awisat även hans existens.

Jag hade ofta stött på detta sätt att resonera, och medan tåget rullade vidare
kom tidningsinsändaren mig att reflektera kring några tankegångar hos Än-
selm av Canterbury och Thomas av Aquino.

Den helige Änselm av Canterbuo:", munk från Le Bec-klostret i Nor-
mandie, tillika en djup och originell tänkare och en sympatisk personlighet.

Är rc93 utnämndes han till ärkebiskop av Canterbury, där han blev tvungen

att kämpa hårt för att försvara kyrkans rättigheter mot de engelska kungarnas

maktanspråk. Två gånger måste han till och med gå i landsflykt.
I wå verk från Le Bec-tiden framlade han en visserligen sinnrik men

ingalunda oantastlig argumentering för att bevisa Guds existens. Hans resone-

mang kan i stora drag sammanfaftas så här:
Vi utgår ifrän att Gud är det högsta väsen som kan tänkas. Om vi nu

ponerar hypotesen att Gud inte finns, så är han inte längre det högsta väsen

som kan tankas, eftersom ett ännu högre väsen kan tänkas, nämligen det som

därutöver äger tillvaro. Hypotesen att Gud inte finns, motvåger alltså vår
utgångspunkt. Den är ohållbar. Älltså måste Gud finnas.

Eller i en annan formulering: Gud äger alla fullkomligheter. Men eftersom
tillvaro är en fullkomlighet, måste Gud äga tillvaro. Ålltså finns han.

Redan på Anselms tid blev denna argumentering föremål för skarp kritik,
och man framhöll att resonemanget väl var nyttigt för den troende, som på

detta sätt kunde få en djupare inblick i Guds absoluta nödvändighet, men aft
det var fullständigt verkningslöst för att övertyga en ateist om Guds existens.

Man kunde likaväl på samma sätt bevisa existensen av den underbaraste ö i
oceanen, ty om den inte fanns, skulle den sakna existens och därmed inte vara

den underbaraste ö i oceanen ...
Felet med Anselms argument är wåfaldigt.
Det första misstaget år att han utgar ifrån en definition, eller ett påstående

som vill vara en definition: >Gud är det högsta väsen som kan tänkas.> Men
en definition dr en abstrakt utsaga, dvs. abstraherad, avskild från den kon-
kreta verkligheten. Från en definition eller en beskrivning av ett ting kan man
dra slutsatser om de egenskaper som skall höra till tingets väsen, oberoende

av om tinget och dess egenskaper existerar i verkligheten. Men man kan
ingalunda bevisa att iftägavarande ting verkligen finns till. Från triangelns
definition kan jag dra vissa slutsatser angående triangelns geometriska egen-

skaper, men inte slutsatsen att någon triangel alls finns. (Och om ingen
tiangel alls finns, finns inte heller någon av dess egenskaper förverkligad.)
Om man alltså kunde göra en adekvat definition av Gud, kunde man på sin
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höjd dra slutsatser angående de egenskaper som en på detta sätt definierad
Gud skulle ha, men ingalunda bevisa att han verkligen finns till.

Detta leder oss till det andra misstaget i resonemanget. Anselm hade utgått
ifrån en definition av Gud, eller ett påstående som ville vara en definition.
Men Gad. rir alltlör bög för att kunna augränsas genon' en d'efinition på basis

au mänskliga begrepp, Jag menar inte att han är konturlös. Han är wärtom i
högsta grad >konturskarpu, men våra kategorier, hämtade ur den skapade

världen, kan aldrig omfatta honom på ett adekvat sätt. Om vi ändå försciker
att omf.atta hans väsen, måste vi ha klart för oss att oändligt mycket flyr
undan vårt begränsade grepp. Anselms utgångspunkt är inte endast ineffektiv.
Den riskerar att vara vilseledande, eftersom Gud inte kan på ett fullt adekvat

sätt delinieras i ordets fackmässiga betydelse.

Det förefaller som om vi nu skulle tlu urrtrgr.ru, oss långt från den aktuella
tidningsinsändaren. I själva verket är vi nu mitt inne i dess frågeställning.
Ånselms misstag vat att han utifrån en viss definition av Gud hade dragit
slutsatsen att Gud finns till. I likhet med Anselm hade insändarskribenten
utgått ifrån en viss, på förhand given rrbeskrivning> av Gud. Hennes misstag
yar av exakt samma slag som Anselms, men med negativt förtecken. Hon
utgick ifrån en ubeskrivningn av Gud (vilken ju som redan nämnts grundar
sig på en felaktig bibelsyn) och drog därif.rän slutsatsen att Gud inte finns.

Liksom man (framför allt efter Kant) har kallat Anselms resonemang för
det ontologiska argumentet, dvs. det som tar Guds uäten som utgångspunkt,
skulle jag viljakalla det andra för d.et ontologiska ntotargunrenteL Det är lika
värdelöst som Anselms, men det återkommer ständigt i ett otal schatteringar.
Man undrar rentav om det inte är just detta argument som ligger till grund
för de flesta ateisters ståndpunkt 

- 
jug menar sådana ateister som över huvud

taget har reflekterat över gudsproblemet, inte de >religiöst oskyldigar. Ett
exempel på det finner vi i Ingemar Hedenius Tro och uetand.e (rg49, sid. rzr,
not r). Redan den första satsen där visar att vi befinner oss inför det ,onto-
logiska rnotargumentet>. Hedenius skriver: >Ett bevis för att någon Gud inte
existerar är måhända möjligt, om själva begreppet om Gud antas utsäga, att
Gud är god> (kursiveringen är av Hedenius). Fortsättningen är inte bättre,
ty f.örf.attaren vill definiera ordet >god> med hjälp av wå teorier som år svårt
belastade av antropomorfism. Enligt den första är den person ,rgod> som har
förmäga att väcka känslor av gillande, enligt den andra åt utsagan >rx är god>
likvärdig med ett känslouttryck, låt oss säga interjektionen >x./>. Hedenius
misstag är uppenbart, och det är av samma art som Anselms. Han har utgått
ifrån ett begrepp 

- och ett hemmagjort sådant. (I sanningens namn bör
tilläggas att nägra år efter publiceringen av Tro ocb uetand.e, gjorde Hede-
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nius i ett f<;redrag ett uttalande, där han erkände att hans tidigare anförda
försök att bevisa att Gud inte finns troligen inte var bärkraftigt.)

När ateisten, bortstött av vissa framställningar av Gud 
- 

t. ex. Gamla
testamentets hämndlystne Gud 

- 
utbrister: >rDenne gud vill jag inte ha! >,

kan man nästan alltid reservationslöst instämma med honom. Ateistens miss-

tag är emellertid att han inte kan föreställa sig någon annan Gud än den han

awisar. Han kastar ut barnet med badvattnet, därför att han inte inser att den
gudomliga Verkligheten ligger bortom våra mänskliga bilder och begrepp,

med andra ord därför att det inte har gått upp för honom att Gud. är en

annarr. En helt annan än vära ofullkomliga föreställningar om honom. Gud
är annorlunda.

Här kommer Thomas av Aquino från rzoo-talets Italien oss till hjälp med

sin >negativa teologi>.
Thomas huvudsakliga kalla härvidlag är de nyplatoniska skrifterna från

5oo-taleg som bevarats under en okänd författares pseudonym, Dionysios

Areopagita. Dionysios skriver bl. a. att våra positiva utsagor om Gud är in-
adekvata, därför att han är så hög att vära begrepp inte kan fånga honom.

Sådana utsagor är inte osanna men de ger inte på långt när rätwisa åt den

verklighet, som de uttrycker. När vi däremot flegerar någonting om Gud, är

vår utsaga obetingat och oinskränkt sann. Efter Dionysios säger Thomas att

vi vet mycket bättre vad Gud inte är än vad han är, Och Thomas går så långt
att han hävdar: >Det som vi säger om Gud, detsamma kan vi även förneka

om honom> 
- 

och göra det så mycket bättre.
Vad betyder denna paradox?

Låt oss belysa den med en bild. En man har fötts och vuxit upp i en under-
jordisk grotta. Han har aldrig sett solen. Han f.rägar nägon som håller ett
litet vaxljus i handen: Kan solen liknas vid detta ljus? Om den tillfrågade
svarade ja, skulle det inte vara fullständigt fel. Solen sprider ljus och värme

- 
det gör även det brinnande vaxljuset. Men om han svarade nej, skulle det

inte heller vara osant 
- 

på ett sätt skulle det rentav vara mycket sannare än
det första svaret. Ty det finns ingen möjlighet att jämtöra solens enorma
ljuskraft med vaxljusets flackande lilla läga.

Våra uppfattningar om Gud, våra utsagor om honom och våra föreställ-
ningar om hans egenskaper är i jämförelse med den gudomliga Verkligheten
ännu mera bristfalliga än ett vaxljus i jämförelse med solen. Gud är så hög
att det faktiskt duger lika bra, ja hittre för oss att saga att han inte är god än
an såga att han är god. Jag menar då inte att han skulle vara icke-god (ond,

grym) utan endast att vära naiva, mänskliga föreställningar om godheten,
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våra antropomorfistiska definitioner av godheten, ingalunda kan vara tillämp-
liga pä Gud. Hans godhet är av oändiigt mycket högre art. Det är nära nog
en blasfemi att kalla Gud god, när vi vet vilka snäva och jordbundna gränser

den mänskliga godheten har. - Vad är mera strålande än liuset? Om Gud,
som är ljus, säger vi ändå att han är osynlig, inte därför att han saknar ljusets
skönhet och glans, utan därför att skönheten och glansen i det gudomliga
ljuset övergår allt det som vi kan uppfatta med våra kroppsliga och andliga
sinnen. Samma förhållande gäller alla de andra s. k. Guds egenskaper. De
sannaste uttrycken om Gud är alltid de som formuleras negativt: o-ändlighet,
o-föränderlighet etc.

När den kristne diskuterar med en ateist, kan han alltså många gänger gä

med honom en bra bit på vägen. När ateisten säger: >Denne gud. vill jag inte
harr, kan den kristne i de flesta fall hålla med honom. Han kan till och med
tacka ateisten för den hjälp han f.fu att befria sina gudsföreställningar från
deras ofta alltför mänskliga kladedrakt. Ateistens intellektuella renlighetskrav
kommer den kristne till godo. De första kristna kallades för rrateister> därför
att de inte ville veta av hedendomens gudar. Kan inte moderna ateister vara
vår tids kristna till hjälp attfrigöra dem från deras avgudar? Jo, utan wekan.

Till slut måste dock den kristnes och ateistens vägar skiljas åt, och det sker
när ateisten, efter att ha förkastat avgudarna, hävdar som en konsekvens att
Gud, inte existerar över huvud taget

Det finns ateister och ateister. Som redan nämnts är en del av dem >reli-
giöst oskyldiga>. För andra har problemet om Guds existens någon gång dykt
upp och de har löst det med ett nej. En tredje typ åter vill inte veta av Gud
därför att han ter sig som en glädjedödare för dem. Jag vill här begränsa mig
till de ateister som är intellektuellt årliga, och jag ställer dä frägan: är inte
deras ateism ofta ett slags besviken karlek?

Låt oss gå tillbaka till insändarskribenten. Hon ville inte veta av Bibelns
hämndlystne Gud - och blev därför ateist. Betyder inte detta när allt kom-
mer omkring att hon förkastar Bibelns Gud, därför att denne gud inte stäm-
mer med vad hon tror sig ha rdtt att kräva av Gud? Med andra ord, ligger
inte till grund för hennes ställningstagande en oklar, omedveten eller halv-
medveten, men absolut ofortydbar längtan efter Gud? Man har ett intryck av
att hon vet precis, om inte hur Gud skall vara, så åtminstone hur hao .inte

skall vara. Thomas hade i sanning samma anspråk! Är inte just hennes ateism
ett bevis på en okuvlig inre appell till Gud, men en appell som inte kan
bryta igenom på grund av någon intellektuellt eller psykologiskt betingad
späm?
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Att ateisten tar avstånd från Gud, den ende sanne Guden, kan man kanske
tycka vara hans ensak, något som han får stå för. Det kan inte den kristne
ta på sig.

Är det så siikert? Har inte de kristna mänga gänget hjälpt honom på traven
med sina barnsliga gudsföreställningar? Vid Andra Vatikankonciliets fjarde
session påpekade flera konciliefäder, bl. a. patriarken Maximos IV av Alexan-
dria och kardinal Koenig, de krismas skuld till ateismens utbredning.

Kan äkta gudssökande själar nöja sig med en gud som har till främsta
uppgift att trösta i prövningen men som ignoreras i lyckan,

en gud som godvilligt läter sig betjänas jämsides med Mamon,
en gud som skall lyssna till de nyckfullaste böner,
en gud som vi har skapat till vår avbild och som skall läta sin sol gå upp

över de goda men inte över de onda, och sitt rcgn f.alla till förmån fOr de
rättfardiga men inte för de orättfärdiga,

en gud som skall lätaban 
'rde 

godar, (naturligwis är det alltid uviu ...) få
sin vilja fram och som skall utplåna alla diktatorer på jorden,

en gud åt vilken vi ger i uppdrag att slå vakt om samhället, att befrämja
socialt framåtskridande och ombesörja könens likställdhet, men som vi kland-
rar n:ar han inte utför uppdraget till vår belåtenhet,

en gud av vilken vi väntar oss en evig salighet? Vi har ju pliktmässigt varit
i mässan, biktat våra synder och mottagit Herrens lekamen. Vi har ju hjälpt
kyrkan med allmosor och kyrkoskatt. Må vara att vi samtidigt har överbelastat
våra underordnade med arbete och givit dem svältlöner, utnyttjat vår ställning
till vår egen fördel, Lörtalat vår nästa eller bara underlåtit attlägga märke till
våra brtjders skriande behov ...,

en gud som vi har årat genom att i hans namn bekämpa eller i bästa fall
ignorera vära andra kristna briider,

en gud med vilkens välsignelse vi har fört och för vfua krig?

Man förstår mycket väl att ingen av dessa gudar passar en hederlig ateist.
Inte en hederlig kristen heller för den delen.

lean Dureaa OP
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PEDÄGOGIK I AMERIKA

Heinz Loduchow ski: Pädagogik aus Amerika, Ar'zlyse
der 'progressive e ucationr. Freiburg 196r, Herder. DM 8:8o.

Två pedagogiska sttömningar med utpräglat ateistisk och naturalistisk struk-
tur utövar i dag ett dominerande inflytande i världen: dels den marxistiska
pedagogiken, dels den pedagogik, som under beteckningen progressiae ed.uca-

tion har den amerikanske filosofen John Dewey som sin mest inflytelse-
rike företrädare.

Deweys pedagogik har i åtskilliga fall aningslöst accepterats även av dem,
som gör anspråk på att stå för kristna värden och en kristet inspirerad under-
visning och uppfostran. Detta egendomliga forhållande kan måhända för-
klaras av wå omständigheter: dels är de som accepterar Deweys pedagogiska
metodik inte tillräckligt orienterade i hans filosofi, dels uppskatrar man den
deweyska pedagogiken emedan den ställer wä av vår tids honnörsord i
centrum, nämligen social och d.emokratisk En demokratisk skola med social
fostran - vem i den fria världen har nägra invändningar att göra mot detta.
Däremot kan man diskutera hur en sådan skola skall se ut; det beror i sin
tur vad man menar med social och d,emokrarisk xh i vilket större helhets-
sammanhang man vill sätta in dessa begrepp. En katolsk socialfilosof t. ex.

menar långt ifrån detsamma som Dewey. Det är anledningen till att Lodu,
chowski skrivit denna bok.

Den s. k. progressiue ed.ucation har som bekant spelat en stor roll i Amerika
utan att för den skull ha blivit accepterad av alla. När det visade sig att rys-
sarna låg före amerikanarna ifråga om rymdfärder, utlöste reaktionen även

kritik mot det amerikanska skolväsendet Amiral Rickove r, mera känd som

atomubåtens fader, klagade bittert och länge (se Ed,ucation and. Freeilom,
NY, 1959): Vi sktirdar nu frukterna av att den traditionella uppfostran fcir-
störts av Deweys och Kilpatricks experimentalistiska filosofi. Först när
vi övervunnit falska >demokratiska> klichder vilka tolkar demokrati som

intronisation av plattheter . .. kommer vi att märka att vi har handlat till
oss demokratisk frihet för en portion pseud.od.emocratic mediotity.Uppfostran
i en demokrati ffu inte bara vara demokratisk utan måste även vara upp-
fostran.

Rickovers kritik gällde de amerikanska skolornas oförmåga att görz nägot
av den intellektuella eliten. Men man finner även synpunkter av annan typ.
>Disciplinen ersattes av frihet men utan att ha ett korrelat i ansvar>>, skriver
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en kritiker. >Kult av skepticismen, nutiden, scientismen och antiintellektua-
lismen kommer att driva oss till förwivlan, inte blott i uppfostran utan även i
samhället>, säger en annan.

I progretsiue ed.acation har man givewis på en rad punkter tillgodogjort
sig den nyare pedagogiska psykologins resultat vad gäller undervisningsmeto-
dik, men det är inte detta som kritiseras - wärtom. De brister som här ovan
antytts, menar man ha sina rötter i de filosofiska och allmänpedagogiska för-
utsättningar, som bär upp denna progressiae ed.ucation. Syndabockarna har ju
redan nämnts vid namn: Dewey och Kilpatrick. Ytterligare en borde nämnas:
Rousseau.

Vad Dewey och hans skola vill, ar att barnet skall växa upp i frihet. In-
lärning springer fram ur elevens egna intressen och måste vara fri från all
slags indoktrinering och allt yttre rvång. Eleven har ingen annan auktoritet än
sitt eget förnuft. Alla moraliska grundsatser är rent inomvärldsliga och kan
bestämmas fån fall till fall. Att leva i en demokratisk omvärld - skolan
bör enligt Dewey vara en sådan - innebär att leva i ständig anpassning till
omvärlden och det är i sig självt någonting värdefullt. Allt liv består av för-
ändring, utan att man f.rägar varifrån eller varthän. Förändringen själv är liv
och framåtskridande. Uppfostran är ingenting annat än en ständig anpassning
till de förändringar, som man kan förutse. Att tradera vad vi kallar ett kultur-
arv ar egentligen att släpa på ballast. Helt konsekvent bekämpar också Kil-
patrick frenetiskt latin- men f.ramf& allt grekstudierna i skolan. Huvud-
saken är social problems och följaktligen spelar samhällsvetenskapen en stor
roll.

Denna progressiae education har som bekant i hög grad påverkat utform-
ningen av den svenska grundskolan. Åtskilig av den kritik, som man kan ta
del av i amerikansk litteratur, torde äga sin giltighet även i Sverige. Man
behöver bara erima om disciplinproblemen, som i många fall uppenbarligen
har sin slutgiltiga orsak inte i besvärliga elever utan i oförmågan att med
Dewey som utgångspunkt komma till firtta med dem. En naiv, obalanserad

- inlg drkta - frihetspedagogik i förening med ett nej till alla normer -kan man tänka sig en sämre utgångspunkt för att skapa nödvändig ordning i
ett så stort kollektiv som en skola.

Vad man saknar i Loduchowskis bok är all hänvisning till religionsunder-
visning - helt naturligt eftersom progressiue ed,ucation inte räknar med nå-
gon sådan. Det är en pedagogik utan Gud i alla strukturer; religionen kan
möjligen studeras som ett sociologiskt fenomen, inte mera. Däremot är den
en pedagogik som gjort ett religionssurrogat av demokratin. Men det är inte
Dewey ensam om. Han har mänga amerikaner - och 2sd1a - i följe.

Stig Lindholnt
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Facit av Konciliet

Vad blev resultatet av konciliet?
Svaret beror naturligtvis på vilken

måttstock man använder. Man ffu inte
vänta sig nägot av detta koncilium som
inget katolskt koncilium i världen kan
genomföra 

- 
det är ju bundet vid och

förpliktat till kyrkans tro. Men använder
man rätt måttstock, måste man verkligen
i stor tacksamhet säga, att konciliet har
åstadkommit mer än någonsin dess

främsta tillskyndare och varmaste före-
språkare vägat hoppas. Man behöver
bara göra en systematisk översikt över
konciliets olika temata för att inse detta;
inget annat koncilium 

- 
möjligen med

undantag av Tridentinum 
- 

har haft en
sådan bredd och behandlat så skiftande
frågor. Konciliets hela arbete kretsade
kring kyrkan, men detta på ett synner-
ligen omfattande och nyanserat sätt. Man
tänkte igenom följande frågor.

r. Kyrkans gtndläggande syn på ilg
själu i den dogmatiska kyrkokonstitutio-
nen >Lam.en gentium>

z. Kyrkau inre lia

I anslutning till kyrkans trefaldiga äm-
bete och de olika stånden inom kyrkan
tänkte man igenom följande frågor om
kyrkans inre liv ur teologisk, kyrkorätts-
lig och pastoralteologisk synpunkt:

a) Kyrkans uppdrag 
^tthelg^, 

dvs. kyr-
kans liturgi i konstitutionen De sacra li-
lugia.

b) Kyrkans herdeuppdrag i dekretetom
bitkoparna och i dekretet om de katolska
orientaliska kyrkorna.

c) Kyrkans uppdrag att undervisaiden
dogmatiska konstitutionen om den gu-
d.omliga uppenbarelsen och i förklaringen
om den åristna *ppfoaran,

d) Kyrkans olika stånd i dekreten om
prätterna, deras liv och tjänst samt deras

religiösa och vetenskapliga utbildning, i
dekretet om ord.enslitets förnyelse och i
dekretet om lekrnannaapostolaret.

3. Kyrkans ttqlg;ft i tärlden

Kyrkans förhållande till
a) de icke-katolska kristna i dekretet

om ekarneniken x.h i dekretet om de

orientaliska kyrkorna,
b) de icke-ktistna i förklatingen över

de icke-kristna religionerna (även juden-

domen) och i dekretet om Ayrkans mis-
sionerand,e aer ksamhet,

c) vårldssituationen i stort i den pasto-
rala konstitutionen om kyrkan i aäild,en
av idag och i dekretet om massntedia,

d) nutidens pluralism i världsåskåd-
ningsmässigt hänseende, särskilt i förkla-
ringen om religionsfribeten,

Redan på grundval av denna enkla
översikt kan man säga, att kyrkan efter
bästa förstånd har ställt de idag aktuella
frågorna och att hon har arbetat samman

dem till en enhet. Man kan inte anklaga
kyrkan för att ha ställt frågorna s. a. s.

utifrån en introvert reflexion över sig

själv. Kyrkan talar förvisso i alla sina

framuädande utifrån sig själv men sam-
tidigt reflekterar hon över hur hon skall
kunna tjäna Gud, människorna, vädden
och dess framtid. Det här var det första
av alla ekumeniska koncilier, som man
samtidigt kan kalla ett liturgikoncilium,
ett missionskoncilium, ett koncilium i
dialog med världen, ett koncilium som
arbetade med de ekumeniska fuägorna.

Under den fjärde sessionen, som avslu-
tade konciliet och som inbringade de

mogna frukterna, stadfästes elva kon-
ciliära dekret, medan den andra sessio-
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nen bara gav två och tredje sessionen tre
dekret. Självfallet är det inte möjligt att
ge fullständiga rcferat av innehållet i
dessa dekret, av vilka en del är mycket
omfångsrika. Det kan bara bli fåga om
att framhäva några viktiga punkter i vart
och ett av dem, utan att därmed göra an-
språk på att i varje enskilt fall ha fått
fram det viktigaste och för framtiden
mest betydelsefulla.

r. Först något till dekretet om bisAo-
parnas herdeuppgift i hyrkan. Den dog-
matiska grunden för detta dekret lades
redan i konstitutionen om kyrkan, som
stadfästes den zr november 1964 under
den tredje sessionen och som i sitt tredje
kapitel utförligt behandlar kyrkans hier-
arkiska författning, samt biskopskollegiets
och de enskilda biskoparnas uppgift. I
detta kapitel talas allaå om hela episko-
patet, vilket såsom kollegium tillsammans
med och under påven som ledare är bä-
rate av kyrkans högsta fullmakt.

Utifrån denna punkt i den katolska
kyrkans författning ligger det nära till
hands att konciliet i dekretet om bisko-
parnas herdeuppdrag även berör frågan
om det s. k. biskopsrådet. I själva verket
har Paul VI förekommit konciliets önskan
om ett sådant råd till stöd och hjälp för
påven i hans uppgift att leda kyrkan, i
och med aft Paul VI skapade ett biskops-
råd redan innan dekretet hade blivit stad-
fäst. Enligt påvens beslut består detta bis-
kopsråd till största delen av biskopar,
vilka väljs av de regionala biskopskon-
ferenserna efter en bestämd fördelnings-
pian. Biskopsrådet omfattar dessutom ett
bestämt antal av påven utsedda företri-
dare för kyrkans romerska centralrege-
ring. Biskopsrådet är dock egentligen inte
kyrkans laggivande organ; det represen-
terar således inte i rättsligt avseende det
samlade episkopatet på samma sätt som
detta vid ett koncilium ät kyrkans högsta
laggivande organ.

Biskopsrådet är närmast rådgivande åt
påven, men dess berydelse får för den
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skull inte underskattas. Redan under den
fjärde sessionen har påven vid skilda till-
fällen påtagligt visat att han verkligen
vill aktivera hela episkopatet som sina
medarbetare. När det gäller t. ex. förbe-
redelserna för den nya lagen om bland-
äktenskap, nyreglering av faste- och
abstinensdisciplinen i kyrkan och omda-
ning av avlatsväsendet har påven anli-
tat ordförandena i biskopskonferenserna.
Med ledning därav kan man verkligen
vänta sig att biskopsrådet, som samman-
träder första gången fu 1967, kommer att
få ett verkligt inflytande på den påvliga
centralregeringen och att det synodala
författningselement, som finns uttryckligt
formulerat i kyrkokonstitutionen också
får en större betydelse än hittills i kyr-
kans praxis.

Man bör inte misströsta och mena att
ett biskopsråd inte kan få verklig bety-
delse i kyrkan om det rättsligt sett inte
är helt oberoende av påven. Förhållandet
mellan påven och kyrkans hela episkopat
kan inte ges en sådan strukturering att
biskoparna vid eller utanför konciliet
skulle kunna konstituera sig till ett gent-
emot påven självständigt handlande or-
gan; följaktligen kan det ej heller bli tal
om något sådant för biskopsrådets del.
Men konciliet självt har visat att det har
haft verklig betydelse, även utan en så-

dan dogmatiskt sett omöjligposition gent-
emot påven. Det beror helt enkelt på aa
den Helige Ande i kyrkan, oavsett skri-
ven rätt, sörjer för att d.en primatial-pet-
tonala ocb d.en synod.ala principen i kyr-
kans t'ört'attning endräktigt samuerkar.
Något liknande kan därför förväntas för
biskopsrådets del.

Därtill kommer 
- 

vilket dr förutsett
i det påvliga dekretet 

- 
att biskopsrådet

i visa fall tillerkänns medbestämmande-
rätt i egentlig mening utöver sin rådgi-
vande funktion. I och med detta biskops-
råd har man således uppnått ett värde-
fullt framsteg när det gäller struktur och
praxis i sättet att leda världskyrkan. Na-
turligtvis ar mänga frägor 'r det här sam-
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manhanget alltjilmt öppna för en even-
tuell vidareutveckling av den kyrkliga
författningsräaen. Så kommer t. ex. kar-
dinalskollegiet att vid sidan av biskops-
rådet vara kvar dels som valkorporation
vid påveval, dels som ett icke obetyd-
ligt organ för den påxliga kyrkosryrel-
sen. Därmed står dessa båda korporatio-
ner rättsligt sett i ett ganska komplicerat
förhållande till varandra, eftersom många
kardinaler även är medlemmar i biskops-
rådet, antingen som romelska kuriebisko-
par eiler som ordfötande i biskopskon-
ferenser. Det är här inte möjligt att dis-
kutera för- och nackdelar med den ovan
antydda ordningen. Det vore måhända
tänkbart, ehuru inte nödvändigt, att bis-
kopsrådet med tiden självt övertar kardi-
nalskollegiets funktioner och blir det or-
gan varigenom världskyrkan väljet påve.

I biskopsdekretet finns även viktiga
regier för biskopskonferenserna, vilka un-
der de senaste hundra åren har utbildat
sig till nya organ för kyrkostyrelsen och
i västkyrkan fyller de funktioner, som i
öst- och fornkyrkan motsvaras av patriar-
kerna. I framtiden får biskopskonferen-
serna otvivelaktigt större betydelse än hit-
tills och bidrar sålunda till att de stora
nationernas och hela kontinenters kyrkor
kommer att leva ett efter deras aktuella
situation mera avpassat individuellt liv.

Till slut skall bara erinras om ytter-
ligare en sak: enligt dekretet avser man
att reglera stiftens omfång så att de fyller
sin egentliga uppgift, att vara en ukyrkau
som verkligen representerar kyrkans vä-
sen och kallelse.

e. Förklaringen om d.en kristna app-
fostran förtjånar inte någon omfattande
kommentar. Detta dekret hör inte till de
betydande under konciliet. Förklaringen
betonar givewis föräldrarnas rätt när det
gäller att bestämma barnens skolgång
och kyrkans rätt att ha egna skolor. Men
man måste tyväm konstatera, att förkla-
ringen är för teoretisk och absuakt och
för litet tar sikte på de konkreta förhål-

landena i ett pluralistiskt samhälle och
på den komplicerade strukturen hos det
moderna skolväsendet, som ekonomiskt
till stor del måste bäras upp av staten.

3. Stort erkännande förtjänx däremot
dekretet om de bliuande prästernat reli-
giösa, mänskliga ocb aetenskapliga skol-
ning. Som bekant finns det såväl i kyr-
kan som i vädden av idag stora olikheter
både socialt och kulturellt och därför kan
detta dekret bara behandla sådant som

är allmängiltigt; biskopskonferenserna
äläggs att utfärda detaljerade, efter de re-
gionala förhållandena avpassade bestäm-
melser för prästernas utbildning. Men vad
som sägs i dekretet går dock mycket på-
tagligt utöver självklarheter och innebär
åtminstone för många delar av kyrkan,
om än inte alla, en uppenbar impuls till
modernisering av utbildningen. Man har
redan sagt att dekretet betyder slutet på
nyskolastiken. Det torde vara felaktigt el-
ler i varje fall en överdrift. Sant fu dår-
emot att vad som mycket kookret krävs
är en modern, kritisk, vetenskaplig ut-
bildning som är öppen för ett möte med
hela det moderna andelivet; som arbetar
inte bara skolastiskt-analytiskt; som verk-
ligen i praktiken erkänner Den heliga
Skrift som grundval och källa för teo-
login; som vet något om den mänskliga
kunskapens bundenhet vid historien; som

tar pä allvar skillnaden mellan moral-
teologi och kanonistik, kräver ett person-

ligt engagement av de teologie stude-

randena, för samman teologi och filosofi
till en enhet 

- 
såsom fallet varit med

de senaste hundra årens nyskolastik -
och som binder ihop vetenskap med per-

sonlig religiositet i prästens liv. Även vad

det gäller de blivande prästernas upp-
fostran i seminarierna har man givit
kloka och modiga föreskrifter.

4. Förklaringen om krisrend.omens ocb

hStrkans förbållande till d'e icke-kristna
religionerna öppnar 

- 
det totde man

utan överdrift kunna sågz 
- 

en ny pe-
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riod för den teologi, som arbetar med
religionen i mänskligheten utanför kris-
tendomens råmärken. Lågger man allt
tillsammans, ser man den optimism som
här möter med avseende på den utom-
kristna mänsklighetens frälsning och den
positiaa appskattning att de icke-kristna
religionerna, som genom detta koncilium
har blivit kyrkans officiella lära. Även
om konciliet självfallet håller fast vid
dels att kristendomen är och förblir den
av Gud själv givna och för alla män-
niskor avsedda religionen under fräls-
ningshistoriens eskatologiska fas efter
Kristus, dels att kyrkan i sig är och för-
blir nödvändig för frälsningen, så ser
kyrkan dock med tro och hopp på Guds
universella frälsningsvilja såsom gällande
alla människor, och förklarar i anslut-
ning därtill att alla människor, t. o. m. de
som ännu inte fått del av evangeliet, ja
även de som inte nått fram till ett ut-
tryckligt erkännande av Gud, genom hans
nåd kan nå den eviga frälsningen 

- 
så

vitt de följer sina samveren.
Från denna utgångspunkt är det möj-

ligt att positivt värdera de utomktistna
religionerna såsom uttryck för en tolk-
ning av tillvaron och för människors
längtan efter Gud till följd av Guds nåds
förborgade verkan. I denna förklaring gör
kyrkan 

- 
även för egen del 

- 
upp med

antisemitismen, i vilken de kristna ua-
giskt nog har en så skuldbelastad andel.
Förklaringen gör en positiv värdering
av det gamla Israels frälsningshistoriska
funktion och förkastar tanken, att dagens
judar skulle kunna belastas med en det
israelitiska folkets kollektiva skuld.

5. Dekretet om ord,eosliuets förnyelse
ägnas åt mera praktiska synpunkter på
ett tema, som redan fått sin dogmatiska
behandling i sjätte kapitlet av kyrkokon-
stitutioren. Med tanke på de kulturella
och sociala olikheterna i den omvärld,
vari ordenslivet levs, och med tanke på
mångfalden i andlig tradition och de en-
skilda ordensgemenskapernas skiftande
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uppgifter, kan detta dekret naturligt nog
bara ge mycket allmänna riktlinjer. Till
slut kommer det an på om och i vilken
utsträckning de olika ordensgemenska-
perna inarbetar dessa riktlinjer dels i sina
regler, dels och framföralk i sitt liu.

Under alla förhållanden har dekretet
dock sin stora betydelse. Det ger en
högsta kyrkliga legitimation åt strävan-
den som redan är igång eller som kom-
mer för att genomföra en sådan för-
nyelse; det ger även riktlinjer som ga-

ranterar att en sådan förnyelse gör rätt-
visa dels åt ordenslivets anda, dels åt vår
tids krav. Kyrkan anser alltjämt att det
religiösa livet i ordensgemenskaper och
s. k. sekularinstitut liksom det kontempla-
tiva livet i ensamhet, försakelse och bön
är tidsenligt. Men därvid ser kyrkan inte
på ordenslivet såsom blott och bart en
möjlighet för den enskilde och hans fräls-
ning. Alla ordnar har, var och eo efter
sin egenart, uadition och kallelse, en

uppgift i kyrkan och lör kyrkan; de re-
presenterar alltså ett konkret sätt varpå
en människa ställer sig i kärlekens tjänst
för andra människor.

6. Dekretet om leänzannaapostolatet
tar upp tematiken i det andra och fjärde
kapitlet av kyrkokonstitutionen om guds-
folket och lekmännen i kyrkan 

- 
men

gör det här ur praktiska synpunkter och
avrundar så den pastorala teologi om
lekmannen, hans funktion och uppgifter
i kyrkan och världen, som framför allt
Pius XI inaugurerade. En viktig punkt i
detta dekret är det sätt varpå man beto-
nar, att lekmannen i kyrkan och fram-
för allt i vädden har en egen uppgift och
ett eget ansvar, som prästerskapet varken
kan eller fär avhdnda honom 

- 
en rrpp-

gift, ailäen han har såsom tnänniska och
kristen, som linu redan före efi uttryck-
ligt uppd.rag genonz kyrkan ocb oars
egentliga oårcn inte alls bettå.r i at,
bjalpa kykans äntbete att fylla sina art-
egna uppgiftel 

- 
hur viktig och nöd-

vändig en sådan hjälp än må.vara.
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7. Den dogmatiska konstitutionen om
d.en gad.omliga appenbmelsen har väl
den längsta och besvärligaste tillkomst-
historien bland alla dokument från detta
koncilium. Ur detta teologiskt mycket
subtila aktstycke kan bara tägta få satser

beröras. Dekretet är av stor betydelse för
ekumeniken, emedan det i sin bestämning
av förhållandet mellan Skrift och uadi-
1i6s 

- 
utan att kränka Tridentinums sat-

ser om traditionens betydelse 
- 

avs1fl1

frän att tala om wå källor eller wå sätt
för uppenbarelsen resp. för uppenbarel-

sens tradering. Förhållandet mellan de
båda storheterna bestäms mera nyanserat:
Bibeln bärs tjäb au den abostoliska för-
kannelsens lettand,e nad'ition, är själv
nedtecknad tradition. Den yngre tradi-
tionen i kyrkans förkunnelse och teologi
måste omvänt alltid gripa tillbaka på

Skriften såsom den norm, efter vilken
mänskligt och gudomligt kan särskiljas.
Kyrkans läroämbete mottar inte några
nya uppenbarelser från Gud utan är bun-
den vid den apostoliska kytkans tro, vil-
ken är betygad av Skriften och traditio-
nen; läroämbetet står således inte över
Skriften utan måste tjäna den, även om
kyrkan gentemot den enskilde kristne,
när hon utlägger och tolkar Skriften och
f.ramlägger den apostoliska trons innehåll,
kan taLa med bindande fullmakt.

Den dogmatiska konstitutionen talar
om Skriftens historiska tillblivelse, om
historiciteten i Gamla och Nya testamen-

tets berättelser och om de olika delarnas
litterära egenaxt, vilken man måste ta
hänsyn till för att rätt kunna bestämma
Skriftens avsikter med sina utsagor; men
under vederbörligt upprätthållande av

Slriftens auktoritet talar konstitutionen
om detta på ett så försiktigt sätt, att den
moderna, kritiskt arbetande bibelveten-
skapen får tillräckligt spelrum för själv-
ständigt arbete och frimodig forskning.

Mängz frågor står naturligtvis öppna,
emedan ett koncilium inte kan förlora sig
i historiskt-filologiskt detaljarbete. Men
även detta är nägot gott. Att en fräga

hålls öppen kan i framtiden visa sig vara
av stor betydelse.

8. Dekretet om kyrhans missionerand.e
oetåvrnhet är det första, vari ett konci-
lium befattar sig med kyrkans mission
bland icke-kristna. Er första förslag till
detta dekret förkastades under medje ses-

sionen, trots att det anbefallts av Paul VI,
detta emedan utkastet inte ansågs mot-
svara sakens vikt. Dekretet har stort teo-
logiskt djup och är betydelsefullt inte
minst för sina konkreta riktlinjer. Kyr-
kans missioa bland de icke-kristna fol-
ken bestärns till sitt väsen och avgränsas
mot en annan, alltid aktuell uppgift,
nämligen arbetet bland de s. k. kristna
men åter delvis avkristnade folken.

Den yttre missionens omedelbara mål
är inte i första hand den enskildes fräls-
ning utan grundandet av en myndig
kyrka i ett ännu inte kristnat land un-
der upptagande av illa de äkta mänsk-
liga och religiösa värden, som dess kultur
har. Det fu hfu fräga om ett uppdrag,
som inte kan eller får ersättas av kyrkans
arbete bland de avkristnade massorna i de
gamla kristna folken. Missionsdekretet
understryker fix aILa och envat deras för-
pliktelser att ta del i detta missionsarbete
och väddskyrkans episkopat är uttryck-
ligen ansvarigt för detsamma. Ingen kan
längre hävda, att kyrkans missionsupp-
gift bara är en hobby för idealistiska mis-
sionärer ur vissa otdnar, som underst<jds

av nägta staniolsamlande barn. Dekretet
betonar vikten av ett inhemskt klerus,
vilket så snart som möjligt skall överta
det självständiga ansvaret för missionen
i sitt folk. Det betonar slutligen att även

det sekulära ptästerskapet aktivt skall
medarbeta i missionen genom enskilda,
för uppgiften friställda ptäster.

Av stor betydelse är de bestämmelser
som utfärdats för den s. k. ptopaganda-
kongregationen i Rom; den skall inte
bara bestå av romerska kurieämbetsmän
utan även av företrädare för episkopatet
i missionsländerna och för de stora mis-
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sionsordnarna. Denna internationalise-
ring av ett bland de viktigaste romerska
cenualorganen kan bli början till en lik-
nande internationalisering av andra påv-

liga otgan. En viktig punkt i missions-
dekretet är den första ansatsen till sam-
arbete med icke-katolska samfund 

- 
för

att på så sätt i missionsländerna så långt
möjligt övervinna anstöten i kristenhe-
tens splittring.

9. Dekretet om prätlernas lio ocb
tjånst försöker dra konsekvenserna av vad
konciliet sagt i kyrkokonstitutionen om
prästämbetet. Därmed vill man skapa ga-
rantier för att konciliets detaljerade lära
om biskopsämbetet med dess dogmatiska,
kanonistiska och pastoralteologiska aspek-
ter inte förlorar sambandet med det kon-
kreta kyrkolivet; det är ju den enskilde
prästen, som nu och i framtiden kommer
att ta ansvaret för kyrkans konkreta ar-
bete ute i församlingarna. Konciliet har
lagt stor vikt vid detta dekret, vilket även
ftamgär därav att det första utkastet till
detsamma awisades såsom otillfredsstäl-
lande. Dekretet handlar om prästernas re-
ligiösa liv, om förhållandet mellan präst
och biskop, om innebörden i och bety-
delsen av celibatet. Det hela kan här och
där förefalla en smula för teologiskt och
abstrakt, men dekretet bemödar sig dock
om att se prästens liv och uppgift i kyr-
kan såsom en ursprunglig enhet.

ro. Förklaringen om religionsfribeten
var ihög grad en stridsfråga under tredje
sessionen och man befarade att den skulle
komma att uteslutas ur konciliets arbets-
program. Det har emellertid inte skett.
Konciliets överväldigande maioritet an-
slöt sig med instämmande av påveo en-
tydigt och klart till följande grundsats:
varje människa har rätt att efter sitt eget
samvete välja sin religion och leva i den
utan att för den skull på grund av detta
val begränsas i sin frihet genom ingri-
pande från kyrkan, staten eller samhället.
Denna rätt till frihet tillerkännes inte
bara den enskilde och hans samvetsliv
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utan även all,a religiösa sammanslut-
ningar, Den enda gränsen för friheten är
den offentliga ordningen, som staten har
att upprätthålla utan att den för den
skull får ta sig kompetens att fdlLa avgö-
randen i frågor som gäller livsåskådning.

Med dctta dekret har den uppfatt-
ningen övervunnits, att man objektivt sett

inte kan sträcka sig längre än till att tole-
rera religiösa övertygelser, som enligt
kyrkans eller maioritetens uppfattning i
en s. k. katolsk stat är felaktiga, detta
för att förhindra ett större ont. Även om
en felaktig övertygeise såsom sådan inte
kan ta någon rätt i anspråk för egen del
redan av det skälet att den inte är något
rättssubjekt, så har dock den konkreta
mänskliga personen, även när den har en
felaktig övertygelse, rätt till frihet så att
den kan leva ostörd av yttre våld i enlig-
het med denna sitt samvetes övertygelse.

Och till friheten hör inte blott en ,inreu
frihet för samvetet och den egna över-
tygelsen utan även möjligheten att leva
enligt denna övertygelse i en konkret,
mänsklig gemenskap, så länge därigenom
inte den yttre ordningen elier någon an-
nans frihet kränkes.

Dessa principer förefaller oss måhända
alldeles självklara; det första fröet tiil
dem finns redan i den gamla regeln att
ingen skall tvingas till dopet. Men både
i vardagslivet, där människor med olika
övertygelser inte har så lätt att dra jämnt,
och i den teoiogiska teorin 

- 
där man

skall jämka samman Guds och sanningens
anspråk med människans frihet till per-
sonliga ställningstaganden 

- 
finns så

många problem med avseende på reli-
gionsfriheten, att man inte bör förundra
sig om konciliet mäste ldgga ner mycket
möda på att formulera de bärande prin-
ciperna; man måste dels värna om den
gällande lärotraditionen, dels övervinna
mycken historisk ballast; dessutom måste
man göra klart, att kyrkan på denna
punkt inte retirerar inför trycket från ett
pluralistiskt samhälle utan ger en lösning
på problemet, som ät framsprungen ur
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kristendomens väsen och dess uppfattning
om samvetet. Utan att förlora sig i om-
dömen och anklagelser gentemot histo-
rien avslutar dekretet en lång, ja alltför
lång, period i kyrkans historia, under vil-
ken ivern för sanningen och Guds ära

ofta kopplades sarnman med ett förne-
kande av det faktum, att Guds sanning
måste tas emot i frihet och att just deaa
fria samvete i sig självt förkunnar Guds
ära i världen.

rr. Den pastorala konstitutionen om
hyrAan i ahld.en aa id.ag är konciliets
sista dekretet. Detta tema uttrycker kon-
ciliets samlade uppgift. Det nya, bredden
på detta tema och svårigheterna med det
bidrog till att arbetet med denna kon-
stitution var utomordentligt svårt och
komplicerat, ja så svårt att den kommis-
sion, som hade ansvaret inte så sällan
höll på att tappa modet. Man kan dock ta
emot det taråiga dokumentet med tack-
samhet. Kyrkan ser sig frimodigt om i
världen; hon frågar inte så mycket hur
hon skall kunna hävda sig utan hur hon
skall kunna tjä:na d,enna värid, så att
människans värdighet och den gudomlige
skapatens avsikter med henne kommer
cill sin rätt. Dokumentets första del teck-
nar inledningsvis situationen i världen
och därefter f.öLjer f.yta kapitel om den
mänskiiga personens värdighet, den
mänskliga gemenskapen, människors sätt
att gestaka världen och kyrkans uppgift
i denna värld. I första kapitlet finns även
en betydelsefull teckning av den moderna
ateismen såsom massföreteelse. Man för-
söker finna den rätta medelvägen mellan
en ljusblå framtidsoptimism, som tror sig
kunna förvandla världen till ett paradis,
och en pessimism inför människornas
inomvärldsliga strävanden atr bemästra
världsnöden. Den första delen av kon-
stitutionen tillerkänner denna värld och
de olika kulturområdena en rätt förstådd
autonomi men betonar de kristnas plikt

att medarbeta aktivt och i broderlig för-
bundenhet med alla människot på att ut-
forma denna värld.

Den andra delen av konstitutionen går
i fem kapitel in på konkreta frågor, som
mänskligheten idag ser sig stdlld inför:
äktenskapets och familjens värde och be-
tydelse, ett rätt sätt att befordra den kul-
turella utvecklingen hos alla folk, sam-

hällslivet och det ekonomiska livet, det
statiiga och mellanstatliga politiska livet,
att bevara freden och att skapa en verklig
folkens stora familj.

Även om många enskilda problem för-
blir olösta, emedan kyrkan utifrån sin
uppenbarelse inte kan vara kallad att ge

konkreta recept för samhällslivets och
det offentiiga iivets utgestaltning, kan
man inte säga att denna konstitution bara
stannar vid allmänna norrner, som är
självklara och som ingen bestrider, rnen
som inte berör någon på allvar. Kyrkan
har ingen makt att tvinga till respekt för
dessa principer. Hon kan bara erbjuda
dem åt människornas goda vilja och in-
trängande uppmana sina troende att ar-
beta för dem och för egen del avstå från
kortsiktig egoism.

Även den fjärde sessionen hat visat
att detta är ett den världsomspännande,
levande kyrkans koncilium, ett koncilium
i dialog med världen, ett koncilium av
förhoppningar och frihet och i orubblig
tro på Jesus Kristus och hans nåd. Kon-
ciliet har förvisso fyllt den uppgift, som

ett koncilium har. Slutligen 
- 

och det
är kanske det viktigaste: Allt kyrkligt'
alltså allt institutionellt, tättsligt, sakra-

mentalt, all "verksamhetu 
i kyrkan, alla

ord och alltså även all reform av allt
detta kyrkliga är till sist ingenting annat
än tjänst, ren tjänst, blott och bart be-

redskap inför något helt annat, något

mycket enkelt och samtidigt obegripligt
svårt och saligt: för tro, hopp och kädek
i alla människors hjärta.

Karl Rahner
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CONCILIUM VÄTICÄNUM II
DEKRET OM LEKMÄNNÅÅPOSTOLÄTET

PAUL BISKOP

Guds tjänares tjänare tillsammans med fäderna
i det heliga konciliet till evig åminnelse

Förord

r. För att intensifiera Gudsfolkets apostoliska aktivitetl vänder sig det heliga
Konciliet enträget till de kristna lekmännen, vilkas specifika och oersättliga insats i
Kyrkans mission har behandlats i andra dokument.z Lekmannaapostolatet har sitt ur-
sprung i den kristna kallelsen och det kan aldrig saknas i Kyrkan. Hur spontan och
fruktbärande lekmännens insats var i Kyrkans begynnelse, visar den Heliga Skrift
klart och tydligt (Äpg. rr: rg-2\, 18: z6; Rom. 16: n6; Fil. 4: 3).

Vår tid kräver inte en mindre insats av lekmännen; tvärtom understryker dagens
situation nödvändigheten av att intensifiera och bredda lekmannaapostolatet. Den
ständiga folkökningen, framstegen inom vetenskap och teknik samt de nära och ömse-
sidiga relationerna människor emellan har inte bara utvidgat lekmannaapostolatets
verksamhetsfält nästan i det oändliga 

- 
ett fält som huvudsakligen bara * tillgäng-

ligt för lekmännen 
- 

utan även skapat nya problem som ropar på deras sakkun-
skap, medverkan och inresse. Att lekmannaapostolatet fungerar är ytterst angeläget
på grund av det faktum, att mänga områden av det mänskliga livet blivit auto-
noma 

- 
detta med all rätt, även om det ibland har resulterat i vissa avsteg från den

etiska och religiösa ordningen och i en svfu kris för det kristna livet. Därtill kommer
att Kyrkan pä mänga platser, där det endast finns ett mycket litet antal präster eller
ddr dessa det ibland händer 

- 
har berövats den för sin tjänst nödvändiga

friheten, knappast kan vara närvarande och verksam på annat sätt än genom lek-
männen.

En påminnelse om de mångskiftande och mängande behoven är även det faktum,
att den Helige Ände uppenbarligen gör vära dagars lekmän alltmera medvetna om
sitt ansvar och överallt inspirerar dem att tjäna Kristus och Kyrkan.3

r Jfr Johannes XXIII: Apostolisk Konstitution Humanae Salutit, z5 dec. 196r: AÅS 54
Gg6z), pp. 7-ro.

2 Jfr Conc. Vat. II: Konstitution om Kyrkan, nn. 33ff.: AÄS :Z (ry6), pp. 39f.;
Koutitutioo om Lit*rgien, nn. z6-4o: ÄÅS 16 Gg6q), pp. ro7-rrr; Dehrc, om Masr-
nedia: AAS S6 (tg1d, pp. r45-r58; Dekret ont ekameniken: AAS :Z Gg6), pp. 90-
ro7; Deäret om Bishoparnas herdeänobete, nn. 16, q, t8; Deklaration on Den Aristna
appfostran, nn. 3, 5,7.

" Jfr Pius XII: Tal till kardinalerna, tB Iebr. 1946: AAS 38 (t946), pp. ror-ro2;
Dens.: Tal till den h,atolsha arbetarungd,omerr, 25 alog. 1957: ÅÄS 49 G9j7), p. 8$.
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I detta dekret ämnar konciliet belysa lekmannaapostolatets natur, egenatt och olika
former samt ge grundl;ggande principer och pastoral vägledning för dess fram-
gångsrika utövande; allt detta skall även gälla som norm för en reform av den

kanoniska rärten vad angår lekmannaapostolatet.

I. Lekmännens kallelse till apostolatet

Leåmännen ocb Kyrkans aPPdrag*

z. Kyrkan har grundats för denna uppgift: Hon skall utbreda Kristi herradöme
över hela jorden till Gud Faderns ån f& att göra alla människor delaktiga av den
frdlsningsbringande försoningena och för att genom människorna hela världen skall
ordnas hän mot Kristus. All verksamhet i Kyrkan, Kristi mystiska kropp, är inriktad
mot detta mål; vetksamheten kallas apostolat och Kyrkan bedriver den på olika sätt
genom alla sina medlemmar, ty den kristna kallelsen är till sin natur en kallelse till
apostolat. Liksom ingen lem i en levande kropp endast förhåller sig passiv utan
tvärtom deltar både i kroppens liv och verksamhet, så hämtar även Kristi kropp, som
är Kyrkan, ,sin tillväxt med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift"
(Ef, +: fi). Ja, i denna kropp är lemmarna så fast sammanslutna och sammanhållna
(jfr Ef. 4: 16) att man om en lem, som inte efter måttet av sina krafter bidrar till
Kyrkans tillväxt, måste säga att den varken gagnar Kyrkan eller sig själv.

I Kyrkan är alla kallade att delta i missionen men uppgifterna är olika. Kristus
gav apostlarna och deras efterträdare ämbetet att i hans namn och med hans full-
makt lära, leda och helga. Men även lekmännen har del i Kristi prästerliga, profetiska
och konungsliga ämbete och har därför sin egen uppgift i hela Gudsfolkets kallelse
både i Kyrkan och världen.5 Lekmännen utövar ett äkta apostolat dels när de med-
verkar till att evangelisera bland människorna och att helga dem, dels när de för-
söker genomsyra och fullkomna de timliga tingens ordning med evangeliets anda.
På så sätt avlägger deras insatser inom denna ordning ett öppet vittnesbörd om
Krisrus och främjar människornas frälsning. Men då det är utmärkande för lek-
männen att de lever mitt i världen och har vdrldsliga uppgifter, kallas de av Gud
att, besjälade av Kristi ande, likt en surdeg utöva sitt apostolat i vädden.

Ap o s t o ht et s f ciril s ät t nin g at

3. Plikten och rätten till sitt apostolat har lekmännen geoom sin förening med
Kristus, Huvudet. Genom dopet inlemmas de i Kyrkan, Kristi mystiska kropp, och
genom bekräftelsen blir de styrkta med den Helige Åndes kraft och bemyndigas av
Herten själv till apostolatet. De vigs till ett konuogsligt prästerskap och till ett heligt
folk (jfr r Petr. z: 4-ro) för att genom hela sin verksamhet fuambåra andliga offer-
gåvor och överallt på jorden avläg&a vittnesbörd om Kristus. Genom sakrameoten,
främst den heliga evkarisdn, mottar de och får näring för den kädek, som är själen i
hela apostolatet.o

Åpostolatet utövas i tro, hopp och kädek, som den Helige Ande utgiuter i hjärtat
hos alla Kyrlans medlemmar. Ja, genom budet om kärleken, som innehåller }lerrens

+ De kursiverade underrubrikerna finns ej i den latinska originaltexten.
' Jfr Pius XI: Encyklika Rertna EcclesiaB: ÅAS r8 (r926),p.65.
i Jfr Coac. Vat. II: Konstitzrion on Kykan, n.3r: AAS si Gi61),p.37.a 

Jft lbid. n. 33, p. 39; n. ro, p. t4.
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förnämsta uppdrag, dr alla kristna förpliktade att arbeta för Guds ära, uppenbarad
genom hans rikes tillkommelse, och för alla människors eviga liv, vilket består i

^tt 
lii'ta känna den ende sanne Guden och honom som han har sänt, Jesus Kristus

(Joh. 17: a). Det är säedes alla kristnas stora förmån an Iä göta det gudomliga bud-
skapet känt och mottaget av alla människor över hela jorden.

Den Helige Ånde, som helgar Gudsfolket genom ämbetet och sakramenten, ger de
uoende 

- 
för att de skall kunna utöva sitt apostolat 

- 
även särskilda gåvor (jfr

r Kor. rz:7), som >han tilldelar var och en alltefter sin viljar (r Kor. rz: rr) för
att de skall kunna tjäoa varandra >var och en med den nådegåva han har undfått"
och så även själva framstå ,såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd,
(r Petr. 4: ro) till att bygga upp hela kroppen i kädek (jfr Ef. 4: 16). Geoom att
mottaga dessa nådegåvor, även de mera anspråkslösa, har varje uoeode rätt och plikt
aa bruka dem dels i Kyrkan och vädden till människors bdsta, dels för 

^tt 
bygga

upp Kyrkan. När de gör detta, behöver de roende åtnjuta frihet i den Helige Ånde,
vilken >blåser vart han vilb (Joh. 3:8). Men samtidigt måste de uoende handla i
gemenskap med sina bröder i Kristus, främst med sina herdar, vilka har att bedöma
nådegåvornas äkihet och rätta bruk, dock inte för att utsläcka Anden utan för att
pröva allt och behålla det goda (jfr r Tess. 5: rz, t9, zr).7

4. Emedan Kristus, sänd av Fadern, dr källan och ursprunget till hela det kyrkliga
apostolatet, är lekmännens levande förening med Kristus en förutsättning för att
lekmannaapostolatet skall bli fruktbärande enligt Herrens ord: ,Om någon förbliver
i mig och jag i honom så bär han mycken frukt, ty mig förutan kunnen I intet göra>
(Joh. 15:5). Detta liv i innedigaste förening med Kristus i Kyrkan får sin näring
genom de andliga kraftkdllor som är gemensamma f& alla troende, särskilt genom ett
aktivt deltagande i den heliga liturgin.8 Dessa kraftkällor skall lekmännen inte an-
vända så, att de kopplar bort gemenskapen med Kristus när de fullgör sina vardags-
plikter i livet. Tvärtom bör de fördjupa gemeoskapen medan de utför sitt arbete en-
ligt Guds vilja. Så tillväxer lekmännen i helighet och kan övervinna sina svårigheter
med klokhet och täamod.e Varken omsorgen om familjen eller andra uppgifter i
denna vädden får ställas utanför det andliga livets sfär, enligt apostelns ord: roch
allt, vadhelst I företagen eder i ord och gärning, gören det allt i Herrens Jesu namn
och tacken Gud, Fadern, genom honom" (Kol. 3t r7).

Ett sådant liv förutsätter en ständig övning i tro, hopp och kdrlek.
Endast genom trons ljus och genom meditation över Guds ord kan man alltid och

överallt känna igen Gud, i vilken >vi leva och röra oss och äro till" (Apg. 17: z8)
samt i allt som sker söka hans vilja, se Kristus i alla mäoniskor, vare sig de är frän-
der eller främlingar, samt rätt bedöma de timliga tingens betydelse och vdrde, vilket
de har i sig sjdlva eller genom sitt samband med människans sludiga måI.

De som äger denna uo lever i hoppet om det som kommer att uppenbaras för
Guds barn, och håller Flerrens kors och uppståndelse levande för sig.

Fördolda med Kristus i Gud och befriade fråo slaveri under habegäret söker de på
sin pilgrimsfärd genom livet efter de oförgängliga rikedomarna; de viger sig generöst
åt att utbreda Guds rike och att gestalta och fullkomna de timliga tiogeos ordning i

? Jfr lbid. n. rz, p. 16.
8 Jfr Conc. Vat. II: Konstitatioa om Liturgien, kap. I, n. rr: ÄÄS 56 (t969, pp. ro2-

ro3.
o Jfr Conc. Vat II: Konttitation om Kykan, n. 3z: ÅAS 57 G96), p.38; nn.4o-4r,

pp. 45-47.
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kristen anda; i motgång blir de styrkta av hoppet, då de ju är övertygade om att
rdenna tidens lidanden intet betyda i jämförelse med den hädighet som kommer att
uppenbaras på ossr (Rom. 8: r8).

Drivna av Guds kärlek gör de gott mot alla, i synnerhet mot sina medbröder i
tron (jfr Gal. 6: ro); de lägger ,bort all ondska och allt svek, så ock skrymteri och
avund och allt förtal, (r Petr. z: r) och drar så människorna till Krisrus. Guds kär-
lek, som >är utgjuten i våra hjdrtan genom den Helige Ände, vilken blivit oss given,
(Rom. 5: j), gör det möjligt för lekmäonen att uttrycka saligprisningarnas anda i
sina liv. De efterföljer Jesus i hans armod och blir varken neduyckta av fattigdom
eller övermodiga av överflöd. De efterliknar Kristus i hans cidmjukhet och jag* inte
elter Iäfinglig ära (jfr Gal. 5: z6) utan söker mera att behaga Gud än människor
och är alltid beredda att lämna allt för Kristi skull (jfr Luk. l4:. z6) och att lida
förföljelse för rättfärdighets skull (jfr Matt. 5: ro). De kommer nämligen ihåg Her-
rens ord: rOm någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors
på sig; så följe han migr (Matt. 16: z4). De vfudar sinsemellan den kristna vän-
skapen och bistår varandra i all nöd.

Lekmännens andliga liv skall präglas av deras livssituation i stort, t. ex. av deras
äktenskap och familj, celibat eller änkestånd, sjukdom, ytkesverksamhet eller sociala
aktivitet. Lekmännen må därför inte underlåta att ständigt utveckla de egenskaper
och anlag, som svarlu mot dessa olika situationer; detsamma gäller de särskilda nåde-
gåvor som de har mottagit av den Helige Ande.

Dessutom bör de lekmän, som i enlighet med sin kallelse har anslutit sig till nå-
gon av de föreningar eller institut, som approberats av Kyrkan, uppriktigt försöka
tillägna sig nämnda föreningars religiösa livsstil.

Lekmännen bör även sätta stort vdrde på yrkesskicklighet, familje- och samhälls-
aoda samt alla de dygder som hör samman med det medmänskliga umgänget, såsom

ärlighet, rättrådighet, uppriktighet, humanitet och själsstyrka, utan vilka egenskaper
inte heller ett sant kristet liv kan ä,ga bestånd.

Jungfrun Maria, apostlarnas drottning, är den fullkomliga förebilden för ett så-
dant andligt och apostoliskt liv. Här på jorden levde hon samma liv som alla andra,
fullt av arbete och omsorger om familjen. Men samtidigt var hon alltid innerligt
förbunden med sin Son och deltog på ett helt enastående sätt i Frälsarens verk. Men
nu, upptagen i himmelen, >ägnar hon sin moderliga kärlek åt sin Sons bröder, som
ännu befinner sig på sin pilgrimsvandring och som lever i nöd och f.ara, till dess de
förs till sitt himmelska fadershus'.r Alla skall därefter ära henne med stor vördnad
och anbefalla sitt liv och sitt apostolat åt hennes modediga onrsorg.

II. Lekmannaapostolatets mål
Inled.ning

:. Kristi återlösningsverk gäller först och främst mänsklighetens frälsning men
äveo förnyelsen av hela den timliga ordningen. Därför är det Kyrkans uppgift inte
blott att förmedla Kristi budskap och Kristi nåd till människorna utan även att ge-

nomsyra och fullkomna de timliga tingens ordning med evangeliets anda. När lek-
männen fullgör deona Kyrkans uppgift, utför de alltså sitt apostolat både i Kyrkan
och i vädden, både i den andliga och den timliga ordningen; ehuru avgränsade mot

' lbid. n. 62, p. 61; n. 67, pp. 6445.
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varandra, är dessa ordningar i Guds ena och enda plan förbundna med varandra så

till vida som Gud själv syftar till att i Kristus återförena med sig hela världen i en
ny skapelse, påbörjad här på jorden och fullbordad på den ytersta dagen. Inom båda
ordningarna måste lekmannen, som samtidigt är kristen och medborgare i ett sam-
hälle, ständigt låta sig ledas av sitt kristna ansvar.

Eaangelisation ocb belgelse

6. Kyrkans mission syftar till människornas frälsning, som vinns genom tron på
Kristus och genom hans nåd. Därför är det apostolat, som äligget alla Kyrkans med-
,lemmar, i första hand inriktat pä att i ord och gärning kungöra Kristi budskap för
världen och åt den förmedla Kristi nåd. Detta sker främst genom atr betjena män-
niskorna med Ordet och sakramenten, vilket på ett särskilt sätt har anförtrotts åt
prästerskapet, ehuru även lekmännen såsom >medarbetare tlll att fÅmja sanningen"
(E Joh. 8) har en betydande uppgift i detta sammanhang. Det är framför allt på
denna punkt som lekmannaapostolatet och herdeämbetet komplettenr trarandra.

Lekmännen har otaliga möjligheter att förverkliga sitt apostolat för evangelisation
och helgelse. Redan det kristna livets vittnesbörd och de goda gdrningar, som görs i
den Helige Andes kraft har iörmäga att leda människor till tron och tili Gud;
lferen Krisrus har ju sagt: ,På samma sätt må ock edet ljus lysa inför människorna,
så att de se edra goda gärningar och prisa eder Fader, som är i himmelenu (Matt.

5: 16).

Apostolatet är dock inte begränsat till livets vittnesbörd; en sann apostel söker
tillfällen att även i ord förkunna Kristus, antingen för icke-troende i avsikt att leda
dem fram till tron, eller för troende i avsikt att undervisa och befästa dem och in-
spirera dem till en mera levande tro. "Ty Kristi kärlek tvingar oss, (z Kor. 5: 14)
och i alla hjårtan skall apostelns ord genljuda: ,,Ve mig, om jag icke förkunnade
evangeliumu (r Kor. 9: t6).2

Men då i vår egen tid nya problem uppstår och mycket allvatliga villfarelser gri-
per omkring sig, vilka hotar grunden för religionen, den moraliska ordningen och
själva det mänskliga samhället, uppmanar denna Synod lekmännen enträget atr 

- 
var

och en efter sin f&mäga ndr det gäller begåvning och kunskaper 
- 

i öysssn55drn-
melse med Kyrkans anda och med allt större iver göra vad de kan för att förklara,
försvara och rätt tillämpa de kristna principerna på vår tids problem.

Den tirnliga ordningens förnyelse i Aristen anda

7. Guds plan med världen är den, att människorna skall samarbeta med varandra
I& att bygga upp och alltmer fullkomna de timliga tingens ordning.

Det är mycket som tillhör den timliga ordningen: livets värden, ett lyckligt fa-
miljeliv, kultur, ekonomi, konst, olika yrken, politiska institutioner, internationella
relationer osv., liksom deras utveckling och ftamsteg. Ållt detta är inte bara hjilp-
medel för människan att nå sitt yttersra mål; de har även sitt eget värde, som Gud
nedlagt i dem, antingen man betraktar dem var för sig eller som delar i hela den
timliga ordningen: ,Och Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket
gott) (r Mos. r:3r). Denna deras egenskap att v^ta något gott får en särskild be-
tydelse genom deras relation till den mänskliga personen, till vars tjänst de är

- 
n 

lft,Pius XI: Encyklika [Jbi arcano, z3 dec. rgzz: AAS 14 egzz), p. 6SS; pius XII:
Encyklika Sammi Pontilicdtux, 20 okt. 1939: AAS 3r (rglil, pp,. aaz-aa3.

L76



Dekretet om lekmannaapostolatet

skapade. Slutligen har det behagat Gud att förena allt, både det naturliga och det
övernaturliga "så att Han i allt skulle vara den främste, (Kol. r: r8). Men denna

bestämmelse berövar inte den timliga ordningen dess självständighet, dess egna måI,
lagar, tillgängar eller dess betydelse för människans välfärd, utan fullkomnar snarare

den timliga ordningens vikt och värde; på samma gäng ger denna bestämmelse in-
riktningen åt människans jordiska kallelse i hela dess omfattning.

Under historiens lopp har de timliga tingen ofta blivit missbrukade. De med arv-
synd behäftade människorna har hemfallit åt olika villfarelser om 'den sanne Guden,
människans natur och sedelagens grundsatser- Följden har blivit, att både moralen
och mänskliga institutioner har förfallit och att människan såsom person har för-
aktats. I vår tid hyser många övertro på naturvetenskapens och teknikens framsteg
och de ger sig hän åt ett slags avgudadyrkan inför de timliga tingen, varigenom de

snarare har blivit tingens slavar än deras herrar.
Hela Kyrkan måste arbeta energiskt på att människorna blir i stånd att bygga upp

de timliga tingens ordning p^ rdtt sätt och inrikta den mot Gud genom Kristus. Där-
för skall Kyrkans herdar klart och tydligt framlägga de grundsatser som gäller för
skapelsens mål och för bruket av de timliga tingen samt stå tili tjänst med de sedliga

och andliga hjälpmedel, varigenom den timliga ordningen kan förnyas i Kristus.
Lekmännen å sin sida skall ägna sig åt förnyelsen av den timliga ordningen som

sin speciella uppgift och därvid, vägledda av evangeliets ljus och Kyrkans anda samt
drivna av den kristna kädeken, handla rättframt och bestämt. Såsom medborgare skall
de samarbeta med andra medborgare utifrån sin särskilda sakkunskap och på eget
ansvar, samt överallt och i allt söka Guds rikes rättfärdighet. Den timliga ordningen
skall förnyas på så sätt att den, under respektfullt bevarande av dess egna lagar, dess-

utom bringas i överensstämmelse med det kristna livets principer samt avpassas efter
de skiftande omständigheter, som betingas av plats, tidpunkt och människor. En
framskjuten ställning bland dessa apostoiiska insatser intar de kristnas sociala verk-
samhet, och detta heliga Koncilium önskar att den utvidgas till hela den timliga ord-
ningens område, även till kulturens.3

Apostolatet ocb d.en karitatiaa tterhsamheten

8. Åll apostolisk insats måste härleda sitt ursprung och sin kraft ur kärleken, men

vissa gärningar har till sin natur karaktären av levande uttryck för denna kärlek;
Heren Kristus har velat att de skulle vara tecken på hans messianska sändning (jfr
Matt. rr:4-5).

Det yppersta budet i lagen är att älska Gud av allt sitt hjärta och sin nästa såsom

sig själv (jfr Matt. zz'. 37-4o). Detta bud om kärleken till nästan gjorde Kristus till
sitt eget och gav det en ny, rikare innebörd; han ville identifiera sig med bröderna
såsom föremålet för denna kärlek när han sade: "Vad helst I haven gjort mot en av

dessa mina minsta bröder, det haven I giort mot mig' (Matt. z5: 4o). Genom att
anta mänsklig natur har han i en viss övernaturlig solidaritet förenat sig med hela
människosläktet som en familj och fastställt kärlekeo som kännetecknet på sina lär-
jungar med orden: ,Om I haven kärlek inbördes, så skola alla ddrav förstå att I ären
mina lärjungar" (Joh. rji 3j).

Under den heliga Kyrkans äldsta tid anslöt man agapen, kärleksmåltiden, till den
evkaristiska nattvarden; därigenom visade sig Kyrkan vara helt förenad kring Kristus

8 Jfr ko XIII: Encyklika Rentm Noaaram: AAS z3 (r8go-gr), p. 47; Pius XI:
Encyklika Q*ad.ragesimo Anno: AAS 4 g93r), p.r9o; Pius XII: Radiotal r juni r94r:
AAS al Ggqr),p. 2o7.
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Conciliam Vaticanum Il
genom kärlekens band. Hon känns alltid igen på samma sätt, nämligen genom kär-
lekens tecken, och medan hon gläder sig över andras insats, gör hon anspråk på att
få utöva kärleksgärningar som sin egen oawisliga plikt och rätt. Fördenskull håller
Kyrkan sårskilt högt i *a barmhärtighet mot sjuka och behövande, de s. k. karitativa
insatserna och ömsesidig hjiilp för att bistå i allt slags mänsklig nöd.a

Idag då kommunikationerna utvecklas mer och mer och avstånden mellan män-
niskor nästan har upphävts och mänskligheten är som en enda stor familj, har dessa

aktioner och insatser blivit alltmera angelägna och omfattande. Den katitativa verk-
samheten kan och måste idag gålla alla människor och alla behov. överallt finns det
människor som är utan mat och dryck, kläder, bostad, medicin, arbete och utbild-
ning; människor som saknar de för ett sant mänskligt liv nödvändiga betingelserna,
som plågas av sjukdomar och bekymmer, som lever i landsflykt eller fängelse. Den
kristna kärleken måste söka efter dem och finna dem, ägna dem hängiven omsorg,
trösta dem och hjälpa dem genom en effektiv insats. Denna förpliktelse gäller först
och främst de enskilda människor och de folk, som lever i välstånd.5

För att detta utövande av kärleken skall kunna ske utan allt förbehåll och bli vad
det skall vara, måste vissa regler iakttas. Sålunda skall man i sin nästa se både Guds
avbild, till vilken han eller hon är skapad, och Kristus, Fferren, som djupast sett är
mottagaren av den gåva, som ges åt en behövande. Det är vidare ett ofrånkomligt
krav att man respekterar friheten och värdigheten hos den person, som mottar hjäl-
pen; motiven ffu inte solkas ner av strävan efter egna fördelar eller av härsklystnad.G
Rättvisans anspråk måste först och främst tillgodoses så att inte det som rätwisan
ktäver presenteras som kärleksgåva; orsakerna till allt ont och inte bara följderna
måste elimineras; slutligen skall hjälpen ges på sådant sätt att mottagarra så små-
ningom blir fria från beroende av andra och i stånd att hjälpa sig själva.

Lekmännen skall alltså uppskatta och efter bästa förmåga bidra till den karitativa
och sociala hjälpverksamheten, den pivata såväl som den offentliga, även den inter-
nationella 

- 
en verksamhet genom vilken effektiv hjälp ges åt nödlidande enskilda

människor och folk 
- 

och det skall ske i samarbete med alla människor av god
vilja.T

III. Apostolatets olika arbetsfält
lnled.ning

9. Lekmännen utövar sitt apostolat med dess mångskiftande former i Kyrkan och
i världen. Inom båda dessa livsområden öppnar sig olika fält för den apostoliska ak-
tiviteten, bland vilka följande är de viktigaste: de kyrkliga gemenskaperna, familjen,
ungdomen, den sociala miljön, det nationella och internationella livet. Då kvinnorna
i vfua dagat blir mer och mer aktiva i hela samhällslivet, är det av största betydelse
att även de i stigande omfattning medverkar i det kyrkliga apostolatets olika former,

De å,yrkliga gemens kaperna

ro. Delaktiga i Ktisti prdsterliga, profetiska och apostoliska ämbete har lekmännen
sitt speciella arbeaområde i Kyrkans liv och gärning. Inom de kyrkliga gemenska-

'lf. l.ft*-es XXIII: Encyklika Marer et Magistra: ÅAS :l g961,p.4o2.
6 Jtu lbid. pp. 44o-44r.
" Jtu lbid. pp. 442-44j.
? Jfr Pius XII: Tal till ,Pax Romana MIIC', z1 a;pril 1957: AAS 49 G9j7), pp. 298-

299, och särskilt Johannes XXIII: Till rådsförsamlingen av ,Food and Agriculture Or-
ganisation' (FAO), ro nov. r9j9: AAS 5r (rp;p), pp. 85G866.
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perna är deras insats så väsentlig att om den saknas, kan prästerskapets apostolat i de
flesta fall inte nå sin fulla verkan. Lekmän med apostoliskt sinne tar vid 

- 
i likhet

med de kvinnor och män som hjälpte Paulus i hans mission (ifr Äpg. 18: r8, z6;
Rom. 16: r) - 

där deras briider inte räcker till och vederkvicker både herdarna och
de moende i deras ande (jfr r Kor. 16: r7*r8). Inspirerade genom ett aktivt del-
tagande i sin gemenskaps liturgiska liv, fullgör de sin del i dess apostoliska gärning;
de tillför Kyrkan sådana människor som kanske stått främmande för henne; de med-
verkar helhjärtat i att förmedla Guds ord, inte minst genom kateketisk undervisning;
de gör själavården och förvaltningen av Kyrkans tillgångar mera effektiva genom att
bidra med sin sakkunskap.

Församlingarna är ett konkret exempel på gemensamt apostolat; de sammanfogar
ju allt som finns där av mänskliga olikheter till en enhet och inlemmar det i den
helhet, som Kyrkan utgör.8 Lekmännen måste vänja sig vid att intimt samarbeta med
sina präster inom församlingen;e att ta med sig in i Kyrkans gemenskap sina egna
och världens problem och de frågor som berör människors frälsning för att i gemen-
sam överläggning pröva och lösa dem; slutligen att efter måttet av sina krafter un-
derstödja varje apostoliskt eller missionariskt initiatin som tas i den egna för-
samlingen.

Lekmännen skall vårda sig om en levande känsla för det egna stiftet, vari deras
egen församling ingår som en cell, och alltid vara beredda att på biskopens inbjudan
sätta in sina krafter på stiftets initiativ. Än mer, om Kyrkan skall kunna möta de
behov, som uppstår på landsbygden och i städerna,1 ffu de inte begränsa sitt aposto-
liska arbete till den egna församlingen eller det egna stiftet; de måste försöka ut-
vidga insatsen till de arbetsfält som går tvärs genom församlingar och stift, och som
når ut till det nationella och internadonella planet; detta är desto mera angelåget
som den från dag till dag tilltagande migrationen, de växande ömsesidiga kontak-
terna människor emellan och de utmärkta kommunikationerna inte längre medger att
någon del av samhället förblir sluten i sig själv. Med andra ord 

- 
alla de behov,

som finns i det över hela jorden utspridda Gudsfolket, skall ligga lekmännen om
hjiirtat. Framför allt skall de göra missionsverket till sin personliga angelägenhet ge-

nom att bidraga med ekonomiskt understöd eller med en personlig insats. Det är ju
de lristnas plikt och ära att till Gud återställa en del av det goda, som de har fått av
honom.

Familjen

rr. Alltings Skapare har bestämt att den äktenskapliga gernenskapen skall vara
det mänskliga samhällets ursplung och fundament; genom sin nåd har han gjort deo
till en stor hemlighet i Krisrus och Kyrkan (jfr Ef. 5: 3z); dtut& har åkta raakars
och familjens apostolat en enastående betydelse både för Kyrkan och det borgediga
samhället.

e Jfr S:t Pius X: Åpostolisk rundskrivelse Crcation* daaram ,toaltttm paroeciaram,
r juni r9o5: AAS a8 (rqo:), pp. 6S-61; Pius XII: Tal till församlingsborna från S:t
Saba, rr jan. ry53; Ditcorti e Rdiomenagi di S. S, Pio XII 14 Q95z-r95), pp. 44g-
454; Johannes XXIII: Tal till prästerskapet och de troende från Albano-stiftet, 2.6 arg.
196z: AÅS s4, bg6z), pp. 65646o.

n Jfr Leo XIII: Tal z8 jan. 1894: Act6 14 G854, pp. 424-2t.1 Jfr Pius XII: Tal till kyrkoherdar etc., 6 febr. r95r: Discorsi etc. rz (r95o-5r),
pp. 437-443; 8 mars ry52: lbid. 14 Ggsz-5), pp. j-ro; 27 m^$ 1953: Ibid. 15
(tssyS), pp. 27-3j: z8 febr. ry54:. lbid. pp. j8j-j9o.
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Kristna äkta makar är nådens medarbetare och trons vittnen för varandra, sina

barn och övriga familjemedlemmar. De är de första, som förmedlar tron till sioa

barn och uppfostrar dem att leva i den; de formar barnen till kristet och apostoliskt

liv genom undervisning och föredöme, biträder dem med klokhet, när de väljer sin

livsuppgift och vårdar omsorgsfullt en kallelse till präst- eller ordensståndet, aocatio

Jacra, om de skulle märka en sådan hos barnen.
Det har alltid varit äkta makars plikt att genom sitt sätt att leva manifestera och

bevisa den äktenskapliga gemenskapens oupplösliga och heliga karaktär. I vära dagar
är uppgiften ännu mera betydelsefull och detsamma gäller uppgiften att beslutsamt
förfäkta den rätt och den plikt till barnens kristna fostran, som tillkommer föräldrar
och förmyndare, samt att försvara familjens värdighet och legitima självständighet.
De äkta makarna och alla kristtogna skall därför samarbeta med alla människor av
god vilja för att hålla dessa rättigheter vid makt i den medborgerliga lagstiftningen.
De skall dessutom försäkra sig om att samhällsordningen tar hänsyn till familjens
behov när det gäller bostäder, barnuppfostran, arbetsförhållanden, social trygghet och
skatter, liksom att familjens samliv ttyggas då man regletar in- och utvandring.2

Kallelsen att vatz. samhällets första och livgivande cell har familjen mottagir av
Gud. Denna kallelse fullgör familjen, om hemmet genom sina medlemmars kärleks-
fulla aktning för varandra och gemensamma bön till Gud framstår som en Kyrkans
helgedom; om hela familjen inordnar sig i Kyrkans liturgiska gudstjänst; om fa-
miljen utövar gäsdrihet samt stöder kravet på rättvisa och andra goda verk till tjänst
för alLa bröder som lider nöd. Bland de olika insatser, som ett familjeapostolat kan
göra, vill vi här nämna följande: adoptera föräldralösa barn, visa gästfrihet mot
främlingar, medverka vid skollivets utgestaltning, bistå de unga med råd och under-
stöd, hjälpa de trolovade till en god beredeise för sitt äktenskap, medarbeta i den
kateketiska undervisningen, understödja familjer som befinner sig i materiell eller
moralisk nöd, ge åldringar inte bara det allra mest nödvändiga utan även en skälig
andel av den ekonomiska utvecklingen.

Alltid och överallt, men på ett särskilt sätt i de trakter där evangeliets första
utsäde har blivit sått, eller där Kyrkan befinner sig i sin första begynnelse eller där
hon är i ett svårt nödläge, avlägger de kristna familjerna inför världen ett ytterst

väsentligt vittnesbörd om Kristus genom att i hela sitt sätt att leva vara trogna mot
evangeliet och ge exempel på ett kristet äktenskap.3

För att f.amiljerna lättare skall kunna nå sina apostoliska mål kan det vara lämp-
ligt att de sluter sig samman till familjekretsar.a

Ungd.ornen

rz. De unga utövar ett betydande inflytande i det moderna samhället.5 Deras
levnadsförhållanden, mentalitet och relationer till sina familjer har avsevärt för-

' Jfr Pius XI: Encyklika Casti connabii.' ÄAS zz (rglo), p. j54; Pius XII: Radiotal
r jan. r94r: AAS al Gg+r), p. 2o3; Dens.: Tal till internationella unionen för försvaret
av familjens rättigheter, 20 sept. 1949: AAS 4\ G949), p. 5j2; Dens.: Tal till familje-
fäderna från Frankrike, 18 sept. r95r: AAS 43 Ggjr), p. 73r; Dens.: Jultal r95z: AÄS +:
GgSZ), p. 4r; Johannes XXIII: Encyklika Mdter et Magistra, 15 maj ry6r: ÅAS :l Gp6r),
pp. 429, 439.3 Jfr Pius XII: Encyklika Eoangelii Praecones, z ;'uni r95r: AAS +: (r95r), p. 5r4.

'Jfr Pius XII: Tal till den internationella unionen etc.,20 sept. 1949: AAS 4r (rg+g),
p. 5t2.

u Jfr S:t Pius X: Tal till det franska katolska ungdomsförbundet, z5 sept. r9o4: AÅS 37
(r9o4-r9o5), pp. 296-3oo.
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ändrats. Ofta växlar de alltför snabbt över till en ny social och ekonomisk status.

Men medan deras sociala och även politiska betydelse dag för dag växer, tycls de

inte vara vuxna att på ett adekvat sätt överta sina nya förpliktelser.
Detta ungdomens ökade inflytande i samhället kräver en motsvarande apostolisk

aktivitet av dem; lyckligtvis har de en naturlig fallenhet för deaa. Med mognande
medvetenhet om sio egen personlighet, drivna av brinnande vitalitet och intensiv
verksamhetslust, tar de på sig eget ansvar och önskar göra en insats i det sociala
och kulturella livet. Om denna iver uppfylls av Kristi ande och av lydnad och kädek
till Kyrkans ledare, kan man räkna med att insatsen ger ett mycket gott resultat. De
unga måste själva bli de första och omedelbara apostlarna bland ungdomen genom
att utöva apostolatet bland sina kamrater, med hänsynstagande till den sociala miljö i
vilken de lever.6

De vuxna skall söka få till stånd en vänskaplig dialog med de unga; därigenom
får båda parter tillfälle att 

- 
med övervinnande av det avstånd som åldern skapar -lära känna vatandra och ömsesidigt dela med varandra vad de har av sådant som är

värdefullt. De vuxna skall stimulera de unga till apostolatet främst genom sitt före-
döme men, då tillfälle ges, även genom kloka råd och aktivt understöd. De unga
skall hysa respekt och förtroende för de vuxna och visa tillbörlig hänsyn för akt-
ningsvärda traditioner, även om de av naturen känner dragning till allt som är nytt.

Även för barnen finns det en lämplig apostolisk uppgift. På sitt sätt kan de vara
sanna, levande Kristi vittnen blaqd sina kamrater.

Den sociala miljön

13. Den sociala miljöns apostolat, dvs. försöket att ingjuta en kristen anda i men-
taliteten och sederna, lagarr'a och strukturerna hos det samhälle vari någon lever, är
till den grad en uppgift och en plikt för lekmännen, att den aldrig kan utföras på
rätt sätt av andra än lekmännen själva. På detta område utövar de apostolatet bland
sina jämlikar. Det vittnesbörd som de avlågger genom sitt sätt att leva, kompletteras
av vad de har att säga.7 Det är i den miljö, där de har sitt arbete, sitt yrke, sina
studier, sin bostad, sin ftitid och sitt umgänge, som lekmännen verkligen kan hjälpa
sina bröder.

Denna Kyrkans mission i världen utför lekmännen framför allt genom det sam-

spel mellan tro och liv, som gör dem till världens ijus. Genom att vatl rättskaffens
i allt vad de företar sig, inbjuder de alla att älska det sanna och det goda och slut-
ligen att komma till Kristus och Kyrkan; genom att i broderlig kärlek dela sina
brciders villkor, mödor, sorger och förhoppningar förbereder de så småningom allas

hjd.rtan så, att frälsningsnåden kan utöva sin verkan. Genom att bli fullt medvetna
om sin roll i samhällsbyggandet försöker de utföra sina uppgifter i hemmet, i det
offentliga livet och i sitt yrke med kristlig generositet. På så sätt påverkar detas

handlingssätt så småningom hela livs- och arbetsmiljön.
Detta apostolat måste omfatta alla människor var de än lever och det får inte

utesluta något andligt eller timligt gott, som kan uppnås. Men en riktig apostel nöjer
sig inte med detta slags insats; han eller hon är även angelägen att förkunna Kristus
för sin nästa genom det talade ordet. Det är nämligen så att många människor inte

6 Jfr Pius XII: Brev Dans q*elques rcnzainet, z4 naj ry47: AAS 39 O947), p. 257;
Radiotal till JOC, Bruxelles, 3 sept. rgjo: AAS +z (rSto), pp. 64o-6+.

7 Jfr Pius XI: Encyktika Qaadngesimo Anno, t5 maj r93:,: AAS z3 b93r), pp. 22j-
zz6.
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har någon annan möjlighet att höra evangeliet eller lära känna Kristus än genom

en lekman i sin omgivning.

Apostolzt ander uärldQenPe Atia

14. Ett vidsträckt fält för apostolatet öppnar sig på det nationella och internatio-
nella planet, där det huvudsakligen är lekmännen som förvaltar den kristna visheten.
I tillgivenhet för sitt folk och i trogen uppfyllelse av sina medborgerliga skyldig-
heter skall de känna sig förpliktade ztt fråmja det sanna allmänna bästa. Sålunda
skall de ge sin meoing sådan tyngd, att den civila myndigheten handlar i enlighet
med rättvisan och att lagatna anpassas efter moralbudens och den allmänna välfär-
dens krav. Katoliker son är sakkunniga i offentliga angelägenheter och, som sig bör,
fasta i den kristna tron och läran, skall ej vågra att överta offentliga uppdrag, ty
genom att fullgöra dem på ett förtjänstfullt sätt kan de befrämja det allmänna bästa

och på samma gäng banr våg f.& evangeliet,
Katolikerna skall försöka samarbeta med alla människor av god vilja för att f.råmia

allt vad sant är, vad rätt är, vad heligr, vad älskligt är (jfr Fil. 4:8). De skall föra
dialog med dem, möta dem med klokhet och vänlighet och undersöka hur de sociala
och offentliga institutionerna skall kunna utvecklas i evangeliets anda,

Det är utmärkande för vår tid att känslan av solidaritet mellan folken oemot-
ståndligt växer sig allt starkare. Det åligger lekmännen aa på allt sätt främja den
och omskapa den till en känsla av uppriktig och äkta broderlighet. Dessutom måste

lekmännen hålla sig informerade om det internationella arbetsfältet och de frågor
och lösningsförsök, både på det teoretiska och det praktiska planet, som där uppstår,
särskilt beträffande folken i utvecklingsländerna.8

Älla som arbetar hos eller hjälper främmande nationer måste komma ihåg, att
relationerna mellan folken biir byggas på ett äkta broderligt utbyte, där båda parter
ger och tar emot. De som reser i internationella angelägenheter, privata affärer eller
för rekreation bör tänka på att de samtidigt alltid iir Kristi budbärare och därför
måste uppträda som sådana.

IV. Olika former av apostolat

Inled.ning

r 5. Lekmännen kan utöva sitt apostolat antingen som enskilda personer eller som
medlemmar av olika gemenskaper och sammanslutningar,

Det enskilda apostohtet

16. Det apostolat, som varje enskild utövar o€h som likt ett källsprång frikostigt
flödar fram ur ett äkta kristet liv (jfr Joh. 4: r4), år förutsättningen för och ur-
sprunget till all apostolisk verksamhet; det kan inte ersättas av något annat.

Till detta apostolat, som alltid och överallt är värdefullt men som under vissa om-
ständigheter är det enda lämpliga och möjliga, kallas och förpliktas alla lekmän av
alla stånd, även om de inte har tillfälle och möjlighet att samarbeta i föreningar.

Det finns många former av apostolat, varigenom lekmännen bygger upp Kyrkan
samt helgar världen och ger den liv i Kristus.

8 Jfr Johannes XXIII: Encyklika Mater er Magistrz'. AAS tl Q961,pp.448-4Jo.
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En form av enskilt apostolat bestfu däri att lekmännen avlägger ett kristet vittnes-

börd genom att leva hela sitt liv i tron, hoppet och kädeken. Detta apostolat är syn-

nerligen ändamålsenligt i vfu tid, emedan den levande Kristus där manifesterar sig i
dem som 6or på honom. Men i vissa fall är det alldeles nödvändigt, att lekmännen

även utövar Ordets apostolat genom att förkunna Kristus, utveckla hans lära, utbfeda

den alltefter vars och ens ställoing och förmåga samt bekänna den troget.

Vidare 
- 

när de såsom medborgare i denna vädden medverkar till aa bygga upp

och gestalta den timliga ordningen, måste lekmännen söka de högre principerna för
sitt handlande i trons ljus 

- 
det mä gålla familjelivet, yrkeslivet eller det kulturella

och sociala livet 
- 

och klargöra dem för sin omgivning, medvetna om att de där-

igenom blir medarbetare åt Gud, Skaparen, Åteflösaren och Heliggöraren, och att de

så bereder Honom ära.

Slutligen skall lekmännen levandegöra sina liv geoom kädeken och så långt det

är möjligt ge uttryck åt den i sina handlingar.
Alla må komma ihåg att de kan nå människorna och bidra till hela väddens

frälsning genom offentlig gudstjänst och bön, genom att göra bot och frivilligt ta på

sig livets bördor och prövningar och så bli lika den lidande Kristus (jfr z Kor. 4: ro;
Kol. r: z4).

Apostoht i speciella sitaationer

17. Det finns ett mycket stort behov av detta den enskilde troeodes apostolat i de

delar av världen, där Kyrkans frihet är hårt beskuren. Under ytterst svåra förhållan-
den gör lekmännen vad de kan för att ersätta prästen och undervisar människor i sin
omgivning i den kristna läran, mänga gånger med friheten och livet som insats,

handleder dem till et religiöst liv och ett katolskt sinnelag och förmfu dem att sär-

skilt vårda sig om den evkaristiska fromheten.o Denna heliga Synod tackar av hjärtat
Gud, som även i våra dagar låter lekmän med heroiskt mod framträda mitt under
förfölfelserna, och den omfattar dessa lekmän med faderlig kädek och djup tack-
samhet.

Den enskilde med sitt personliga apostolat fyller även viktiga uppgifter i de
trakter där katolikerna är få och lever kringspridda. Där skulle det vara värdefullt
om lekmännen, vilka endast utövar sitt apostolat som enskilda troende 

- 
vare sig

av skäl som ovan anförts eller på grund av speciella omständigheter, sotrr hänger
samman med deras yrke 

- 
kunde samlas i små samtalsgrupper utan någon fast

utformad organisation. Därigenom blir Kyrkans gemenskap synlig för omgivningen
såsom ett levande vittnesbörd om kärleken. Dessutom kan de hjälpa varandra genom
vänskap och utbyte av erfarenheter och så få nya krafter till att övervinna de svå-

righeter, som följer av en alltför stor isolering, och göra apostolatet mera fram-
gångsrikt

Grappapostohtet

r8. De uoende är som enskr\da petsoner kal\aöe att utöra aposto\atet i sina o\ika
livssituationer. Men de troende bör tänka på att människan av naturen är en social
varelse och att det har behagat Gud att förena dem som tror på Kristus till ett Guds
folk (jfr r Petr. z: 5-ro) och till en kropp (jfr r Kor. t2i r2). Ett gruppapostolat

, Jfr Pius XII: Tal till Första världskongressen för lekmannaapostolatet, 15 okt. r95r:
AÅS +a (rs;r), p. 788.
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motsvarar således på ett lyckligt sätt de troendes både mänskliga och kristna behov

och är samtidigt tecknet på Kyrkans gemenskap och enhet i Ktistus, som sade: ,Var
två eller ue äro församlade i mitt namn, d* * iag mitt ibland dem" (Matt. 18: zo).

Därför skall de troende utöva sitt apostolat i endräktigt samatbete.l De skall vara

apostlar inom sina familjekretsar såväl som inom församlingarna och stiften, vilka är

ett uttryck för apostolatets gemenskapskaraktär, men de skall även vara det inom de

frivilliga grupper som de eventuellt vill bilda.
Gruppapostol^tet er av stor betydelse även därför att apostolatet ofta kräver en

gemensam insats både inom Kyrkans gemenskaper och i de olika miljöerna. De för-
eningar, som bildats för ett samfällt apostoliskt arbete, är ett stöd för sina medlem-
mar; de utbildar medlemmarna för apostolatet samt organiserar och leder deras aposto-

liska insatser så att man kan räkna med mycket bättre resultat än om de enskilda
medlemmarna handlar var för sig.

IJnder nuvarande omständigheter är det helt enkelt nödvändigt att man inom lek-
männens verksamhetsområde stärker de gemenskapspräglade och organiserade for-
merna för apostolatet. Endast genom att hälla samman krafterna kan man nå alla de
måI, som apostolatet idag uppställer, och effektivt försvara de värden det här gäller.2
Diirvid är det särskilt berydelsefullt att apostolatet även inresserar sig för de van-
liga attityderna och den sociala bakgrunden bland dem, för vilka apostolatet är av-
sett; i annat fall kommer de sistnämnda att ofta inte vara vuxna det tryck som den
allmänna opinionen eller olika institutioner utövar.

Gruppapo stolatet s olika f ornt er

19. De apostoliska föreningarna uppvisar inbördes stora olikheter;3 en del går in
under Kyrkans allmänna apostolat; andta ägnar sig åt mera speciell evangelisation
och helgelse, andra åter att fylla den timliga ordningen med andligt liv; åter andra
vittnar om Kristus främst genom barmhärtighetsverk och kärleksgärningar.

Bland dessa föreningar bör man särskilt understödja dem som framhåller vikten
av och vinnlägger sig om att fördjupa enheten mellan medlemmarnas vardagsliv och
kristna tro. Föreningarna är inte självändamåI. De skali tjäna Kyrkans mission runt
om i vfulden; deras apostoliska kraft är beroende av deras konformitet med Kyrkans
syften liksom av vafie enskild medlems samt hela föreningens kristna vittnesbörd
och evangeliska anda.

Men med tanke på den fortskridande institutionaliseringen och den snabba ut-
vecklingen inom det moderna samhället kräver Kyrkans universella mission, att ka-
tolikerna mer och mer utvecklar organiserade former för sina apostoliska initiativ på
internationell nivå. De internationella katolska organisationerna kommer lättare att
kunna nå sina mål, om de grupper som de innefattar och deras medlemmar knyts
närmare varandra.

Så länge de uppehåller den tillbörliga förbindelsen med de kyrkliga myndighe-
terna,4 har lekmännen teft. 

^tt 
bilda och leda föreningars samt ansluta sig till dem

1 ;fr Pius XII: lbid: AAS +a (rs:r), p. z8z-288.
2 Jfr Pius XII: Encyklika Le pölerinage de Lo*rdes, z juli ry57: AAS +q (tgSl),

p.6rt.
3 Jfr Pius XII: Tal till Ledningen för den internationella federationen av katolska män,

8 dec. 1956: AAS +q GgSt), pp. z6-27.
' Jfr kap. Y, m z4.
6 Jfr S. Congregatio Concilii: Resolutio Corrientem, 13 nov. rgzo: AAS t3 (r9zr),

p,r39.
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som redan finns, Men man bör inte onödigtvis splittra krafterna, dvs. inte utan till-
räckliga skäl bilda nya föreningar eller hålla fast vid sådana som överlevt sig själva
och vid föråldrade metoder; i många fall är det ej heller ändamålsenligt att utan
urskiljning överföra former av apostolatet, som använts i en nation, till en annan.6

Den katolsAa aktionen

zo. Sedan årtionden tillbaka har lekmän i många nationer mycket intensivt ägnat
sig åt apostolatet och slutit sig samman till olika slag av aktioner och föreningar,
vilka i nära förbindelse med den kyrkliga hierarkin har varit och alltjämt är inrik-
tade mot måI, som i egentlig mening är apostoliska. Bland dessa och andra liknande
äldre föreningar bör man framför allt framhålla dem som 

- 
fastän de följt olika

metoder 
- 

framgingsrikt har arbetat för Kristi rike och som med all rätt anbe-
fallts och understötts av pävarna och många biskopar; av dem fick de namnet Katolsk
aktion, som definierades mycket ofta som lekmännens medverkan i det hierarkiska
apostolatet.T

Dessa former av apostolat, som i vår tid gör en värdefull insats vare sig de kallas
KatolsA aktion eller nägot annar, har följande gemensamma kännetecken:

a. Organisat.onernas omedelbara målsättning är Kyrkans apostoliska målsättning,
nämligen att göra evangeliet känt för människorna, helga dem samt utveckla detas
samveten i kristen riktning, så att de kan genomsyra de olika gemenskaperna och
miljöerna med evangeliets anda.

b. Lekmännen samarbetar med hierarkin utifrån sina egna förutsättningar; de bi-
drar med sin erfarenhet och sitt ansvarstagande vid ledningen av dessa organisa-
tioner, vid bedömningen av de betingelser, under vilka Kyrkans pastorala gåtning
skall utövas samt vid utarbetandet och genomförandet av aktionsptogrammen.

c. Lekmännen handlar samfällt likt en organisk korporation, så att Kyrkans ge-

menskapskaraktär klart kommer till utryck och apostolatet blir mera effektivt.
d. Vare sig lekmännen erbjudit sig frivilligt eller är kallade till aktionen och till

direkt samverkan med det hierarkiska apostolatet, arbetar de under hierarkins ledning
och överhöghet; hierarkin kan sanktionera denna samverkan genom en uttrycklig
fuilmakt.

Organisationer, som enligt hierarkins uppfattning har dessa kännetecken, måste

anses vara Katolsk aktion, även om de på grund av lokala och nationella förhållan-
den arbetar i andra former och bär andra namn.

Detta heliga Koncilium anbefaller enräget dessa institutioner, vilka otvivelaktigt
uppfyller de ofrånkomliga krav, som ställs på det kyrkliga apostolatet bland många
folk; konciliet inbjuder de präster och lekmän som deltar där att mer och mer ut-
veckla de ovan uppräknade kännetecknen och att alltid broderligt samarbeta med
alla andra former av apostolat inom Kyrkan.

zr, AIla apostoliska sammanslutningar måste med all rätt skattas högt. Men dem
som hierarkin förordar eller rekommenderar såsom svarande mot de akruella be-
hoven på en bestämd plats, eller bestämt att de skall upprättas såsom varande ange-
lägna, skall präster, ordensfolk och lekmän skatta särskilt högt och stödja efter vars

6 Jfr Johannes XXIII: Encyklika Princept Pastorarn, ro dec. 1959: AÄS jr (r9j9),
p. 8:6.

? Jfr Pius XI: Brev Q*ae nobit till kardinal Bertram, 13 nov. r9z8: ÅÅS zo (1928),
p.38j; Pius XII: Tal till A. C. Italicam,4 sept. r94o: ÄAS 3z (rg+o),p. j62.
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och ens möjlighet Hit räknas idag främst katolikernas internationella sammanslut-
ningar och föreningar.

zz. Särskilt lönjånta av heder och lovord inom Kyrkan är de lekmän 
- 

vare sig
gifta eller ogifta 

- 
vilka för alltid eller under viss tid tjänar dessa sammanslut-

ningar och deras aktioner med sin yrkesskicklighet. Kyrkan gläder sig mycket över
det från dag till dag stigande antalet lekmän, sorn gör en personlig insats inom
dem, dels i sina egna hemland, dels på det internationella planet och framförallt inom
katolska gemenskaper i missionerna eller de unga kyrkorna.

Kyrkans herdar skall gärna och med tacksamhet välkomna dessa lekmän och sörja
för dels att deras levnadsstandard så långr som möjligt motsvarar rättvisans, billig-
hetens och kärlekens krav, i synnerhet vad det gäller ett rimligt uppehälle för dem
och deras familjer, dels att de får nödig handledning, andligt sttid och uppmunffan.

V. Lekmannaapostolåtets normer
Inled.ning

23. Yarc sig lekmannaapostolatet utövas enskilt eller i en gemenskap med andra,
måste det på ett rätt sätt vara ioordnat i Kyrkans samlade apostoliska verksamhet;
gemenskapen med dem som den Helige Ande har insatt till att vara herdar för
Guds kyrka (jfr Åpg. zo: z8) utgör en väsentlig sida av det kristna apostolatet. Lika
nirdvändigt är de olika apostoliska arbetsgruppernas samarbete, vilket på lämpligt
sätt bör regleras av hierarkin.

Om enhetens anda skall kunna främjas så att den broderliga kärleken ger glans
ät vzrje insats inom Kyrkan, de gemensamma målen uppnås samt fördärvlig rivalitet
och avund undvikas, måste det fionas ömsesidig aktning f.ör alla former av apostolat
i Kyrkan och 

- 
under bevarande av vars och ens egenart 

- 
en lämplig koordina-

tion.8 Detta gäller framförallt när en speciell aktion i Kyrkan förutsätter endräkt och
apostoliskt samarbete mellan sekular- och ordensprästerskap, ordensfolk och lekmän.

Förbålland.et till biera*in

24. Det är hierarkins uppgift ^tt fÄmia lekmannaapostolatet, att dra upp rikt-
linjer för det och ge andligt stiid, att inrikta apostolatets utövande på Kyrkans all-
männa väl och sörja för vården av Kyrkans lära och ordning.

Lekmannaapostolatet tillåter olika slags relationer till hierarkin, beroende på
apostolatets art och föremåI.

I Kyrkan finns det många apostoliska företag, som kommit till stånd på lekmäp-
nens eget initiativ och som de leder med klokhet och omdöme. Under vissa om-
ständigheter kan Kyrkans mission utföras bättre av dessa företag, och därför lovordas
och anbefalls de ofta av hierarkin.e Men inget företag må kalla sig >katolskt' med
mindre den kyrkliga myndigheten givit sitt samtycke därtill.

Vissa former av lekmannaapostolatet får uttryckligt erkännande av hierarkin, ehuru
på olika sätt.

Dessutom kan den kyrkliga myndigheten, när Kyrkans allmänna väl så kräver,
bland de föreningar och apostoliska företag, som har ett omedelbart andligt syfte,
utvälja några, särskilt understödja dem och ta på sig ett speciellt ansvar för dem.
Genom att på sådant sätt reglera apostolatet alltefter omständigheterna, knyter hier-

8 Jfr Pius XI: Encyklika Quamais Nostra,3o april 1936: ÄAS z8 (ry6), pp. 16o-16r.
'gJfr S. C. Concilii Resolutio Corrientem, 13 nov. rgzo: ÅAS 13 (rgzt), pp. $7-\4o.
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arkin någon av dessa formet närmare till sitt eget apostoliska ämbete. Detta sker

natufligtvis under bevarande av bådas särskilda natur och egenatt och därför berövas

inte lekmännen den frihet, som är nödvändig för att kunna handla på eget initiativ.
Detta förfaringssätt från hierarkins sida kallas i olika kyrkliga dokument töt man-

d.aram, uppdrag, fullmakt.
Slutligen överlämnar hieratkin åt lekmännen vissa uppgifter, som hör mycket nära

sarlman med herdeämbetets plikter, såsom undervisning i den kristna läran, vissa

liturgiska handlingar och själavård. I kraft av denna nissio är lekmännen helt un-
.lerställda den högre kyrkliga ledningen vid utförandet av uppdraget.

När det gäller företag och institutioner i den timliga ordningen har den kyrk-
liga hierarkin i uppgift att undervisa om och autentiskt tolka de etiska principer som
skall följas; den har även rätt att, efter vederbörlig överläggning och sedan sakkun-
skap anlitats, avgöra om dessa företag och institutioner är i överensstämmelse med de

etiska normerna och att bestämma vad som behöver göras för att skydda och befrämja
den övernatudiga otdningens värden.

Pdsters kapets nedaerå,an

25. Biskopar, kyrkoherdar och övriga medlemmar av sekular- och ordensprästet-
skapet måste komma ihåg att rätten och plikten till apostolatet är gemensarD för alla
lcistna, både andliga och lekmän, och att även lekmännen vid uppbyggandet av

Kyrkan fyller sin egen funktion.l Fördenskull skall de broderligt samarbeta med
lekmännen i och för Kyrkan och särskilt ta hand om dem, som är engagerade i
apostolisk verksamhet.z

Särskild uppmärksamhet måste ägnas valet av de präster, som kan biträda i spe-

ciella former av lekmannaapostolat och som är vederbödigen utbildade.s De som
innehar en sådan tjänst på uppdrag av hietatkin, tepresenterar Kyrkan i sin pastorala
gärning; de skall främja goda förbindelser mellan hierarkin och lekmännen och alltid
troget hålla fast vid Kyrkans anda och lära; de skall satsa hela sin person på att ut-
veckla det andliga livet och det apostoliska sinnelaget hos de katolska föreningar som
anförtrotts dem; de skall hjälpa föreningarna i deras apostoliska verksamhet med
kloka råd och stödja deras initiativ. Genom eo ständig dialog med lekmännen skall
de noggrant undersöka, vilka metoder som gör den apostoliska aktiviteten mest fram-
gångsrik; de skall främja enhetens anda inom själva föreningen samt mellan den och
andra föreningar.

Slutligen skall ordensfolket, både bröder och systraf, uppskatta lekmännens aposto-

liska verksamhet; i enlighet med sina gemenskapers anda och normer skall de ägoa

sig åt att stimulera till lekmannainsatser,4 de skall också gärna stödja, besuida och

fullgöra de prästediga uppgifterna.

Medel lrir sammbete,

26. Inom stiften skall det om möjligt finnas råd, där präster och ordensfolk sam-

afbetar med lekmän för att stödja Kyrkans apostoliska verksamhet när det gdller

I Jfr Pius XII: Tal till Andra världskongressen för lekmannaapostolaten, 5 okt. 1957:
AAS aq Ggsz), p. ez7.

'Jfr Conc. Vat. II: Konstit*tion otn Kyrkan, n. 37: AAS fl (t16),pp.412-443.
8 Jfr Pius XII: TaI Menti Nottrae,23 sept. r95o: AA 4z (r95o), p. 66o.
' Jfr Conc. Vat. II: Dehret om ordensliuets fömyehe, n. L
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C oncilium V aticanunt. II
evangeliets förkunnelse och helgelsen, den karitativa och sociala insatsen osv. Dessa
råd kan befrämja inbördes samverkan mellan olika lekmannaföreningar och lekmanna-
insatser, under bevarande av vars och ens egenart och självständighet.s

Sådana råd skall om möjligt även finnas för en eller flera församlingar, f.ör flen
stift gemensamt och även på det nationella och internationella planet.6

Hos den Heliga Stolen skall det slutligen inrättas ett särskilt sekretariat rned
uppgift att stödja lekmannaapostolatet och ge det impulser, således ett centrum, som
är utrustat med lämpliga hjälpmedel för att förmedla nyheter om olika initiativ från
lekmännens sida, som kan bedriva undersökningar rörande frågor som blir akruella
inom detta område och som genom sina förslag hjälper hierarkin och lekmännen. I
detta sekretariat skall alla rörelser och företag på lekmannaapostolatets område vara
representerade, och här skall präster och ordensfolk samarbeta med lekmän.

Samarbete med. and.ra kristna ocb med. icke-kristna

z7. Det gemensamma arv som evangeliet utgör och den gemensamma förplik-
telse att vittna om detta arv, som följer därav, talat för, ja kräver ofta ett samarbete
mellan katoliker och andra kristna, dels mellan enskilda och gemenskaper inom
Kyrkan, dels på det nationella och det internationella planet.T

På samma sätt påkallar de gemensamma mänskliga värdena inte så sällan ett sam-
arbete mellan kristna, som fullföljer apostoliska syften, och dem som inte bekänner
sig till det kristna namnet men erkänner dessa gemensamma värden.

Genom ett sådant dynamiskt och klokt samarbete,8 som är av stor betydelse för
verksamheten på det timliga området, bekänner sig lekmännen till Kristus, världens
Frälsare, och till den enhet som gör mänskligheten till en enda familj.

VI. Utbildningen till apostolatet

28. För att apostolatet skall bli så effektivt som möjligt krävs en mångsidig och
omfattande utbildning. Denna behövs inte bara med tanke på de kontinuetliga f.nm-
stegen i andligt liv och kunskap hos lekmännen själva utan även med hänsyn till de
olika sakområden, personer och uppgifter, som deras verksamhet skall anpassas till.
Utbildningen måste bygga på den grund som detta heliga Koncilium har försvarat
och fastslagit i andra dokument.e Förutom den för alla kristna gemensamma utbild-
ningen krävs specialutbildning för många former av apostolat på grund av perso-
nernas olikheter och omständigheternas skiftande karaktär.

Principer lör utbildningen

29. Emedan lekmännen deltar i Kyrkans mission på sitt eget sätt, får deras aposto-
liska utbildning sin prägel av den för lekmännen karakteristiska relationen till värl-
den och av den för dem typiska spiritualiteten.

5 Jfr Benedikt XIY: De Synodo d.iocesana, r. llI, c. IX, n. VII.
6 Jfr Pius XI: Encyklika Quamuis Nottra,3o april rpa6: AÅS z8 Qy6), pp. 16o-16r.
" Jfr Johannes XXIII: Encyklika Mater et Magittra, 15 maj 196r: ÅAS fi G96r),

pp.4j6-457; Conc. Vat. II: Dekret om ekarneniken, n. r2: AAS:Z Gg6il, pp.99-roo.
" Jfr Conc. Vat. II: Dekret om ekuntenihen, n. rz: ÄÅS j7 G96), p. roo; Kon-

stitation om Kyrken, n. 15: AÄS ,7 G96t), p. r9-2o.
" Jfr Conc. Vat. II: Konstit*tion om Kyrkan, kap. II, IV, V: AAS j7 G96r),pp. r2-2t,

37-49; Dekret orn ek*meniAen, nn. 4, 6, 7 , rz: AAS :z 0S6) , pp. 94, 96, 97, 99, rooi
jfr även ovan n. 4.
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Dekreret orn lekmdnnaapostoldtet

Utbildningen förutsätter en viss allmänmänsklig bildning på nivå med den en-
skildes begåvning och naturliga förutsättningar. Lekmännen skall nämligen vara med-
lemmar av sitt eget samhälle och öppna för dess kultur, och för den skull måste de
ha goda kunskaper om den moderna världen.

Men fra-för allt måste lekmännen lära sig hur man utför Kristi och Kyrkans
mission genom att grunda sitt liv i tron på skapelsens och frälsningens gudomliga
mysterium samt genom att inspireras av den Helige Ande, som ger liv åt Guds folk
och driver alla människor till att älska Gud, världen och människorna i Honom.
Denna utbildning är grundvalen och förutsättningen för allt fruktbarc apostolac.

Förutom religiös fostran är det nödvändigt med en solid teologisk, etisk och filo-
sofisk skolning, avpassad efter den enskildes ålder, ställning och begåvning. Likaså
får vikten av en allsidig kultur i förening med praktisk och teknisk skolning på intet
vis underskattas.

För de goda mänskliga relationernas skull måste de sant mänskliga värdena odlas,
framför allt konsten att leva och arbeta i brodedig sämja med andra samt konsten
att Iön en dialog.

Men då utbildningen till apostolatet inte enbart får bestå i teoretisk skolning, skall
lekmännen redan från början steg för steg lära sig att omdömesgillt se, bedöma och

utföra allt i trons ljus och tillsammans med andra .omsätta det i handling och på så

sätt växa in i en aktiv tjänst i Kyrkan.r Denna utbildning, som kontinuerligt behöver
kompletteras på grund av den mänskliga personens växande mognad och de ständigt
nya problemen, kräver en dag föt dag fördjupad kunskap och en för ändamålet av-
passad verksamhet. Då man försöker komma till rätta med alla de anspråk, som

ställs på utbildningen, måste man emellertid ha den mänskliga personens enhet och
integritet för ögonen så att dess harmoniska jämvikt bevaras och befrämjas.

Sålunda elgagerr sig lekmannen helt och fullt i den timliga ordningens verkiig-
het och övertar sin roll i dess utgestaltning; samtidigt gör han som en Kyrkans le-
vande lem och vittne henne närvarande och verksam mitt i vardagslivet.2

Utbildningens ledare

ao. Utbildningen till apostolatet börjar redan med barnens första undervisning.
Men det är särskilt den uppväxande ungdomen, som skall införas i apostolatet och
uppfyllas av dess anda. Utbildningen skall fortgå hela livet igenom allteftersom ny-
tillkomna uppgifter kräver det. Därför är det självklart att aIla, som har hand om den
kristna fostran, även är skyldiga att utbilda till apostolatet.

Inom familjen är det föräldrarna som ger sina barn kunskap om Guds kädek till
alla människor och som steg för steg, främst genom sitt föredöme, lär barnen att ha
omsorg om nästans såväl materiella som andliga behov. Hela familjen och dess ge-
mensamma liv skall alhsä vara en skola för apostolatet.

Barnen måste dessutom uppfostras till att se utöver familjens horisont och att bli
öppna för gemenskapen i Kyrkan och i världen. De upptas i lokalförsamlingens ge-
menskap och skall alltmera känna sig som levande och aktiva medlemmar av Guds-
folket. Prästerna skall i sin kateketiska undervisning, i Ordets förkunnelse, i siäla-
vård och vid andra pastorala förrättningar uppmärksamma apostolatsutbildningen.

'-Jfr Pius XII: Tal till första internationella kongressen för 'boy-scouts,,6 juni r95z:
aA{++ Gg2z), pp._57e-j8o; Johannes XXIII: Enciklika Mier;; n;;^;;", rs'^^i ,g6r,
ÅÅS 53 ge6r),456.

2 Jfr Conc. Vat. II: Konstitation om Kykan, n.33: AAS j7 Gg6r),p. t9.
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Concilium Vaticanum lI
Skolor, kollegier och andra katolska utbildningsanstalter har även skyldighet att

utveckla katolska tänkesätt och apostolisk aktivitet hos ungdomen. Om de unga inte
har tillgång till en sådan utbildning, antingen därför att de inte gfu i skola eller av
andra skäI, måste föräldrar och själasörjare samt föreningar som arbetar för lekmanna-
apostolatet desto mer ägna sig åt densamma. Lärare och uppfostrare L andra sidan, som
redan i kraf.t av sitt kall och ämbete utövar ett betydelsefullt apostolat, skall vara
uuustade med nödvändiga kunskaper och pedagogisk skicklighet för att kunna med-
dela den här avsedda undervisningen på ett effektivt sätt.

Likaså skall de lekmannagrupper och föreningar, sorn är inriktade på apostolatet
eller andra övernaturliga måI, energiskt arbeta med apostolatsutbildningen på ett sätt
som motsvarar deras egna mål och syften.s Detta är ofta den vaaliga vägen till en
låimplig utbildning. I föreningarna sker den teoretiska, andliga och praktiska skol-
ningen; medlemmarna diskuterar gruppvis med sina kamrater och vänner metoder
för och resultatet av sin apostoliska verksamhet och prövar sin dagliga gärning inför
evangeliet.

En utbildning av ovao antydd art bör organiseras så att hänsyn tas till hela lek-
mannaapostolatet, som ju skall utövas inte bara inom föreningarnas ram utan även

under alla andra förhållanden i livet, i synnerhet i yrkeslivet och i det sociala livet.
!a, vat och en måste oförtrutet förbereda sig själv till apostolatet och detta är all-
deles särskilt viktigt, när man blir vuxen. Med tilltagande ålder vidgas nämligen
perspektiven och så kan var och en bättre upptäcka de anlag, som Gud har givit
honom eller henne, och mera effektivt sätta in de nådegåvor, som han har mottagit
av den Helige Ande, till sina bröders bästa.

Anpassning till aposolatets olika forrner

3r. Några ryper av apostolat kräver en speciellt avpassad utbildning.
a. När apostolatet består i att till människorna förmedla evangeliet och helgelsen,

måste lekmännen särskilt skolas i uppgiften att samtala med andra, troende och icke'
troende, så att Kristi budskap blir känt för alla.a

Men eftersom materialismen i väta dagar utbreder sig överallt, även bland ka-
toliker, måste lekmännen inte bara fördjupa sina kunskaper i den katolska lärao, sär-

skilt i det som är kontroversiellt, utan även möta varje form av materialism med det
vittnesbiird som ett liv i evangeliets anda utgör.

b. Med tanke på förnyelsen av de timliga tingetrs ordning skall lekmännen under-
visas om den betydelse och det värde som de timliga tiogen har både i sig själva och

i sin relation till alla den mänskliga personens mä. Lekmännen skall övas i att rätt
bruka tingen och att organisera de mänskliga institutionetna under ständigt hänsyns-

tagande till det allmänna bästa i enlighet med de principer som Kyrkan uppställer
i sin sede- och sociallära. Framförallt måste lekmännen lära sig sociallärans grund-

satser och dess konsekvenser, så att de själva kan bidra till uppgiften att dels vidare-
uweckla denna lära, dels på ea riktigt sätt tillämpa dess principer i varje enskilt
fall.6

c. Emedan det är kädeksgärningarna och barmhärtighetsverken, som på det mest

s Jfr Johannes XXlll: Maet et Magistrdi AAS :l Q96r),p'4t5.
' lfr Pius XII: Encyklika Sertarn laetitiae, r nov. 1939: AAS 3r G939), pP. 6+l4cc:

Dens.: Ad. ,l.a*reari. Act. Cath. lt., z4 mat r9ti.
6 Jfr Pius XII: Tal till väddskongressen för den katolska kvinnliga ungdomen, 18 april

r95z: AAS 44 G91;'2), p, 4r4-4r9; Deos.: Tal till den kristna arbetarföreningen i Italien
(ACLI), r maj 1955: AAS +z GgSS), pp. 4o3-4o4.
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slåeode sättet vittnar om det krisma livet, skall den apostoliska skolningen även

omfatta hur dessa verk utförs; de krisanogna skall redan från sin barndom län sig
att lida med de lidande och med stor generositet hjälpa dem i deras nöd.6

Hjälpmedlen

32. För lekmän som ägnar sig åt apostolatet finns det redan utmärkta hjälpmedel:
möten, kongresser, stilla dagar, teträtter, ofta återkommaode sammanuäden, koofe-
renser, biicker, kommentater; allt detta gör det möjligt aft förvärva djupare insikter
i den Heliga Skrift och den katolska läran, att få näring för sitt andliga liv och an
bättre lära känna situationen i vdrlden samt finoa och uweckla lämpliga metoder.?

Dessa hjälpmedel tar hänsyn till de olika former som apostolatet antar i de mil-
jcier där det utövas.

För detta ändamål har det även upprättats centra eller institut för högre utbild-
ning, och dessa kan redan nu uppvisa goda resultat.

Detta heliga Koncilium gläder sig över all sådan verksamhet, som redan dr i gång

i olika delar av Kyrkan, och önskar livligt att den kommer till stånd på andra plaaer

där den är av behovet påkallad.
Därutöver skall centa för dokumentation och studier rötande apostolatets alla

grenar upprättas, inte endast för teologi utan även för anropologi, psykologi, socio-

logi och metodologi, så att lekmännen kan uweckla sin förmåga och sina möjlig-
heter, det mä vata män eller kvinnor, ungdom eller vuxna.

Uppmaning

33. Detta heliga Koncili"- bönfaller alla lekmän enuäget i Herreo att gärna,
generöst och med öppet sinne lyssna till Kristus, som i detta ögonblick med allt efter-
tryck inbjuder dem, och till den impuls som utgår från den Helige Ande. Särskilt
ungdomen måste känna, aa appelleo riktas till dem och att de bör ta emot den med

beslutsamhet och storsinthet. Genom denna heliga Synod inbjuder Herren sjiilv på

nytt alla lekmän 
^tt 

dag för dag komma Honom allt närmare och 
- 

sedan de be-

rånkt, an det som är Hans, även är deras (jfr Fil. z::) 
- 

fdlja Hooom i hans fräls-
ningsbringande mission. Än en gång sänder Hao ut dem till vatje stad och varje
ort, dit Han själv vill komma (ifr Luk. ro: r) för att de i alla de olika former och
metder, som Kyrkans ena apostolat antar och som stäodigt måste anpassas efter tidens
krav, skall bevisa sig vara hans medarbetare, alltid överflödande i Herrens verk, eme'
dan de vet att deras arbete inte fu fåttängt i Herren (jfr r Kor. 15:58).

Till detta dekret i dess helhet lilsom i dess eoskildheter gåvo Fäderna sitt bifall;
och Vi, i kraft av den apostoliska fullmakt, vilkeo Kristus överlämnat åt Oss, till-
såmmans med de Vördade Fäderna, godkänna, förordna och stadfdsta detsamma i den
Helige Ande och bjuda härmed att det som stadfästs i den heliga Synoden blive kun-
gjort till Guds ära.

Rom, vid S:t Petrus, den 18 november 1965
(undertecknat av påven Paul VI och alla Lonciliefäderna)

6 Jfr Pius XII: Tal till delegaterna vid Caritas-kongrcssen,27 april r95z: AAS44fg;z),
pp.470-47r,

r Jfr Johanoes XXlll: Mater e, Mag;sna, AÅS fl (r9or), p.4j4.
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