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SEDAN SIST

Astrid. Cleae borNgången

Den 8 april detta år dog Ästrid Cleve
som 93-åring i Mariasystrarnas sjukhem
i Västerås. I henne får man se en sam-
manfattning av möjligheter som ofta sät-
tes i motsats till varandra.

Utan att någonsin ha innehaft en läro-
stol var hon en erkänd forskare. Utan
den förhandssanktion som en professur
ger åt sina titelbärare (ibland även i de-
ras egna ögon! ) stod hon i första raden
bland fackmännen. Det är sant, att Astrid
Cleve hade särskilt gynnsamma startvill-
kor. Redan som barn fick hon av sin
far, kemiprofessorn Per Theodor Cleve
(r84o-r9o5), Iära sig åtskilligt, som an-
dra först på licenciandstadiet hinner för-
värva kunskaper i. Det var också fadern
som väckte hennes intresse för kiselalger
och som därmed kom att stå även vid
hennes vetenskapliga livsverks vagga. Art-
då måste hon under årtionden gå sin väg
som forskare ensam och oförstådd. He-
dern att få tituleras professor tillerkändes
henne inte förrän hon framlagt sitt fem-
bandsverk Di.e Diatomeen oon Scbtued,en

und Finnland (Kungl. Vetenskapsakade-
miens handling r, 4:e serie, bd 3 $ 3,
Stockholm t95r-r955). Enligt experti-
sen framstår den av åttioåringen slut-
förda publikationen som ett standardverk,
när det gäller diatomologin, vetenskapen
om kiselalgerna. 

- 
Därtill kommer nå-

got annat. Den i dag ofta efterlysta wär-
vetenskapliga inställningen, fackidiotins
övervinnande, hade i Åstrid Cleve en ti-
dig representant. Hoo tillät sig att till-
lämpa sina diatomologiska kunskaper på
kvartärgeologiska problem och fick där-
med sätta spår inom ett forskningsom-

7 - 682832 Credo, 49 :e årg. Nr 3, 1968

råde som ursprungligen inte var hennes
eget. Vissa kiselalger kan endast före-
komma i vatten, det visste hon. Finns
avlagringar av sädana i nuvarande bergs-
11ak1g1 

- 
det lyckades hon visa beträf-

fande Lappmarken 
- 

så måste dessa i
ett tidigare skede av jordens tillblivelse
ha legat under havsytan och kan först
senare ha lyfts upp. Man förstår, att vissa
kvartärgeologer inte var särskilt lyckliga
över att Astrid Cleves obekymrade for-
skarvitalitet låtit deras diatomologiska
oskuld komma i dagen. Men ingen kunde
förneka, att >wärvetenskaplighetenu visat
sin metodiska betydelse. 

- 
Slutligen var

Ästrid Cleve både en forskarpionjär och
en troende katolik. Trots sitt välutbil-
dade intellektuella samvete hade hon inga
hämningar att bekänna sig till den form
av kristendomen, som mer än alLa anåra
påstås odla meningsförtryck och andligt
förmynderskap. Astrid Cleve var en för
god metodiker för att inte veta bättre.
Är Nasar6en värd tilltro (vilket är grund-
valen för all kristen övertygelse), så

kan han tillföriidigt vittna om den di-
mension han härstammar iftär,, utan att
därmed inskränka människans {rihet eller
forskningens oberoende. Vad han har att
upplysa oss om ligget ju bortom räck-
vidden för mänskligt snille. Vad han
har meddelat oss, skulle man i alla fall
såsom vetenskapsman endast kunna fråga
efter, men inte fL reda pä. Man kan
alltså med gott samvete följa honom och
ändä vara en noggrant arbetande och kri-
tiskt inställd forskare. Åsttid Cleve bru-
kade ibland inför goda vänner avslöja
sin överrygelse, då alltid med sitt sam-
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Sedan sist

tidigt barnsliga och modediga småleende att de inte kan vara helt oförstående inför
på läpparna. eventualiteten av tägot bortom liggande

Astrid Cleve föddes den zz januai 
- 

vilket på ett övertygande sätt fram-
t875 i Uppsala. Hon var forskare på träder i överläkare 'Werner Duvetnoys
egen hand och ändå erkänd som fackman. nyktra och med rapp penna skrivna in-
Hon var diatomolog och samtidigt kvar- lägg. Med sitt vittnesbörd om liaet fast-
tärgeolog. Hon var både vetenskapsman slår nu de kristna källorna just något som
och katolik. Tre gånger förenade hon, övergår jordisk erfarenhet. De räknar
vad ibland anses vara oförenligt. med att människans liv är mer än vad

det ser ut aft vara. De ger livet en di-
mension, som inte omedelbart låter sig
gripas. Har Bibeln rätt? Eftersom ingen
lyckats bevisa motsatsen, förblit frågan

Om liaet et'ter detta öppen, åtminstone så länge logiken gäl-
ler.

har Svenska Dagbladet under de seoaste

månaderna publicerat en rad a*iklar av
olika och oliktänkande författare. Inläg-
gen måste i flera avseenden förvåna läsa-
ren.

För det första fäster man sig vid att
själva frågestäilningen inte blivit före-
mål för kritik. Om livet efter detta talar
de kristna källskrifterna faktiskt inte. Ta-
lesättet är där lika okänt som i en del
moderna språk. Talar man om livet elter
detta, så har man ställt in frågan i ett
tidsschema och därmed räffat ett för-
handsavgörande. Problemställningen har
förenklats, för att inte säga förflackaa. Bi-
beln är mera försiktig. Där läser mari om
det eviga livet, om livet hos ,fädernao,
om härligheten, om fulländningen eiler
helt enkelt om ,livet,. De bibliska för-
f.attarna visar sig vara övertygade om att
något förborgat håller på att bli uppen-
bart. Inlåter man sig utan all reservation
på den förenkling, som talet om livet
elter detta innebär, så har man från bör-
jan frånhänt sig en del av möjligheterna
att svara. Hålier man sig däremot till de
uttryckssätt, som tillhör den äldsta kri-
stendomen, så har man en avsevärt bättre
utgringspunkt för förklaringar. överras-
kande nog kan man då anknyta till vad
nutida människor känner. Vfua samtida
visar ju inte sällan ett rentav pessimis-
tiskt sinne för människans begränsning.
Stöter de på en gräns, så betyder detta,

roo

För det andra har man anledning att
undra, varför ingen av artikelförfattarna
stälier sig tveksam inför uppgiften att be-
handla ett ämne som ulivet efter detta>
i en dagstidning. Möjligen kan biskop
Äul6ns flykt till begravningsriten tolkas
som ett nej till att besvara själva frågan.
Det finns i varje fall problem, som inte
låter sig kladäggas inom dagspressens

ram. Därmed är inte sagt, att en daglig
tidning bör inskränka sig till att enbart
ge informationer. Yrkesmedvetna journa-
lister känner sig helt naturligt ansvariga
för att med sina kommentarer bidra till
opinionsbildningen. Däri har de rätt. Än-
då reser sig vissa gränser. Vad som över-
gån en viss grad av komplexitet, kräver
en mera ingående behandling, allaå
större utrymme än vad en dagstidning
kan ställa till sina skribenters förfogande.
Intrikata samvetsfrågor passar lika litet i
dagspressen som invecklade vetenskapliga
forskningsresultat. Det påstås ju till och
med finnas saker och ting, om vilka man
inte kan tala alls 

- 
till vilken åsikt Lud-

wig \il/ittgenstein under sina tidigare år
bekände sig, då han skrev, att ,vad man
icke kan tala orn, därom måste man tiga)
(Tractatus 7). Gertrud von le Fort ger ut-
uyck åt en liknande syn, när hon jäm-
för vära språk med kärl, som en dag
kommer att sprängas, så att "det dittills
osagdas vilda vatten bryter sig framu
(Hymnerna till kyrkan). Eventuellt skulle
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en noggrann språkanalys om inte direkt
bevisa, så dock inte förmå utesluta den
möjligheten. Säkea är att man inte vid
vilka tillfälleo som helst kan tala om
vad som helst. Inte ens goda vänner rör
utan diskretion vid det, som håller dem
samman, ja, de känner sig eniga om åt-
skilligt, som de aldrig talar om och som
de inte alls vill prata sönder. Ållt detta
räcker för att framkalla frågan, om djupt
liggande problem, sådana som det om
den jordiska tillvarons gräns, kan behand-
las i dagspressen.

För det tredje blev man inför diskus-
sionen i Svenska Dagbladet förvånad över
att män, som klart bekände sig till kri-
stendomen, inte försökte redovisa, hur
deras svar ftangär ur de kristna grund-
principerna. Ett glädjeväckande undan-
tag bildar visserligen biskop Borgenstjer-
na, då han påpekar sambandet mellan
gudstron och övertygelsen om ett liv, som
övergår jordisk erfarenhet, men som så

ofta, bekräftar undantaget den motsatta
regeln. Många av vära samtida vet i själ-
va verket mindre om kristendomen än
vad de menar sig veta. F. ö. är det alltid
bta att redovisa vad man går ut ifrån,
när det gäller att besvara en fråga. Innan
man inlåter sig på att fnmlägga ett svar,
är det lämpli gt ztt ge en referensram, så

a$ svaret kan visa sig fylla de därpå be-
roende kriterierna. En regel, som all ve-
tenskaplig forskning villig[ böjer sig för,
kan bidra till klarhet, även där det som
i föreliggande fall inte tör sig om strängt
vetenskapliga uppgif ter.

Det är mödan värt am här stanna ett
par ögonblick. Man skulle i själva verket
kunna ta olika tolkningat 

^v 
kristendo-

landet, alltså som något i hög grad me-
ningsfullt. Med oreligiöst oskyldigar (så-

dana alltså, som säger sig inte veta om nå-
got gudsförhållande eller u$ryckligen för-
nekar en gudomlig realitet) borde man
därför först tala om själva gudsförhållan-
det för att om möjligt skapa en bärkraftig
bas för fortsatta samtal. 

- 
Går man ett

steg längre och tänker på kristendomen
som på en återlösningsreligion,
så ger den därmed preciserade ramen till-
fälle att fnmlä,gga ea lika preciserat svar.
Återlösningen, som även kallas frälsning,
är ett skeende. Ett rliv efter dettar av-
slöjar sig då som skeendets definitiva
avslutning. Är frälsning eller 

- 
för att

ersätta ett associativt alltför belastat ord
med ett mindre urvattnat sådant 

- 
är

räddning från någon tan möjLig och till
och med nödvändig, så kan inte någon-
ting invändas mot tanken på en slutgiltigt
genomförd räddning. Ävböjer man där-
emot både behovet och möjligheten av
räddning, så är vägen till dess genom-
förande avskuren. 

- 
Gfu man ännu ett

steg längre och betraktar 
- 

i enlighet
med kristen förkunnelse 

- 
återlösning-

ens innebörd som ett möte med en
person av övermänsklig mäktighet, så

blir ett liv, som är intensivare än vårt
på jorden upplevda, genast något mycket
eftersträvansvän. Vad längtar vi mera
efer än att ha kontakt med levande va-
relser! Och vad lider vi mera av än att
kärleken aldrig lyckas uttala sig helt, att
således kontakten alltid förblir ofullbor-
dad! Människan kan inte undvara gemen-
skap. Det utgör en omistlig del av hennes
liv att finna förtroende och att någon
gäng vara erkänd. Hon kan alltså inte

men 
- 

olika sidor hos fenomenet 
- 

annat än vara tilltalad av id6n om väo-
som grundval för svaret på frågan om skap med någon, som så till den grad
liaet. Som första utgångspunkt erbjuder överuäIfar hennes egna mått, att de be-
sig, att kristendomen är en religion, gränsningar, som belastar melianmänsk-
att den alltså räknar med att människan liga relationer, här inte skulle pina henne.
står i, eller bör bli medveten om, ett guds- Det återstår endast en fräga, r.ämligen
förhållande. Ea liv, som går utöver jor- om id6n om en personlig makt ubortom
dens villkor, ter sig i en sådan referens- stiärnorna> återspeglar en realitet. Ått
tam som en intensiv form av gudsförhål- detta är mycket rimligt kan med hänsyn

IOI
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till människans oaturliga inriktning på Tid.stypitkt
gemenskap inte förnekas. Menar någon
sig ändå har skäl att skjuta den kristna verkar ämnet på en avhandling som nyss

gudsid6n till sagornas eller till drömmar- försvatats i Uppsala. Dominikanteologen

nas värld, så är en diskussion om ,livet Ren6 Kieffer disputerade den r r maj

efter detta, lika utsikts- som meningslös. 1968 vid den teologiska fakulteten där

Kontentan av de här framförda antyd- för att vinna teologie doktorsgrad och

ningarna är lika enkel som viktig. >Livet fick docentbetyg. Den nyblivne docen-

efter detta, är logiskt betraktat ett sekan- ten dr luxemburgare, född år I93o.
d,ärfenomen. Man kan inte tala om det Hans avhandling, som kom ut i Coniec'

och inte vänta sig någon förståelse för tanea Biblica (Lund 1968), granskar ve-

det, där basfenomenen inte är erkända. dertagna textkritiska tillvägagångssän

Är man verkligen övertygad om art ett med utgångspunkt från zo verser ur Jo-
liv pågår, som är stöffe än vårt rent jor- hannesevangeliet (6:52-7r)' Arbetet låter

diska, så måste man alltså avstå frätt att hittills oprövade metodiska möjligheter

inlåta sig på en diskussion om detta med komma i synfältet och aktualiserar text-

någon, som inte står på samma bas. Man kritikernas dröm att utöver kända textut-

kan ju inte heller rneningsfullt tala om formningar nå tillbaka till tidigare sta-

låt oss säga buddisternas beredvillighet dier i uwecklingen av Nya Testamentets

att vid kritiska tillfällen sätta livet till, text. Resultatet blir en förhoppning, som

innan man har kladagt de buddistisk" i avhandlingens titel har klätts i en fråga:

principer, sorn utgör självmordens motiv. Au d.elå d.et rccentionrl 
- 

vilket bety-

Ett fesonemang om sekundärfenomen der: kan vi hoppas att nå bakom kända

utan kännedom om de primära samrnan- versioner av den nytestamentliga texten

hang, på vilka de logiskt beror, är vilse- (r'recensioneru) för att närma oss original-
ledande. texten? Kan vi räkna med att nå när-

Den kristna människan har en tredub-
bel övertygelse. Hon litar på att hon, lik-
som alla andra, står i ett beskrivbart för-
hållande till en i förväg given realitet,
m. a. o. att hon befinner sig i ett guds-
förhållande. Dessutom räknar hon med
att någonting håller på att ske mellan
människan och den gudomliga realiteten,
m. a. o. att återlösningen meddelas. Slut-
ligen är hon förvissad om att återlös-
ningen 

- 
räddningen 

- 
kommer att

mynna ut i en dynamisk fullbordan, dvs.
i något som framstår som ett översval-
lande liv. Det är inte omöjligt aft uttala
sig om allt detta i dess naturliga samman-
hang. Men det är avgörande att stäIl-
ningstagandet till "livet efter dettau är
bärlett v något annat. Upplöser man
frågepunktens förbindelse med dess gro-
grund, så finns det inte längre nägot att
diskutera. Isolerade detaljer är konstiga,
motbjudande eller löjeväckande, här som
överallt och alltid.

r02

mare ursprunget? Kieffers forskningar
rör sig på ett högt specialvetenskapligt
abstraktionsplan. De ger dock anledning
till en jämförelse, som kan ge tankestäl-
lare även åt icke-fackmän. I själva ver-
ket befinner sig en del vetenskaper på
liknande vägar. Djuppsykologin söker
sig tillbaka till urlenomenen, sociologin
till elententärprocerrernd i invecklade
struktursammanhang. Filosofin är angelä-
gen om tänkandets outtalade föratsätt-
ningar. De exakta vetenskaperna intres-
serar sig för sina logiska grund,aalar, Om
allt detta känner man sig påmind, när
en exeget viLl nä bakon rrecensionernar.

Påuen reser,

detta betyder, att han begagnar sig av den
rörelsefrihet som dagens situation ger ho-
nom och som kan sättas på aktivsidan av
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den nya historiska och aktuella politiska
uweckiingen. Det betyder därutöver, att
den rörlighet som utmärker vår tid håller
på att bli en sida hos kyrkan själv, den
kyrka som man stundom brukar kalla för
stelnad. Det betyder framför allt, att vi
framdeles har att räkna med avsevärda
förändringar i påvens sätt att fylla sin
apostoliska uppgift. Allt detta sad'e Pau-
lus VI s,jälo, då han 

- 
betecknande nog

- 
lämnade det första meddelandet om

sin förestående resa till Colombia under
den offentliga rutinmottagningen i San

Pietro den 8 maj detta år. Resan har

Konplettering

Med anledning av Gunnel Vallquists
artikel 'Lekfolkets entr6, i CREDO:s
XLVIII:e ätg. s. zoo-zoz (nr 51ry61), dåt
det påstås att oden polska delegationen till
hälften bestod av exilpolacker och alltså
var heterogen intill förlamning,, ber under-
tecknad 

- 
som medlem av den polska de-

legationen 
- 

att lä påpeka följande:
r. Den polska deiegationen bestod av zr

delegater från Polen och 9 delegater från
den polska emigrationen, hörande till sam-
ma kyrkliga jurisdiktion. Delegaterna från
Polen representerade alltså en majoritet på
mer än z tredjedelar (se f. ö. Tygodnik
Powszechny, Krak6w den z8 januari 1968).

z. Eftersom inte den faktiska förutsätt-
ningen stämmer, är också slutsatsen nhete-
rogen intill förlamning' felaktig. I själva
verket var samarbetet mellan de wå delarna
av den polska delegationen helt korrekt och
harmoniskt. Detta har även betonats i den
katolska pressen i Polen (Tygodnik Pow-
szechny, \Viez), med erkännsamma ord för
biskop I?'ladyslaw Rubin (Rom), som var
den sammanhåilande kraJten, full av till-
mötesgående. Alla polacker tog aktiv del i
de arbetsgrupper (r6agssf.tts,), i vilka de
hade olika funktioner. Det räcker hår att
närnna att t. ex. Kommitt6n för resolutio-
nernas redigering leddes av professot Jacek
\Tozniakowski (Lublin), carrefouren kring
massmedia av ptofessor Andrzej Ruszkow-
ski (Lima) samt att redaktör Jerzy Turowicz
(Krak6w) talade vid symposiet kring trons
år. "Vi betraktade oss i Rom såsom det
polska lekfolkets representation, men sam-
tidigt som representanter för världslaikatet',
skriver ledaren för den polska delegationen,
Jerzy Turowicz (Tygodnik Powszechny, den

ea dubbelt syfte. Den höge passageraren

vill avsluta den eukaristiska kongressen

i Bogotå och ämnar dessutom öppna den

första latinamerikanska biskopskonferen-
sen. Inför en värld där även fromma
ibland har svårt att förstå sakramentens
innebörd betonar påven aktualiteten av
Kristi reella närvaro i eukaristin. I en tid
som ofta förbiser det kyrkliga ämbetets
id6 understryker påven de biskopliga äm-
betsbärarnas ofrånkomliga roll. Roms
biskop vill påminna samtideo både om
kyrkans innersida och om hennes syn-
liga yttre författning.

z8 januari 1968). ,De erfarenheter 
- 

olika
om än analoga 

- 
som varje särskild dele-

gation medförde, inordnade de 
- 

såsom
under en gemensam nämnare 

- 
i den uni

versella Kyrkans problematik',

Boi;lilau Karcutski

Med anledning av min artikel "Lekfol-
kets entr6, hat ttär^ exil-polskt håll på-
pekats att den poiska delegationen inte, som
jag påstod, var tiil hälften sammansatt av
exilpolacker, utan aft dessa utgjorde en
knapp tredjedel. Härvidlag var jag alhsä
felaktigt underrättad och är tacksam för
rättelsen.

Vidare har man reagerat mot min be-
dömning att samma delegation föilamades
av sio heterogena sammansättning. Man på-
pekar att samarbetet mellan de två delarna
av delegationen var helt korrekt och har-
moniskt, viiket även den polska katolska
pressen betonat. Detta bevisar nu inte så
mycket: man har svårt att tänka sig att en
katolsk tidning i nämarande läge skulle
offendiggöra någon som helst inomkyrklig
kritik 

- 
den polska katolska pressens policy

är som bekant en absolut enad front. Till
denna invändning kan jag alluä bara kon-
statera att bedömningarna är olika: mina
polska kontakter i delegationen uaalade sig
på ett sätt som föranledde mig till den for-
mulering som påtalats. Naturligwis vidgår
jag gfuna att den i varje fall var en förenk-
ling, betingad av det begränsade utrym-
met,

Gannel' Va.llq*ist

ro3
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TJ.lu kristenheten borde i dag van medveten om att kristendomens infly-
I ltande i världen håller på att minskas. Varje kristen konferens måste där-
för oroas av fuägan, vilka som är orsakerna till den pågående avkristningen.
Har världens beredskap att lyssna till det kristna budskapet gått tillbaka? Har
ett sekulariserat släkte bliv'i,t sig självt nog? Eller är det ton, som har blivit
svag? Har den,krympt till klencogenhet och ä,r det därför, som kristna prin-
ciper inte i samrna grad som förr förmår göra sig gällande? Är det alltså de

ytue omständigheterna som har förvärrats, eller ligger de väsentliga orsakerna
till dagens krisläge i kristenhetens eget inre?

I g.r

Den fråga, som dagen ställer, aktualiseras inför den förestående fjärde
generalförsamlingen av Kyrkornas världsråd i Uppsala, 4-zo juli 1968. Kom-
mer konferensen att bry sig om kristendomens ställning och rykte i den stora

världen? Kommer den att ta hänsyn till krisläget? Då kan den tillwinga sig
även utomståendes uppmärksamhe't. Eller blir det så, 'att mötet i Uppsala be-

gränsar sig till ,rent interna problem? Kommer ögonen att förbli inåwända?
I så fall skulle Kyrkornas väddsråd inte ens va,ra troget sin egen tillkomst-
historia. Det var ju krisfenomen i mötet mellan kristendom och värld, som ut-
löste den ekumenik, som Genåve-organisa,tionen representerar.

För att motverka den genom kristerthetens splittring förorsakade urholk-
ningen av den lristna predik-'-s missionerande kraft bildades - i kölvattne't
av den internationella m,issionskonferensen i Edinburgh rgro - In'ternatio-
nal Missionary Council. Och den hos många kristna växande ansvarskänslan
inför medmänniskors ncidläge förde till kontakter kring "Life a,nd I7ork" och

till den grundläggande världskonferensen i Stockholm fu 1925. Om Stock-

holmskonferensen, framför allt genom sin ivrigaste tillskyndare ärkebiskop

Nathan Söderblom, beharskades av överrrygelsen att tron skiljer medan kär-
leken för sarunan, om rnan rned andra ord genom en gemensarn social in-
sats ville siika sig tillbaka till den förlorade enheten i tron, hölt sig därmed
själva kärleksverksamheten i trons dimension. Det var alltså inte något annat
än sakens inre logik, som lät ett påbörjat e,kumeniskt samarbete för >Life
and I7ork> bli grundvalen för ansträngningar lring >Fai*r and Order". Vad
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som i Stockholm hade varit en biavsikt, renodlades i Lausanne, åå,r fu ry27
den första väddskonferensen för >Faith and Order> gick av stapeln. Så långt
historien.

I dag

har hjälpverksamhetens id6 i dubbel måtto blivit mera problematisk.
Fdr det första ht den fÅgan uppstått, vilka former av social insats en

äkta kristen to överhuvudtaget kräver. En tro, som inte slår ut i aktiv kär-
lek, är inte ,någon verklig tro, därom tu alla eniga. Men i dag väcker den

livshotande torftighet, i vilken oöverskådliga skaror wingas leva, den alar-

merande f.rägan, i vilken utsträckning tron kan nöja sig med att fylla de

luckor, som den offentliga socialhjälpen ld.mnar kvar och i vilken grad den
kristna tron d,river sina bekännare till att spränga en etablerad samhälls-

ordning eller också att hjälpa sådana, som försöker göra det. Är det even-
tuellt så, att vissa sociala strukturer i sig själva är orätwisa? Hämmar de
åtminstone inte den aktivitet, som tron obcinhorligt fordrar? Kan a,lltså de

kristna samfundens sociala hjälpverksamhet och deras bidrag cill uweck-
lingshjälpen nöja sig med att komplettera vad som brister i offentliga insti-
tutioners insats? Eller måste i dag kadeken ge sig i kast med att ändra orga-
nisationsformer och samhällssystem för att så kunnl vala sig själv? Måste
den t. ex. stödja den explosiva avkoloniseringen i olika världsdelar, befrämja
det rapid. social change, 9om v,i bevittnar i tredje världen?

Frågan oroade den konferens för kyrka och samhäll4 somKyrkornasvär,lds-
råd höll i Genöve för wå år sedan och som blev den mest markanta sta-

tionen på vägen från Kyrkornas viiddsråds tredje generalförsamling i New
Delhi 196r till den förestående konferensen i Uppsala.l ry66 ärs konferens

i Genöve förklarade i'sitt avslutande budskap, att kristenheten inför det som

händer i samhällena inte kan negligera sin kallelse ,till ståndpunktstagande

och dynamisk aktion.2 Ja, budskapet går längre. Det ger klan besked om de

motsättningalsom framträtt under konfurensdiskussionerna. >Hittills>, så

medger budskapets upphovsmän, har vi vanligen försökt åstadkomma änd-
ringar i samhällena med att tålmodigt arbeta inom ramen för etablerade in-
stitutioner och i en:lighet med deras spelregler. I dag intar ett avsevä'rt antal
av dem som står i Kr'isti och i sin nästas tjänst en mera radikal och revolu-
tionär attityd. De förnekar inte traditionens och den sociala ordningens värde,
men söker en ny stft*egi för att utan alltför stort uppskov nä f.ram till fun-
damentala ändringar i samhällena>.3

' lt, Nt- Oelhi to tlppsala, Geneva 1968.n lVorld Conlerence on Ch*rcb and. Society Geneoa, J*fu rz-26, t966. Tbe off.icial
report with a description of the Conference by M. M. Thomas and Paul Abrecht. Geneva
t967, s. 48,I Å. o. s. 49.
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Frågorna kring kr.istendom och samhällsliv står inte isolerade, ja, de är

inte ens de mest radikala. För det andrahar man i själva verket ställt frågan,

om inte kädeken så att säga måste emancip"* utg från ,t'ron eller liksom
svälja tron, om kädeken inte åtminstone måste avböja att betraktas som me-

del för något som ligger utanför den själv och värna sig mot att sä,ttas in
s,om instrument för xt återställa enheten i tron. Meningarna är delade. Ja,
själva frågeställningen antar olika former.

De nordiska delegaterna till den förestående Uppsala-konfurensen 
- 

sam-

lade i Sig'tuna i januari ry68 - 
var obenägna att godkänna en våldsam so-

cial revolution. Men de frågade sig allvarligt, om de kristna samfunden har
fyllt sin uppgift, i och med att de i görligaste mån och efter bästa förmäga
lindra,r medmänniskors materiella ncid, eller om kristen kärlek inte måste

föra längre. Låt oss göra ett tankeexperiment och 'anta, att Vietnamkriget en
vacker dag har tagit slut, att oroligheterna i Mellersta Östern, i Rhodesia
och på andta platser har ebbat ut, att u,tvecklingsländernahar arbetat. sig fram
till den ordning och den standard, som ger alla deras möjligheten
till en människovärdig tillvaro, att rasdiskriminering och analfabetism har
övervunnits, att slutligen alla handikappade har fått hjälp: har kristenheten
då gjort vad den skall, eller återstår ännu något?

Det är således 'wå problem som tränger sig på. Det sistnämnda 
- 

med-

mänsklighet eller mer? 
- 

år jämf.örelsevis lätt att lösa. Aposteln Paulus säger

klarr ifrån: >Om jag gåve bort allt vad jag ägde till brcid ät de fatr:iga, ja,
om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så

vore dena mig till intet gagn> (r Kor ry:3). För Paulus var sålunda kär-
leken mer än en aktualisering av medmänskligheten. Nasareen har nu en

gång inte kommit för att i första hand häva mänsklighetens materiella be-

kymmer. Fattiga har ni alltid ibland er, sade Herren. Med att hjälpa niil-
ställda, så menade han, kommer ni aldrig att bli fiidrdiga. Siälv förbisåg han
inte människors materiella misär, men han gick avgjort längre. Han ville
befria mänskligheten från moralisk skuld, råda bot på synden, ännu mer, han
själv ville bli älskad! Alltså åligger det de kristna att för sig själva och för
andta vara angelågna om den av Nasar6en erbjudna frälsn,ingen, ja, att stdn-
digt ha i minne den vänskap han längtar efter. Sociala förbättringar, vilka
de än må vata, kan i kristna sammanhang endast eftersträvas som ett första
steg 

- 
som grundvalen för något mer. Eller, för att säga'det på ett för mo-

derna öron mindre anstötligt sätt, i kristen socialhjälp konkretiseras alltid
den människosyn, som kristen tro innebär.

Den förstnämnda firägan 
- 

komplettering eller ,revolution? 
- 

är därmed

ännu ,inte besvarad, ja, den ä,r på ett oväntat sätt fördjupad. Framwingar re-

dan det ncidläge, i vilket mer än hälften av människorna befinner sig, den

oroande trägan, i vilken utsträckning fastslagna sociala ordningssystem måste
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beskyllas för eländet - 
så att kärleken, även där den inte hämtar sin näring

ur kristna motiv, tänger till eventuellt våldsamma ändringar - 
så tycks

drastiska steg vafa ännu mera påkallade, ifall samhallsstrukturer hindrar till
och med den kristna förkunnelsen att göta sig hörd.

I morgon

Kyrkornas världsråds förestående konfurens i Uppsala står efter allt att

döma inför svåra p.roblem. Kommer de att lösas, eller åtminstone att föras

närrrr-are sin lösning? Hur konferensen än mä utveckla sig kommer den att

göra historia- Det sätt, på vilket den tar ställning till dagens brännande frå-

gor, kommer att f.ä avgör'ande betydelse äaen i ekumenitkt auseemde. Ja, de

synpunkter, under vilka sakfrågOrna kommer att behandlas, kommer inte en-

dast att påverka medlemskyrkornas fOrhållande till varandra utan även

Kyrkornas väddsråds relationer till Rorn.

Kommer konferensen att ta hänsyn till a,tt Kristus är f,rälsaren? Eller kom-

mer dess ansvariga att läta sig dras in i dagens trend och staflna vid blott
humanitära uppgifter? I samma gnå., i vilken konferensen kommer utt tran-

scendera uteslutande medmänskliga målsättninEar, kommer den att fördjupa

sammanhåll,ningen mellan de i Genöve enade kyrkorna 
- 

hjälpa dem ut ur
traditional,ismens och ,insti.tutionalismens förlamning. I samma utsträckning,

som Uppsalamötet blir medvetel om hur kristendomen urvidgat den inorn-

världsliga medmänskligheten till kärleken i detta ords bibliska bemärkelse,

så kommer dess betydelse att nå ut över Kyrkornas världsråds ram. Ja, genom

att förarkra kädeken i tron, kan konferensen nå upp till själva reformatio-

nens höjd. Vad reformatorerna utgick ifuän var iu frägan om rättfärdiggörel-

sen, alltså en trosfråga. I samrna mån, som en konferens av samfund, av vilka
de flesta direkt eller indirekt har framgätt u,r reformationen, lyfter sig till
reformatorernas nivå, skall den förmå uttala ord, som även utom'reforma-

toriska kristna måste lyssna på. Det gäller att våga någonting, även om det

vore på popularitetens bekostnad.

Där Kristi kyrka varit sig själv, har hon alltid verkat revolutionerande,

om än ingalunda i detta ords politiska mening. Den hjä,rtanas revolution, i
vilken fornkyrkan levde, var en av orsakerna till det gamla fomarrikets sam-

rnanbrott. Tio vågor av forfOljelse förmådde varken sldcka trons låga eller
rädda en ihålig statlig ordning. Under medeltiden ledde den glöd, som fyllde
F,ranciskus av Assisi, till en ny omvälvning. Han, som först trodde sig kallad

att återuppräua en fallfärdigt kapell, ftirmådde lörnya sin tids kyrka. Att vara

kristen betyder alltid att inte kunna nöja sig med ett enbart jordiskt välbe-

finnande. Äkta kris'tna är oemotståndligt gripna av Kristi k'raf't och djup.

Kristendomen meddelar en ständig inre dynamik. Dess bekännare kan inte
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definitivt finna ro i något pm är rnindre än Nasareen. Människans djupt
rotade längtan efter frihet kommer här 'till sin högsta tillfredsställelse, långt
mer än i den rpermaneofa rwolution>, som i dagens Kina har proklamerats,

mer ån i den befrielse från inkörda språkvanor som dagens lyriker drömmer
om, mer än i dagens människors beundran inför omvälvningarna i vetenska-
pens och rteknikens vädd.

Vad slutl,igsn revolutionen i ordets politiska mening futräf6aq så har den
tidigare diskuterats som en f'råga om tyrannmordets försvadighet. I dag har
vänsterinställda grupper i olika livsfukådningssammanhang och inom olika
samhällsskikt börjat gä till alction. Kan de räkna med stijd från kristet håll?
Bör de möiligen uppmuntas? Var Kristus en revolutionär av deras slag?

Hur man än vill svara" så sätter kris,ten mo wå gränser. Å ena sidan är

det omöjligt att härleda en bestämd samhäll'sstrulcur ur den kristna tron.
trngen form av författning och offentlig ordning kan åberopa sig pa gudom-

lig uppenbarelse, lika litet som någon utformning av mänsklig kultur. Alla
tänkbara sociala sty$em kan vara berättigade - försåvitt de inte står i öppen

motsats till vad människan är och vad hon behöver. Hur mycket än i kon-
kreta fall som'ligt kan vara önskvärt och somligt avskyvärt, så binder kristen-
domen sina bekännarc inte principielh till ett bestämt samhällssy*em. Å an-

dra sidan visar erfarenheten, att de flesta problem i människors samlevnad är
personproblem. Därför leder nedbrytandet av en given ordning inte av sig
självt till ett 'av rätwisa mera bestämt samhälle. Även om man anser, att
revolutionära åtgä'rder kan vara berättigade eller till och med påkallade, bör
man alltså i konkreta fall inte endast ha personer tillgängliga, som g,lranterar
en ny och bättre ordning, utan dessförin'nan noggrant pröva, om det är de
sociala strukturerna som sådana som lägger hinder i vägen för kristen tro
och kärlek. Här ligger troligen motivet för aposteln Petrus' maning till sla-

varna att underordna sig sirrr herrar, ,icke allenast de goda utan dven de

obilliga, (r Petr z: r8). Här gäller det samtidigt att eÅnra sig att inte ens

de högsta ändamål kan helga medel, som i sig själva är av ondo.
Motsvarande sakens wå sidor gäller det för kristn4 enskilda eller grupper,

att'akta sig för,tvenne fel. Å ena sidan bör varje form av blåögd radikalism
undvikas. Å andra sidan får brist på idmr eller en ängslig obeslutsamhet inte
ges ett sken av fromhet. Något enkelt medel att finna rått väg står inte
till buds. Det gäller att tä'tka och att ,bedja. Det är också vikrigt att konferera.
Vägen måste srikas med allvar och alltid i öppenhet mot inspirationen.

Revolutionens teologi har trängt *ig fru"n i förgrunden. Mera fundamen-
tal är dock frägan, om en Kristi lärjunge kan nöja sig med medmänsklig-
het, eller om ffon inte wingar honom att gä längre. Centalt förbli,r, att
åtminstone nägra läter sig drabbas av det i Nasareen talande Ordet. Central
förblir - tron!
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Kyrkornas vd,rldsråds fjärde generalförsamling blir en inomkristen hän-
delse. Men just som en sådan måste den vara angelägen orn att öka kristen-
domens verkan utåt. Att vara kristen betyder ju att vara utsänd. Tron skall
intensifioras, sä ad alla som är av god vilja kan se, att kristendomen är nägor.

rimligt, ja, a,tt de får möjligheten att komma underfund med att Kr,isti reli-
gion har något att bjuda, som inte står att f.ä nägan anna'nstans. Världens
självbelåtenhe,t och ondska 

- 
om nu sådant förekommer 

- kan inte undgå
att samtidigt komma i dagen.

Därmed har vi kommit tillbaka till våra inledande reflexioner. Oavsett vad
som står på Uppsala-konferensens dagord,ning måste kristendomens avtagande
inflytande för konferensdeltagarna bli en manande impuls till att tänka och
handla. Säkert är, att den kristna religionen är avsedd f.& aLla och att dess

Herre vill, att hans trc)gna, i stället för att slå sig till ro med att finna var-
andra, skall känna sig äga ett budskap för hela världen.

Vilhelm Köster SJ

ORTODOXI OCH EKUMENIK

Med, sitt förslag om natltard.sgemenskap och samgåend.e au fh-
samlingarna på det loAala planet som ett första steg till hristen-
hetens enand.e låter prot'estor Nistiotis i ffueliggande 3:e d.el aa
sin artikel aastånd,et mellan orrodox ocb katolsk teologi änna tyd,-

ligare framträd.a än i d.e föregående delarna (pablicerade i CREDO
z f t968 :id. 54-6o).

III. Ekumenikens framtid

Efter am or'todoxins aktuella stätrlning i Kyrkornas vä'rldsråd har belysts,

gäller det nu att ta upp Genöveorganisationens framtida möjligheter till be-

handling.
För att här endast i förbigående tala om vad de ibtedändska kyrkorna i

sin tur kan l*a sig av sina systerkyrkor - nämligen att uppskatta Bibeln, att
tänka på missionsarbete och 'att sudda ut nationella gränser och övervinna
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regionala fördomar 
- 

så borde Kyrkornas väddsråds organ (generalförsam-

l,ingen, de centrala kommittderna och exekutivkommi'ttdn) inte nöja sig med

aft >ta hänsyn> till den ortodoxa >rsy'npunkten> utan gä längre och låta sig
genomsyras av östedändsk anda. Det är på tiden att vi överger västerländska
slagord, som endast återspeglar dialogen mellan katoliker och protestanter.

Beslut borde inte fattas u,tan ortdoxt samtycke, åtminstone inte u,tan sam-

råd med de ortodoxa, även om där,igenom uwecklingen i enstaka fall skulle
fordrcljas. Å and,ra sidan måste i gudstjänsten och ,i samva'ron allt undvikas,
som kan hindra or,todoxins delrtagande. I och för sig är det ett framsteg, att
man ibland attackerar kyrkans insitutionella sida. Ändå borde man kom,ma

ihåg ortodoxins bundenhet vid institutioner.

Gäller det nattvarden, så finner man endast få, som värdesätter, att ortodoxin
håller fast vid den ,slutna kommunionenr. Ändå har mänga blivit mera återhåll-
samma, när det rör sig om att delta i främmande konfessioners natward. I allmänhet
stät f.rägan om interkommunionen i ekumeniska kretsar ännu under påverkan av
glngna tiders antagonism och av känsloreaktioner både bland sådana som uteslutes
av andra och bland sådana som utesluter andra. I sanning, vi är varken mogna eller
värdiga nog att gå samman fram till Herrens bord. Vi räknar ännu inte tillräckligt
med den möjligheten, att det är Guds vilja, som står bakom vår oenighet. Inför natt-
vardsbordet vill den Evige uppenbarligen låta oss känna, i hur hög grad vi har van'
toikat kyrkolivets centrala händelse, eukaristin. I längden har vi alla anledning att
söka utforska, på vad sätt den egna traditionen är skyldig till enhetens födust. Den
ortodoxa ,slutna kommunioneno innebär inte alls en dom övet någon annan konfes-
sion, snarare ett öppet medgivande om den synd, som ligger i splittringen. Skall natt-
vardsgemenskapen återställas, så måste den återställas som kommunion av d,et ena
kyrkan. Därmed är varken sagt, att ortodoxin först bör tillryggalägga den teologiska
väg, som västedandet har genomgått, eller att alla har att samtycka med en ny rosbekän-
nelse. Nej, vi måste helt enkelt på iämnställd fot inför Kristus växa samman, utan
överlägsenhetskänsla, utan att binda oss vid individuella tolkningar av en enskild
tradition och utan att på så sätt relativisera de allmänna ekklesiologiska principerna.
Vi måste börja att visa varandra förtroende och använda klara och praktiska metoder,
som slutligen kan föra till enhetens välsignade dag. En återställd natwardsgemenskap
skulle betyda, att vi i tro och institution verkligen och på ett synligt sätt skulle vara
en kyrka. Det är detta, som de ortodoxa betraktar som natwardsgemenskapens egent-
liga mening.

Vad vi har påbörjat efter Åndra Vatikankonciliet, måste vi fortsätta med efter Kyr-
kornas väddsråds fjärde generaiförsamling. Det är nödvändigt att djupare tränga in i
vad ett ekumeoiskt närmande egentligen avser. Jag vägar framLå,gga ett par förslag,
av vilka möjligen några till en början är ogenomförbara. Men vi får inte fortsätta
åtskilda och endast tala om ekumenik, utan att göra något, som går utöver vad som
hittills gjorts. Efter Uppsala 1968 måste vi åstadkomma aägot för alla traditioner radi-
kalt nytt. Frågan om interkommunionen måste få en ny aktualitet. Jag är övertygad om
att ortodoxin liksom alla andra kyrkor kommer att undanröja de hinder för enheten,
som gångna tiders fördomar och konfessionella envishet har upprättat. De lokala kyr-
korna måste lå.ra sig se Kristi odelade kyrka.
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Följande fingervisningar kan ges.

a. Uwecklingen måste starta, där Kyrkornas världsråds tyngdpunkt ligger, nämligen
hos de lokala kyrkorna. De olika samfunden måste lära sig att se den regionala kyr-
kan som enhet och samtidigt som en del av den universella kyrkan, något som här inte
är menat som en teoretisk princip utan som ett praktiskt förslag. De olika konfes-
sioner, som lever bredvid varandra på en plats, måste så snart som möjli$ bilda en
lokal usynodr. Ledaren nomineras av den kyrka, som är i majoritet, eller också utses

han på grund av personligt karisma på en viss tid. En sådan sammanslagning skulle
återge den lokala kyrkan dess funktion, Enheten på det lokala planet skulle gatar;iteras

genom, och synas i ledarens person.

b. Det räcker inte med ständiga regionala konferenser. Ännu har jag inte ett
passande ord för samarbetet på lokalt område. Men i den mån samgåendet blir för-
verkligat, kommer det att omedelbart påverka de enskilda konfessionerna. Samman-

slagningen skulle mera likna en synod än en konferens. Den skulle ju inte stanna

vid att möjliggöra tankeutbytet. Snarare skulle den vata en ansvarig samling, avsedd

^tt 
bära de lokala bekännelsegruppetna och den Heliga Åndes karismatiska gåvor. Ge-

mensamfira gudstjänster och gemensam insats i vädden skulle manifestera vad som

skett. Den sakramentala liturgin skulle visserligen ännu firas i de enskilda kyrkorna,
men medlemmar av andra samfund skulle inte endast närvara utan i någon form
delta i själva firandet.

Ett par exempel kan illustrera detta.

r. Vid ordinationer skulle representanter av främmande konfessioner på platsen
vara med om handpåläggningen.

z. Vid dop skulle personer från andra konfessioner läsa böner och utföra ceremo-
nier. Vid vigslar skulle något liknande kunna göras. Härvidlag Iär man naturligwis
undvika att genom sammansmältning från olika traditioner skapa nya liturgiska for-
mer.

3. Även eukaristin måste vi komma att Lfta i gemenskap, så att celebranten följer
sitt samfunds ritual, men utdelar även åt andras medlemmar. Ett utbyte måste alltså
åstadkommas. Fastän en sakramental gemenskap i ordets stränga mening ännu inte
är möjlig, måste medlemmat av främmande konfessioner synligt vara med om natt-
vardsfirandet. Skulle vi inte lyckas med att fostra våra samfund till att på det praktiska
planet övervinna historiskt betingade psykologiska hinder, så skulle ekumenikerna för-
bli en isolerad grupp av specialister på internationellt plan. Den ekumeniska insatsen
i stor skala har dock endast värde, om den ligger i födängningen av det som sker i
de lokala kyrkorna.

Jag vägar att göra ytterligare ett förslag. Det gäller det fundamentala sakramentet,
dopet. Här har de ortodoxa kyrkorna ett särskilt bidrag att komma med. Man skulle
nämligen kunna återuppta den gamla i östern ännu levande praktiken att binda be-

kräftelsen omedelbart till dopet. Bekäftelsens sakrament meddelas inom ortodoxin
genom en smörjelse med sådan olja, som Iör alla tillreds i en central kyrka (för en del
ortodoxa i Konstantinopel). På så sätt blir det å ena sidan tydligt, att det är dopet
som i bekräftelsen får sitt insegel, samtidigt som å andra sidan enheten av alla kyrkor
sinsemellan understryks. Utformningen skulle man kunna diskutera. Men behovet av

ett synligt tecken på enhet är odiskutabelt. Och vägen till slutgiltig enhet kräver kon-
kreta steg. Vad som av oss alla fastslagits i New Delhi får inte förbli bara en vacker
text.
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Allt detta kan verka orealistiskt. Ja, det kan verka som om den ortodoxa
positionen framställdes som mönster för alla. Men jag kommer endast med

förslag. Sedan väddens största kyrka, den romersk-katolska, i Andra Vatikan-
konciliet officiellt har svängt in på den ekumeniska linjen, och sedan den
unga generationen i medlemskyrkorna av Kyrkornas väddsråd ropar efter
något praktiskt och lingtar efter natn'ardsgemenskap, måste var och en av
oss tänka på att göra någonting. En för ekumeniken avgörande period har
börjat. Har vi tidigare blivit medvetna om de gemensamma rötter vi har i
den universella kyrkan, så kommer nu den tid, då beslut måste fattas. I detta
ögonblick har ortodoxin något att bjuda. Österut dr man inte bunden vid ab-

straktioner. Man vet, vad synlig, organisk enhet är. Man är medveten om
att enhetens återställande inte beror på något slags återvändande av alla andra
,till en juridisk ordning hos en bestämd lokal kyrka. Är vi på allvar beredda
att of.fra vår självtill'räcklighet? 

- 
med denna f.räga xät ortodoxin inför hela

den ekumeniska ,rörelsen. Det skulle v^n dt bakslag för ekumeniken, om
vi skulle försumma 'tillfället an göra något. Grundvalen är den ena aposrG
liska kyrkan. Finns det alltjiimt samfund, grupper och sekter, som vill förnya
kyrkan genom att dra upp ,motsättninga,r, så skulle de stora histor,iska kyr-
korna härav inte låta sig avhållas frän att ta sikte på omedelbara praktiska
steg. Vissedigen måste bestämda villkor fyllas, men deras antal iir litet. Den
äkta historiska kyrkan känns igen i Ord, ocb sakrammt 

- 
närmare bestämt

dop, bekräf'telse och narward, i ett äntbete som innehas av ordinarie personer
f'rån de lokala gemenskapern,a, i gemensam tro, uttryckt i den Nicenska tros-
bekännelsen.

På den därmed antydda basen kan metoder utarbetas för den period som har
börjat. Ekumeniken måste upphöra att vata minimistisk - 2$ i11gs eftersuäva mer än
ett utbyte av teoretiska synpunkter. Nawardsgemenskapen skall bli prövostenen. Då
vi nu under den romersk-katolska kyrkans närvaro och med en växande förståelse
från hela den österländska ortodoxins sida inträder i en ny period, blir kravet på
aktivitet alltmera trängande. Vi måste vara försikitiga. Det gäller att föra samman
den ekumenik, som pågår på högsta nivå, med förnyelsen hos de lokala kyrkorn?.

Gemenskapen i Kyrkotnas världsråd beryder något väsentligt för de enskilda kyr-
kornas eget liv. Det är detta, som ortodoxin med sina självständiga - autokephala -kyrkor är särskilt medveten om och som den genom sin närvaro i Kyrkornas världs-
råd gör dll en realitet f& zLla kyrkor. Ekklesiologiskt är därmed sagt, att ingen lokal
kyrka och ingen enskild konfession, som blivit till under 9oo-talet eller efter r5oo-
talet, har lov att isolera sig som skild institution och betrakta sig som en ny kyrka.
Kyrkornas världsråd påminner alla kyrkor om att de är delar av den heliga, katolska
och apostoliska kyrkan. Samlevnaden i Kyrkornas väddsråd pekar å ena sidan på
medlemskyrkornas uppkomst under gången tid och å andra sidan på den framtida
nya samlingen av alla till en enda familj. Kyrkornas väddsråd är självt inte en kyrka.
Det är snarare en visare, som pekar på den ena kyrka vi eftersträvar och en mani-
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festation av den i fö*^g existerande ena kyrka, vars tro Kyrkornas världsråd självt
ger uttryck åt.

Låt mig avslutningsvis sdga, varför jag har talat om Kyrkornas världsråd,
när det gällde aft. antyda ortodoxins betydelse för den ekumeniska rörelsen.

Fastän Kyrkornas vä'ddsråd icke är vare sig det enda eller det u,tttirnmande

uttrycket för ekumeniken, så har i varje fall or,todoxin varit med om Vä,rlds-

råde,ts tillkomst och har kunnat göra sin ekumeniska längtan gällande. Kyr-
kornas väddsråd tycks diirför vara den kanal, genom vilken ortodoxins med-

verkan lättast kan flyta samman med alla krismas ansträngningar. Inlåter
man sig inte på att tala om ekumenik, diir wå ky,rkor eller wå konfessionella
familjer förhandlar med varandra om enandet, utan accqpteratr man i stället,
vad jaginledningsvis (CREDO 21ry68 sid.54f.) har framhållig att nämligen
ekumeniken i autentisk mening vill förnya kyrkornas förståelse för deras roll
i dagens vädd, så bjuder för närr"arande Kyrkornas världsråd de bästa möj-
ligheterna för ekumeniken. Denna sammanslutning härleder ju inte sina prin-
ciper och sin existensform från en enskild kyrka eller konfessionell g-pp.
I Genåve är f.rumtör allt den inre förnyelse avsedd, som är det ofrånkomliga
villkoret för att återföreningen skall komma till stånd.

De ortodoxa kristna förstår, att deras infly,rande i Ky'rkor,nas väddsråds
gemenskap ndstan helt och hållet beror på dem själva. Genöve-sammanslut-
ningen warar i varje fall mot det som föresvävar ortodoxin. Kyrkornas vädds-
råd ?ir ju öppet för aLla, som vill ansluta sig. Varje kyrka kan utifrån sin
ekklesiologi bidm till att skapa enheten. Ett andligt band mellan skilda ky,rkor
har knutits i en karismatisk gemenskap, där medlemmarna inte palägger
varandra speciella konfessionella krav. Därmed är den nddvändiga förutsätt-
ningen för framgång given, när det gäller förnyelse och ert enande i den
Ena Ky,rkan.

Nikos A. Nissiotis

BLAND MUNKÄR I CÄLÄBRIEN

T)" italo-grekiska församlingarna i Calabrien uppgår till cirka ett tiotal,
LJ v11u ganska små. De ligger spridda runt och uppe på högplatån Sila inne
i landet, ofta mycket otillgängligt.Yägarna dit är krokiga och oländiga, väg-
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visarna lämnar en del övrigt att önska ,och det är inte alltid Ldtt att fräga
sig fram. Att besöka dem alla skulle kräva mer tid än man i allmänhet kan
f&fioga över och då de i huvudsak har samrna struktur ä,r det inte alltid av

intresse, om inte konstnädiga och arkmlogiska sevärdheter frestar till besök.

Det finns unika bysantinska monument, särskilt gäller det Rossano, men of,ta

är kyrkorna av intetsdgande italiensk landsortstyp som har föga med den
grekiska riten 'att göra.

lag haÅe skrivit till Collegio Greco i Rom tör artt informera mig och se-

dan uwatrt själva stiftsstaden Lungro, om denna lilla orrt kan kallas stad, i
tanke att där få de viktigaste upplysningarna. Det visade sig vara ett misstag,
om jag'tänkt få fröjda mig med bysantinsk ogonfägnad, även om läget är
skönt. Dit kom jag en kväll längs en hänförande vacker sl,ingtande bergsväg.

Sluttningarna ?ir kl?idda med dungar av lummiga löv,träd och ytligt sett ver-
kar denna del av Calabrien inte så fattig som trakterna nere på den förbrända
slätten och ute vid kusten. Pä piazzan vimlade det av folk i aftonsnrnden,
det vill säga mest karlar som med undran betraktade en norditaliensk bil
med wå damer. De kvinnor ja:g säg, alla svartklädda, slank ut och in i por-
tatna med vattenhinkar och andra bördor; men de visade mig beredvilligt
till eparkens residens genrom wänga gator och uppför trappor och prång.

Helt oskuldsfullt hade jag tår,Jrrt mig att det kanske inte var sL vanligr att
folk kom ända hit ner för att fä veta något om italo-grekerna. Men hade jag

trott att jag skulle välkomnas med öppna armar så var det också fel. General-
vikarien var inbegripen i samtal med en församlingsbo och verkade rätt kärv:
han hade iote tid, sa han och viftade bort mig. Det hade inte jag heller, det
valsent lidet på dagen, mörkret faller snabbt härnere och jag måste till-
baka till mitt hotellrum i Castrovillari nägra mil därifrån. Så jag viftade
själv med mi:tt brev från Collegio Greco och insisterade tills han kallade på
en ung papäs som gärna inlät sig i samtal.

Att jag hastat dit så sent på kvällen berodde på artt Kristi Korsfesten in-
träff.ade följande dag och jag hade utmålat för mig en underbar sjungen by-
santinsk mässa. Besvikelse 

- 
deras kalender är annorlunda, i Lungro skulle

ingenting händau men festen skulle firas nägra dagar senare i Frascineto, som
jag passerat pä vdg till Castrovillari och som har en underbar gammal kyrka,
renoverad i samma stil som kyrkorna på berget Athos. Jag kom aldrig till-
baka dit och sedermen har jag förstått att det är klen:t med sången i dessa

små l'andsförsamlingar, utom möjl.igen vid de allra största högtiderna.

Över huvud taget f.är rnan krympa sina förväntningar och inte vänta att
finna den storslagenhet som utmärker den berömda liturgiska veckan under
Epifania i Rom, då rnan kan uppleva alla de olika ösuiterna, eller vid den
vanliga liturgin i grekiska kyrkan där. Här är det små och fattiga landsför-
sarnlingar som kämpar med samrna svårigheter som andra arma byar i C.ala-
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brien: arbetsliisheq emigration, misär, cidegårdar. De redan glesa församling-
a,rna smälter alltmer ihop till följd av urbanism och emigration. Ått de under
så många hundra år kunnat bevara sin,rit och egena,rt ha,r berott på bya,rnas

imlerade läge och den starka klanmentaliteten- Fattigdomen är stor, även om
förhållandena något förbättrats sen vägsystemet Mriade byggas u't och elek-
uicitet infora på de flesta håll under de senaste tio åren; i Lungro som har
en viss industiell tillgång i sina saltgruvor har man haft elektricitet redan i
fy,rti år. Men det är ärÅä svårt att klara den dagliga brtdbiten och folket fort-
sätter att utvand,ra, särskil,t 'till Amerika, då'r kabgrekerna är ,mycket tal-
rika. Somliga nöjer sig med att fara till Norditaliens industristäder eller andra
europeiska ,länder. Men de fOrblir fästa vid sina byar, de siinder pengar till
farniljerna och i allmänhet återvänder de hem. (Jag har själv ,träffat calabre-
siska jobbare i norr som lever ytmdigt sparsamt och enkelt för att kunna
skicka hem så mycket som möjligt av vad de tjänar; av omtanke för sina
familjer finner de sig till och med i att inte fara hem på semester ens en
gång om året.)

Vi kommer in på prästernas ställning och jag frågar om dessa har rätt att
gifta sig, vilke't är fallet med uniatprästerna. Ja teoretiskt har de de,t, säger
prästeo, men i praktiken vore det omöjligt av hänsyn till der romerska klere-
siet och inställningen i allmänhet. >Vi skulle betraktas som kättare! För
resten är vi inte uniatet vi har alltid varit Rom 'trogna)>, kommer det med en
viss skärpa. Det skulle också vara mycket svårt för en präst att försörja en
familj pä sina blygsamma inkomster. Gifta diakoner då? För också här råder
prästbrist. Saken har diskuterats, men diakonatet är ju huvudsakligen avsen
för missionsländer, även om det är sant att också Calabrien kan betraktas som
missionsland. Och så zir det återigen problemet med de små ekonomiska resur-
serna. Möjligen då en >$ndagsdiakon>, som har jobb under veckan, fast han
behöver ju också sondagsvila, skrattar han. (Jag tänker att prästerna drir som
på andra håll bör varu rått belåtna med de nya bestämmelserna om ynerligare
uwidgning av diakonatet, som står i direkt samband med de klara indikatio-
nerna rörande prästcelibatet ,med sannolik nedgång i an'talet prästkallelser
som följd.)

Den unge papäs föreslog mig att fara vidare till Acqua Formosa några
kilometer längre bort dar basiliansystrar har upprättat e6r socialt centrum för
barn och ungdom u,som faktiskt är bra och modernt>. Men mörkre't fcill på,
jag tänkte på min väntande reskamrat i bilen nere på piazzan bland alla de

nyfikna karlarna det skulle inte gå att hinna dit och på dessa ensliga vägar
är man illa ute om det blir krångel med bilen, även om de beryktade lands-
vägsrövarna tillhör en förgången tid. I alla händelser borde jag besöka klost-
ret S. Basile nära Castrovi,llari, sa prästen. Och det gjorde jag också nästa
d^g-
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Det var stekande hett när iug pä morgonen kom till S. Basile som ligger
högt på en kulle med sagolik utsikt över dalen med C-astrovillari. Några poj-
kar, seminarister i S. Basile, trotsade hettan och sparkade boll utanför kyrkan.

Därinne fann jag en mediterande munk och bad honom skaffa f,ram den

rekommenderade fader Luca. Han lovade och gick men inget hände. Jag
hade god tid att betrakta den anspråkslösa lilla kyrkan: sidoaltare skvallrade
om ,romerskt inflytande och ikonostasen var bemålad i bysantinsk stil med

rätt intetsägande ikoner i blacka fdrger. Visserligen var det skönt och svalt
därinne och det kunde ju vara nlttigt för ,min andliga valfard, an dröja ddr.
Men jag ville också uppnå praktiska resultat och mina reskamrater försmäk-
tade av hetta och törst under de glesa uäden medan de åsåg de modiga gos-

sarnas fotbollsmatch. Jag kom lagom ut för att få se en munk embarkera en

Fiat 6oo, men,lyckligwis fanns ännu en munk på platsen. Han tog mig med
in i bibliotekets behagliga svalka och bjod enligt god or'ientalisk sed på en
kopp kaffe, som han dock en'träget bad mig snabbt tömma så att han kunde
plocka bort nquesta roba> och så blåste han bort sockerkornen från bord-
skivan; kanske hade han överskridit sina befogenheter. Men så var han parat
att berdtta.

S. Basile är ett mycket gammalt kloster, det grundades på Soo-talet till
f<;ljd av wå händelser. Dels saracenernas erövring av Sicilien varvid munk-
arna ådtr måste fly, dels hade den grekiske fältherren N,ikeforos Fokas åter-

upprättat Bysans herravälde över scjdra Italien. Klostret kom sedan att under
flera hundra är lyda som ett slags vasall under olika mäktiga adelssläkter,
tills det på r6oo-talet underställdes den romerske biskopens av Cassano juris-

diktion, en anomali som slutligen upphorde r9r9 ndr alla italo-greker i Cala-
brien sam,lades under det då upprättade stiftet Lungro, som nu räknar cirka

40 ooo själar. Klostret vM en gång mycket rikt med enorma domäner, nu
äger det inte mer än den mark det ligger på. Basilianfaderna håller hrir ett
småsemina,rium med ett tjugotal pojkar som undervisas upp till gymnasiet,
då de skickas vidare till Grottafeffa,tas stora seminarium och sedan avslutas
deras prästutbildning vid C-ollegio Greco i Rom. (Till romresend,rens upplys-
ning kan meddelas att detta jämte den stora kyrkan ligger inte långt från
det berömda Caffö Greco.)

lag frägar om undervisningen i S. Basile är avsedd enbar,t för blivande
präster. la,'alla andra år hänvisade till statliga skolor f.är jag till svar. Men
eleverna hfu ät få. >Numera måste kallelserna vara övernatudiga>, det är inte
längre socialt lockande att bli präst som för,r i dessa fataga trakter. Då hände
det ofta att,r,ika latifundieherrar betalade preistutbildning för begåvade gossar

ur fattiga familjer som på så sätt kunde trösta sig i misären med att en son

kommit ertt pinnhål högre på samhällets trappstege; om pojken hade kallelse
vat a! rnindre betydelse. Hur är det med tmn då i dessa glesnande försam-

tt6



Bland. munkar i Calabrien

lingar? Ja det beror helt och hål'let på kyrkoherden, skrattar munken, om
han gör ett rejält jobb. Eftersom det tu ont om präster måste rnunkarna i
S. Basile ätasig församlingsåligganden; munken som jag nyss såg f.araivdg
skulle ut och begrava.

Vi kommer också in på fastan. Prästerna här iakttar inte de ortodoxas 24-
timmarsfasta av naturliga skal; de skulle nämligen då svälta ihjäl eftersom
de läser mässan dagligen (i motsats mot de ortodoxa) och det måste de av hän-
syn ,till den romerska omgivningen. Han bekräftar vad, jag hört om gif,ta
präster och ti:llägger att en gift präst inte kan läsa mässan varje dag. Tydligen
hänger detta ihop med den gamla uppfattningen om att prästen bör vara
>rren> och inte kan celebrera massan förrän efter viss tid av sexuell avhåll-
samhet.

Ftran lämnade mig sen enslrm i biblioteket med en del bocker orn italo'
greker, basilianer och albaner att forska i så mycket jag nu kunde hinna. Det
ännu viktigaste standardverket, utkommet i Rom ry58, år f.örfattat av Pietro
Pompilio Rodotä, ue digra volymeq varav den första behandlar den grekiska

tiden, den andra de basilianska munkarna och den tredje den albanska in-
vandringen, de nyare kyrkorna med bysantinsk rit samt Collegio Greco. Bi-
blioteket förefoll mig vid en hastig översyn välförsett, men urvalet av nya
och ekumeniskt viktiga tidskrifter var inte stort.

Så kom munken tillbaka med fader Luca, en vänlig äldre man med en för-
v,issnad hand och vi fördjupade oss i nya samtal om ri en och aktuella pro-
blem efter konciliet. I Ca,labrien har mässan hittills lästs på grekiska som allt-
så dessa albaner, antingen de talar albanska eller italienska, inte förstår. Nu
har 'man översatt liturgin till albanska, men ännu inte kunnat enas om en
slutgiltig formulering. Det tar tid att avvåga, man måste pröva sig fram, sär-

skilt som texterna också måste vara 'lä,mpade Iör att sjungas. Det senaste för-
slaget är att man ska ha en mässa på albanska och en på italienska eftersom här
finns många inflyttade italienare, särskilt gätrler det dem som dr här ä tjän-
stens vägnar som läka,re, aporckare, karabinjärer osv. Och så vill man för-
stås bibehålla en högtidlig sjungen mässa på grekiska.

lag drat åter upp frägan om uniaterna som prästen i Lungro ,betecknat som
ekumeniska opportunister, ett uttryck som jag inte riktigt f.attaÅe. Det fram-
gär att italo-grekerna anser sig stå åtskilliga pinnhål över uniaterna som de
betraktar en aning nedlåtande: de är arrivister som nu tycks vilja skära pipor
i andras vass. Italo-grekerna är stolta över sin historia och sina traditioner, de
har aldrig varit schismatiker, de har alltid varit Rom trogna och om de har
kant sig ))som en båt i det latinska haver> har de ,sryrt sin farkost med säker
hand och överlevat. Även om f,ramtiden nu kan synas osäker.

Eua Alexanderson
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FRIHETENS LIVSMöNSTER

Nord.ens röst gjord.e sig hörd and.er Andta Vatihanhonciliet,
d.å Monsignore Jobn lYillem Gian, biskop i Oslo, tog till ord'a,

när d.et gälld.e att förbered.a konciliedekkrationen om rcligionsfri-
heten. Hår med.d.elas d.e aiätigatte d.ekrna aa bans inlägg framfört
i konciliets plenam den zo septenber tg65.

Eftersom det rör sig om människans rätt inför samhället att i det privata
och i det offentliga livet handla i överensstämmelse med sitt samvete - inom
ramen för självskrivna gränser - finns det uppenbadigen inte något motsats-

förhållande mellan den religionsfrihet det här är tal om och grundprinciperna
för den kristna religionen. Denna frihet betyder alltså inte någon fara för
kyrkans missionerande vilja, den uppmuntrar inte till dogmatisk likgiltighet
och den underminerar inte den plikt som varje människa har att söka tjäna
sanningen. Det handlar inte om att ge lögnen eller misstaget existensberätti-
gande. -Det är vär dagliga erfarenhet att alla former av frihet hänger ihop med

varandra. I det moderna samhället är det av fundamental betydelse att vi
söker att främja ett äkta frihetens liasrnönsrer. Den som försöker dra fördelar
av friheten för sig själv utan att försvara de andras anspråk på ftihet, för-
falskar gemenskapstanken och upplöser de band som knyter människorna
samman. -I många länder är religionsfriheten erkänd i födattningen och ändå föga

respekterad i praktiken. Medborgarnas likhet inför lagen kränks av religiös

anledning, inte öppet, men under falska förevändningar. Den katolska kyr-
kan, som ofta fu utsatt för en liknande oädighet, kan inte verksamt försvara

sig, med mindre hon själv framträder uppriktigt som försvarare av frihetens

livsmönster. -Erfarenheten visar, att många icke-katoliker med uppriktigt hjärta söker att

bli bekanta med oss. Men deras berättigade krav är, att vi katoliker själva

visar en fast vilja att avhålla oss från att utöva wång och att vi tillerkänner
andra rätten att fritt och utan några myndigheters inblandning söka san-

ningen. -Låt oss inte sätta oss emot den rätt till frihet som den enskilda människan

och kyrkosamfunden har i trosftågor. Tiden är inne att dra den fulla konse-

kvensen av kyrkans låra, att ett ja till tron är ett f.ritt ja. 
-

Iohn lVillem Gran
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TILLVARON - ETT MYSTERIUM

Som smahproa ar kyrAobistoriens senaste bestseller framlägges
här den första d.elen ao d,en nya bolländsäa hatekesen. >De nieanae
hatecbismus 

- 
Geloofsuerkond.iging aoor ttoluassmen, bar år

1966 på uppdrag ao de bolländ.sha bisäoparna utgiaits aa ,Het
hoger Aatecbetiscb instit*at> i Ni,jnegen (bos Paul Brand., Hihter-
srnz-Anhterpen, L. C. G. Malmberg,'s-Hertogenboscb, ocb I, J,
Romen €t Zonen, Roermond.-Maaseik, 6oz sid,). I säriaand.e
*and. bar bohen appnått en trQflaga på 4oo ooo exemplar. Som

förcta öuersättning atkom år t967 >A neut Catecbism 
- 

Catbolic
Faitb for Ad*hs" (bos B*ru & Oates, Lond.on, ocb Herd.er & Her-
der, Neu York, 5ro sid.). Jlr artikeln längre ner sid. rz7.

I
Den frågande människan

At 6zl e.Kr. gjorde munken Paulinus ett besök hos kung Edwin i norra England
för att öveftala honom att omvända sig till kristendomen. Kungen wekade och beslöt
därför att kalla till sig sina rädgivare. Undet mötet reste sig en av dem och sade:

>Heme konung, medan ni sitter till bords med edra länsherrar och vasaller, och elden
brinner klar och varm på härden och vinden som för med sig regn eller snö tjuter
utanför, händer det sig plötsligt att en liten !ägel flyget io i salen. Den kommer in
genom en dörr och flyger ut genom en annan. Under de få ögonblick då den är
inne i salen känner den inte kylan, men så snart den är ur sikte vändet den åter till
vintermörkret. Detta synes mig i mångt och mycket vara en bild av människans liv.
Vi vet intet om det som har gått före oss och intet om det som kommer efter. Om den
nya läran kan ge oss säkert besked om dessa ting, är det gott för oss att följa den.u

Dessa människor fick det svar de sökte i Jesu budskap. Upphörde man därmed
att ställa frågor om tillvarons mening? Nej, ty detta är frågor som varje generation
och varje människa måste ställa. Det är naturligt för människan att vilja utforska till-
varons mening.

Den här boken börjar därför med att f.täga: varför existerar vi? Det beryder inte
att vi börjar med att ar.lågga en icke-kristen attiryd, utan helt enkelt att också vi, i
vår egenskap av kristna, är frågande människor, Vi måste alltid vara beredda på och
i stånd att förklara hur och varför vår tro utgör svarer på vår tillvaros problem.

När saker ncb tiltg nPPbör att ,ara själuklara

Det växande barnet ställer oupphörligt nya fågot. För ögonblicket varkar det vara
tillfreds med de svar det får. Men också som vuxen fortfar människan aft ställa frågor.
Till sist kommer hon till d,en [täga som hon aldrig till fullo kan besvara på egen
hand: Vem * jag? Vad är människan? Hurdan är denna fågel som från sitt ur-
sprungs mörker kommer in i människodagens ljus och värme för ac hasta vidare dll
sin döds mörker? Vad är livets mening? Vad är syftet med denna värld? Vi utuycker

fffä.tå 
ett annat sätt än germanerna i sina skogar. Men frågan förblir ändå den
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Tilluaron - ett mysterium

Ibland hör vi oss själva ställa den i en stund av stillhet då vi upphör att ta vårt
dagliga liv för givet. Känslan av förundran kat vara mycket stark under åren mellan
tolv och tjugo, då barndomens mönster bryts upp och den unges sinne väcks till allt
större ansvar, och då det inträffar att mao för första gängen ser sig själv och världen
som något främmande, underbart och skrämmande.

Ftägan tystas inte av tilltagande ålder, men den kommer att ställas på nya sätt. Den
unge fadern vars barn sover i våningen ovanför medan han själv kopplar av i sin
hustrus sällskap efter en ansträngande dag, ställer inte frågan på samma sätt som den
man sorn fu hatad och övergiven av sina barn och vars liv, mänskligt sett, är ett
misslyckande. Studenten som sitter och diskuterar en kväll ser frågetecknet ur en
annan vinkel än arbetaten som står och väntar på sin buss i den kalla morgonluften.
Kvinnan som plågas av smärtor på sjukhuset ställer frågan på ett annat sätt än kvin-
nan som solar sig på stranden. Den ofromme> ställer den inte på samma sätt som
den ,väddsligt> sinnade gör. Den icke troende ställer den annorlunda än den troende,
och den man som försöker följa sitt samvete annoriunda än den som inte gör det. Frå-
gan låt annorlunda på artonhundratalet. Men ännu i det tjugonde århundradet står
människan inför samma gåta som alltjånt pockar på sin lösning, och den är inte en
lek som hon kan dra sig undan, utan en fräga som rör varje människas lycka, hennes
mål i livet och ändamålet med detta liv. Den lilla fågeln i den varma llusa salen
frägar vatt han skall flyga.

Är frägan kanske av rent akademisk kanktdr? Något att läta tankarna syssla med
på lediga stunder, snarare dagdrömmeri dn allvadig utmaning? En människa som är
fullt upptagen med sitt arbete och sin famill måste väl ha viktigare saker att tänka på?

Allt ai gör innebåller både frågor nch saar

Men i själva verket ger allt vårt arbete och rlla vlra familjeangelägenheter, allt
.'ad vi gör, antingen det är angenämt eller obehagligt, uttryck åt samma fräga. Den år
så väldig och djup att vi också ställer den med våra hjärtan och våra händer. Den är
inte bara något som vi ägnar en taoke åt då och då. Hela vårt handlande är ett på en
gång ömt och starkt uttryck för vad vi kräver av livet. Vi vill att det skall behandla
oss väI, kännas meningsfullt, kort sagt att det skall avslöja sin innebörd.

Men den fåga vi ställer på alla dessa olika sätt innehåller också ett svar. Ett svar
tar form i våra händer och i vår kärlek. Redan ett fullgjort arbete, god hälsa och lyck-
liga barn uppfyller vårt krav på att livet skall äga en mening. Lyckan är i sig själv
meningsfylld.

Människans storhet och elände

Låt oss dröja här för att en kort stund begrunda vårt liv på denna jord. Vi skall
försöka sammanfatta det genom att räkna upp fyra viktiga faktorer i vår tillvaro: r ) Vi
lever tillsammans med ardra; z) Här på jorden; l) Vi är själva en del av denna
jord; 4) Men äger en viss frihet och andlig utrustning. Dessa faktorer är också de
fyra huvudsakliga beståndsdelarna i vår lycka.

Samhunaden

Vi lever inte isolerade utan i gemenskap med varandra, och detta är ett av de

mest ofrånkomliga grunddragen i vår tillvaro. Människan kan inte existera utan sina

likar. Utan dem skulle hon varken kunna tala, tänka eller älska- Hon skulle inte
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Tillamon 
- 

ett n ltterirrnt

kunna övedeva sin egen födelse eller ens födas. Vi behöver varandra och vi älskar
varandra. Modern är inte bara till för att se efrer sitt barn. Kanske kommer så små-
ningom barnavården att mekaniseras. Men barnet behöver också sin mor som män-
niska. Samhället är en vävnad av personliga relationer som uttryckas i ömsesidig tillit
och kärlek. Denna kärlek omfattar alla människor och utan den urartar samhäilet.
Gemenskapslivet är ett av de stora svaren på sökandet efter mening och lycka i till-
varon. Kärlek och solidaritet innebär fullbordan. För den som hela långa dagen står
bakom en butiksdisk får kanske livet sin mening först då han på kvällen kan gå hem
till hustru och barn och få vara tillsammans med dem som för honom betyder mer
än alla andra-

f uniuersam

Sådan är vår tillvaro 
- 

vi är tillsammans med andra. Men också tillsammans med
tingen i världen, Alltifrån vårt första skrik kommer vi i kontakt med vår omgivning

- 
genom att vidröra, gripa, äta, leka. Vi arbetar med föremåI, bygger, kalkylerar,

grubblar och beundrar. Människans liv fylls av hennes ansträngningar att förändra
världen, antingen hon ägnar sig åt att diska eller bygga raketer. Men dessa ansträng-
ningat år inget meningslöst tidsfördriv, utan en uppgift som är fylld av glädje. En
man skaffar ett hus åt sin famill och hans hustru skaffar honom et hem. De arbetar
tillsammans för att skapa en miljö i vilken ett barn kan känna trygghet. De ger sina
barn en värld fylld av kädek.

Det vi gör som familj atbetar vi också för som nation, och på det universella pla-
net strävar vi ständigt efter att göra världeo mänsklig och beboelig och efter att "rådaöver den, (Gen r) med vårt arbete. Härigenom uwecklar vi inte bara den materiella
världen utan också vårt eget jag. Yi växer och blir människor genom vårt arbete.

En del aa tlniaersaflt

Den tredje faktorn i vår tillvaro är att vi själva utgör en del av den materiella
världen. Vi synes vara gjoråa av samma material som jorden och växterna och djuen
omking oss. Vårt väsens fibrer är i så hög grad en del av universum att vi inte kan
tänka eller f.atta ett beslut utan processerna i vära hjärnceller, utan denna världens
materia. Häri ligger ingenting förödmjukande. Sådana är vi och det bör vi vara stoha
över.

Växande frihet

Den fjärde huvudfaktorn består i att människan också är något mer än kropp.
Djuren skaffar sig kännedom om omgivningen med hjälp av sina sinnen, men de är
inte medvetna om sig själva och kan därför inte undra varför de är till. Deras reak-
tioner bestäms av stimuli och reflexer och är alltså inte fria. Också vi lever av de in-
uyck våra sinnen mottar, men vi har en viss förståndsskärpa som medvetet kan över-
blicka och begrunda allting, även vår egen tanke. Häri ligger vårc personliga medve-
tandes evigt oföränderliga mysterium och även vårt ansvar. Vi är inte som djuren på
nåd och onåd utlämnade åt stimuli och reflexer. Vi äger en viss frihet. Även detta är
en del av tillvarons fullhet 

- 
att vi är en tänkaode, medveten, ansvarig del av värl-

den, och att vi i alitmer växande frihet kan välja det goda.
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Vårt elande

Denna bild av livet är ännu inte fullständig. Ty överallt i vår lycka och glädje
tränger sig vårt elände in.

Tag som exempel vårt liv tillsammans med andra. Vi har lika stor makt att förbittra
varandras liv som att förljuva det. Vi kan också känna oss grymt svikna i vår tillit
utan att därför kunna skjuta skulden på motparten. Och hur mycken spontanitet blir
inte förkvävd i och med det enkla faktum att vi lever tillsammans med andra. Sören
Kierkegaard var av den åsikten, att alla människor föds som original men aft de flesta
dör som kopior.

Kärleken mellan könen kan bli en lidelse som övergår i grymhet, också mellan man
och hustru. Just därför att de står varandra så nära kan de missförstå och såra och
göra varandra besvikna. Detsamma gäller föräldrar och barn. Många unga familier
som tycks starta med de rätta förutsättningarna kommer ändå till korta.

På liknande sätt förhåller det sig med arbetsglädjen i världen. Den bidrar till
människans uweckling, men utgör också en begränsning. Årbete kan vara enformigt,
hårt och deprimerande. Människans kropp 

- 
personlighetens uttryck 

- 
kan förne-

dras så att lustan intar den plats som tillkommer glädjen. Trötthet och sjukdom kan
vi heller inte komma ifrån. Hur skall vi kunna tala om kroppens glädje då vi själva
pinas eller ser andras pina?

Även människans adelsmärken, medvetandet och friheten, som gör henne över-
lägsen djuren,är svaga" fördunklade och begränsade. Vad vet vi i själva verket? Vil-
ken frihet lämnar oss våra impulser? Dessvärre är vi i stånd att medvetet och fri-
villigt göra sådant som strider både mot vårt bättre vetande och mot vad vi innerst
inne vill. Tröghet, elakhet, själviskhet och skuld fu ochså ofrånkomliga faktorer i till-
varon. Hur ofta livet än svarar "ja pä våra lyckokrav, innehåller svaret dessutom all-
tid >inte änr eller >nejr. Därför bär vi också en evig längtan inom oss.

Allting har sin tid

Det finns en oro som är ännu djupare, också då livet säger ,ja", då arbetet humani-
serar människan och vädden, då kädeken är hel och sann. Det som är verkligt gott
lräver att få förbli så. Men ingenting är beständigt här på jorden. I samma ögonblick
som något enastående eller underbart har skett vet människan det måste försvinna.
En av Gamla Testamentets förfiattarc upplevde detta på ett svidande sätt mitt i sin
glädje och gav uttryck åt det i följande ord:

'Allting har sin tid, och vart företag under himlen har sin stund.
Fcidas har sin tid, och dö har sin tid. Plantera har sin tid, och rycka upp det planterade
har sin tid.
Dräpa har sin tid, och lZika har sin tid. Bryta ned har sin tid, och bygga upp har sin
tid.
Grita har sin tid, och le har sin tid. Klaga har sin tid, och dansa har sin tid.
Kasta undan stenar har sin tid, och samla ihop steoar har sin tid. Taga i famn har sin
tid, och avhålla sig ifrån famntag har sin tid.
Söka upp har sin tid, och tappa bort har sin tid. Förvara har sin tid, och kasa bort har
sin tid.
Riva sönder har sin tid, och sy ihop har sin tid. Tiga, har sin tid, och tala har sin tid.
Älska har sin tid, och hata har sin tid. Krig har sin tid, och fred har sin tid.'

(Pred 3: r-8)
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Det är sant att frukterna av vån arbete finns kvar. Människan kan lämna efter sig
odödliga konswerk. Vår kunskap och k?irlek lever vidare i vära barn och barnbatn,
i människosläktet, sådant det går vidare på sin väg. Men kan allt detta ge den döende

människan visshet om aft det har funnits en mening i hennes liv? Hennes medvetande,
hennes >jagr försvinner från världen. Kan det osäkra gryningsljuset över hennes sista

stunder verkligen skänka en mening åt de strider hon utkämpat, åt det goda hon
gjort och åt de orätwisor hon fått utstå? Hur kan människans liv nå sin fulla bestäm-
melse i döden om det unika >jaget" med dess gränslösa förhoppningar helt utplånas
ndr hon dör?

De ttoende på Gamla Testamentets tid gjorde allvadiga försök att komma till klar-
het på denna punkt. De visste knappast om ett liv efter detta. Den jordiska tillvaron
måste därför ges en mening. De försökte se den i lyckan och i fördldraskapers välsig-
nelser. Full tillfredsställelse fann man emellertid inte i detta, vilket Predikaren vittnar
om i följande rader:

'Ty det går mänoiskors barn såsom det går fänaden, dem går det alla lika. Såsom
fänaden dör, så dö ock de, enahanda ande hava de ock alla. Ja, mäoniskorna hava intet
Iramf.ör fäoaden, ty allt är fåfänglighet.

ALla gä de till samma mål; alla hava de kommit av stoft, och alla skola de åter varda
stoft.

Vem kan veta om människornas ande att den stiger uppåt, och om fänadens ande att
den far ned uoder jorden?'

(Pred 3: r9-zr)

Vädden under vardande

Låt oss fortfara med vårt sökande. Ibland kan ett fenomens innebörd avslöjas då vi
undersöker dess uppkomst. >Hur böriade det?' är en fåga som kan kasta ljus både

över innebörden och ändamåI.

Mitt nsprmg

Hur började vårt liv? Var kommer det ifrån? Från våra fiöÄlå:ar, givewis. Varie

år görs nya upptäckter om befruktningens och ärftlighetens processef. Men ännu kan

vi inte med säkerhet föruaäga en födelse, och inte heller om barnet kommer att födas

som pojke eller flicka. Ännu mindre kan vi föruakicka vad för slags människa detta

barn kommer aa bli. Vi har anledning att tro att man så småningom kommer att nå

ökad klarhet på detta område, men en ny människas födelse, en ny medelpunkt för
omtanke och kärlek, kommer alltid an förbli något som varken föråldrar eller veten-

skapsmän kan ge en uttömmande förklaring på. Det finns något eflastående och obe-

räkneligt hos varje människa, som inte kan definieras med hjiilp av mikroskopet. I och

med varje människa tillkommer också en ny pelson, ett ,iagt som aldrig tidigare fun-
nits. Och dess ursprung är höljt i dunkel. Något svar är inte att vänta.

Men barnet växer. I många hänseenden för vägen uppåt. Visserligen tyder detta på

något sätt på tillvarons mening men inte tydligi, ty när man blir äldre, går det nedåt

i många hänseenden.

Vårt ursprang

Men om den enskilda individens födelse inte sprider något ljus över vån problem,
hur kan det då förhålla sig med mänsklighetens ursprung? Låt oss kasta en blick
bakåt, på vfut förflutna.
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Vi känner vän fördldrat och deras föräldrar 
- 

men dessförinnan bara nägra namn'

och händelser i en förgången tid som efter hand sveps i allt tätare dunkel. Få män-

niskor kan föija sin släkt längre än till artonhundratalets början, även om några
rgamlau familjers namn väcker vissa ekon i medeltiden.

De olika ländernas historia kan endast i näga delar av världen föras tillbaka fem.
tusen år i tiden. Äldre än så är bara ett fätal grottmålningar, nägra små fruktbarhets-
symboler, rester av lägereldar djupt begravda i jorden. Av våra förfäders skelett finns
det heller inte kvar mer än en handfull benrester.

Utueckling

Finner vi inget svar här hetler? Något finner vi utan wivel. De skallar och ben
man hittat har något att berätta sorn man förut inte visste: ju längre bort vi gräver

i det förflutna, dess primitivare är den människotyp vi finner. Före honzo sapiens, vär
tids människa, kan vetenskapen urskilja Neanderthalmänniskan med hennes något

sluttande panna och haka. Ännu tidigare, för över wåhundratusen år sedan, fanns
olika typer av upprättgående hominider med starkt sluttande ansiktsvinklar. De hade

primitiva verktyg av steo och ägnade sig åt jakt, fastän vi inte exakt vet hur. Tre-
hundratusen år tidigare, för en halv miljon år sedan, skymtar vi en ännu tidigare ryp,
Australopithecus, en apliknande varelse som dock var rner mänsklig än vår tids apor.
Så gott som allting är osäkert här 

- 
tids- och attbestämningar, länkarna mellan de

olika faserna. Endast ett framstår med allt större klarhet: det förundediga faktum
att en djurart som levde på slätter och i skogar höjer sig längs en lång och sakta

stigande uwecklingslinje för att slutligen nä fram till 
- 

oss.

Livet i min kropp kommer från djuren. Detta är något som många människor fun-
nit anstötligt. Kanske inte för att de fann det ovärdigt, ty geoom Skriften har ju män-
niskan tilldelats ett ännu enklare ursprung 

- 
stoftet. Vad man snarare hängde upp sig

pL var att teorin stred mot den bibliska skapelseberättelsen. Ända till helt nyligen be-

traktades Bibeln bara i alltför hög grad som något slags handbok i naturkunskap och
inte tillräckligt mycket som en berättelse skriven i avsikt att kasta Guds ljus över vår
värld. I och med aft man lärde sig förstå Bibeln bättre löste sig svårigheterna. Stän-

digt allt rikare fynd har ännu tydligare vittnat om det dramatiska skeende dä rygg-
raden långsamt rätades upp och skallen fick allt större volym, ailteftersom djuret ut-
vecklades till människa.

Allt detta tycks peka hän mot någon form av svar. Livet har alltså en viss inrikt'
ning och någon form av mening. Men svaret är dunkelt. Människans ursprung lig-
ger utanför vårt förstånds räckvidd. När började djuret bli människa? Var redan
Australopithecus en av oss? Eller de andra hominiderna? Säkert är att det måste ha
funnits en punkt då djuret blev människa. övergången är svår att fastställa i yttre
mening, men människan är en så ny typ av varelse att det någonstans måste ha in-
träf.fat att ett levande väsen blev kallat >någono och inte ,någotr. Men när och var
detta hände förlorar sig helt i förhistoriens töcken.

Uniuersums utaeckling

Genom vetenskapen vet vi att människans historia fu föregänget av en mycket

längre stigande linie: livets uppkomst. Dess ursprung för oss tillbaka till oändligt av-

lägsna tidsåldrat, åä någonstans på detta avsvalnade klot av sten, luft och vatten de
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kolföreningar uppträdde som nu utgör cellerna i allt levande. Hur gammait livet än
mä vata, är det äodå mycket ungt om man jämför det med den livlösa materia som
fanns före dess uppkomst, och vars ursprung förlorar sig i de ändlösa tidsåldrar under
vilka galaxerna bredde ut sig i ett universum vars gränser vi ännu inte känner. Var-
ifrån kom materian? Eller kom den ingenstans ifrån?

Vad innebär det att allt detta finns till och växer? I livets tillväxt spelar slumpen
och urvalet en stor roll. Men kan de ge en förklaring till livet? Beror det på en
slump att något börjar sträva uppåt genom nya och förunderliga faser 

- 
tillvaro, liv,

känsla, tanke? Vad är det som har skett? Kan vi se någon mening i det?
Det är också sant att livet för djur och människor alltid är förenat med smärta,

fruktan, förstörelse och upplösning. Ryggen blir rakare och pannan kupigare, men
ryggraden tillhör fortfarande ett benrangel och ögonen faller ur sina hålor. Varför
blev jag till? Flyger ufågeln människa" endast från mörker till mörker? Det förflutna
ger oss inga klara besked. Har framtiden något att säga oss?

Månniskans frantid
Det förefaller som om historiens stigande linje skulle fortsätta uppåt. Vi Iär vä:ra

barn mer än vära förfäder visste eller behövde veta. Flertalet av de stora farsoterna i
världen har utrotats. Litkatna har lärt sig kurera sjukdomar som man förut ansåg obot-
liga. Vi sä att sdga brukar jorden med mindre svett och möda. Vi har mera fritid,
reser oftare och har fler kommunikationsmöjligheter. Vi dr i fard med att utforska
rymden.

Vi är också mindre barbariska dn i gasrla tider. Vi hämnas inte längre på miss-

dådare och fiender; sträckbänk, bländning och offentliga avrättningar är utdömda
och avskaffade företeelser. Vi har till och med mer medlidande med djuren än tidi-
gare. Yärt framåtskridande näres av ett ständigt hopp. Varje barn som föds omges av
alltmer optimistiska förhoppningar. Krig upphör, och nya barn leker på ruinerna. När
vi tar en överbiick av vår planet verkar det ibland som om vi höll på att få ett
fastare grepp om världen,

Men efter fuhundraden av framåtskridande har vi i världens mest civiliserade
områden fått uppleva massmord, vars like historien hittills aldrig skådat. Människorna
har funnit på sätt att bekämpa sjukdomar, men de har också hittat på nya sätt att döda.
Raketer sänds ut i rymden, men det finns också andra raketer med förmåga att ut-
plåna allt liv på jorden. Framtiden är osäker.

Också min egen framtid är osäker. Kommer jag att bli en god eller en ond män-
niska? Vilka strömmar kommer att dra med sig mina barn? Och över all vår längtan
kastar den oundvikliga döden sin skugga. Kanske går människorna en lyckligarc fram-
tid till mötes, kanske skall de en gång bygga upp en befäst stad av frihet och broder-
skap. Men den kommer fortfarande att ha en port mot mörkret och genom den porten
skall människorna vandra, allt sorgsnare ju lyckligare staden är och ju bätue mänsk-
ligheten. Livet är osäkert, liksom lyckan och livets mening.

Skall vi alltså tro att mäoniskosläktets historia, i det förgängna, i nuet och i fram-
tiden, universums hela uweckling, dess smärta och oro, dess kärlek och glädjeämnen
och dess slutliga upphörande, är ett meningslöst skämt? Är det en bana som gär frän
ingenstans till ingenstans allteftersom universum måhända drar sig samman och vid-
gar ut sig i det oändliga? Ingenting i världen kan ge oss eft svar.

(Fortsättningen lölier i nästa bäfte)
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Gemensamt nattvatdsbord?

Mängz kristna som besjälas av ekume-
niskt nit lider mer och mer av att vata
åtskilda när de firar eukaristin, inte minst
därför att nattvarden genom sin egen dy-
namik syftar till att samla Kristi lilla
skara till en synlig enhet. Det är därför
inte någonting att förvåna sig övet att en
rörelse, visserligen begränsad, växer fram
till förmån Iör et omed.elbm i*erkom-
munion. Det finns protestanter som vill
gå till kommunion i mässan och katoli-
ker som vill gå till natwarden i icke-
katolska gudstjänster utan att vänta tills
fullständig enhet nåtts.

Lå.get il inte enkelt. Ett ställningsta-
gande kräver omtanke.

Å ena sidan finns ännu åakilligx ge-

mensamt. Först och främst är det tron på
Kristus och på den heliga Treenigheten,
uttryckt i den apostoliska uosbekännel-
sen, hur denna nu än må tolkas. Dess-
utom måste uppräknas: ett d,op; medve-
tandet om att tillhöra en och samma Kri-
sti kropp, kyrkan; kärleken till Skriften,
varpå den rekumeniska" bibelöversätt-
ningen är ett tecken; den ansvarskänsla
alla kristna tillsammans visar i den verk-
samma kädeken på det sociala planet
och även i apostolatet. I liturgin firas
samma kyrkoår, ofta med samma texter.
Till slut är mänga, om än inte alla, över-
tygade om att de i natwarden mottar den
uppståndne Kristus och att de genom ho-
nom blir framburna till Fadern.

Åakilligt gemensamt tycks sålunda in-
bjuda till eukaristisk gemenskap. Ty det
är eukaristin som vill fullborda en före-
fintlig överensstämmelse.

Å andra sidan skiljer åtskilligt allt-
jämt de olika ktistna grupperna. För att
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nämna några skiljaktigheter, så har den
katolska kyrkan den övertygelsen, att de
kyrkogemenskaper som uppstått ur refor-
mationen ,inte har bevarat det eukaris-
tiska mysteriets ursprungliga och fulla
innetxirdo (z:a Vatikankonciliets dekret
om Ekumeniken nr zz). Det huvudsak-
liga men inte enda skälet dänill är ,att
prästämbetets sakrament saknas' (ibid.).
Det vill sega, att enligt katolsk ro måste
eukaristin förvaltas av en biskop eller en
präst. Men även om reformationssamfuo-
den inte har bevatat mysterie$ hela verk-
lighet, är deras nattvard likväl inte ett
tecken utan betydelse och innehåll. Den
är en >åminnelse av Herrens död och
uppståndelse) (ibid.). Dzir sker allaå nå-
got. Troende människor närmar sig Kris-
tus 

- 
ehuru den som leder liturgin, åt-

minstone för många, inte i ordets speci.
fika mening står som representant för
Kristus. Reformationssamfunden å sin
sida har svårt att uppfatta den katolska
läran om mässan som ett försoningsoffer
och är benägna att anse, att det enda
korsoffrets betydelse dårigenom ifrägasit-
tes. Dessutom drar man sig inom en del
av den reformatoriska kristenheten för
aft dela katolikernas >tillspetsade" be-
kännelse om Kristi sanna närvaro i sak-
ramentet. Men vad som vefkar mest an-
stödigt är den för en katolik väsentliga
övertygelsen, att Kristus har anförtroc
sina sakrament åt sin kyrkas präster och
att han i eukaristin vill meddela sig ge-

nont. sin ämbetsbärmu band. och med an-
språk på aft d.enna fsnktion bot äntbets-
bäraren erkänns av kommunikanten. Så

stor har alltså skillnaden blivit 
- 

ioom
den ram där åakilligt förblivit gemen-
samt.

Åc nu helt enkelt öppna dörren för
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interkommunion skulle vat^ 
^tt 

handla
mot sakramentets anda. Det skulle betyda
att bagatellisera den smärta separationen
bör innebära för kristenheten. Det vore
aft nedvärdera separationen till något som
enkelt kan botas genom ytme mänskliga
åtgärder. Vi måste alltså vänta, ha modet
att fortsätta lida 

- 
och intensifiera den

errkaristiska fromheten. Katolikerna skulle
här kunna bidra med att på ett öppet sätt
acceptera den pågående liturgireformen.
De icke-katolska bröderna kunde försöka
att intensifiera sitt bruk av natwarden.
Teologer och kyrkoledare får inte heller
de sitta med armarna i kors.

Det har påståtts, att man ibland har
ta$t abbö Couturiers krävande ord om
enheten >när Kristus vill och såsom han
vill" till intäkt för passivitet. Likv?il gäl-
ler det att komma ihåg, att det kan finnas
goda skäl mot att påskynda en uweckling
som sannerligen borde kräva genomträng-
ande teologisk insikt och djup fromhet.

Den holländska katekesen

Katekisation har förekommit under
hela kyrkans historia. Och alltid har man
bredvid den muntliga undervisningen an-
vänt skriftliga texter som hjälpmedel,
från trosbekännelser och hymner (ifr r
Kor. rr;3-t; Fil. z:6-rr) till den
mest modetna katekesen. Texterna hade
alltid samma syfte: att förmedla Kristi
frälsningsbudskap till både odöpta och
döpta som ville bli införda i dess inne-
håll. Naturligwis anknöt författarna till
tidens och mottagaf,nas situation och där-
för hade varje tid sin egen katekes. För
att komma underfund med särprägeln
hos >Den nya katekesen. Trosförkunnelse
för vuxna', som 1966 utgivits av de
holländska biskoparna, kan det därför
vara lämpligt att jdmföra den med tidi-
gare exempel.

r. Hittoiltk återblick

De klassiska katekeserna i egentlig me-

ning bygger på Luthers Lilla katekes
(rtzg), som f.ö. ingfu i Svenska kyrkans
bekännelseskrifter. Från katolsk sida ska-
pade Petrus Canisius några konkurrens-
dugliga katolska katekeser (r554-t558).
De upplevde hundratals nya upplagor
fram till r8oo-talet. Dessa katekeser ville
vara en sammanfattning av den kristna
frälsningsläran i så länfattlig form, att
skolungdom och katekumener kunde lära
sig den räna läran utantill. Som schema
använde man huvudsakligen den aposto-
liska trosbekännelsen, Fader vår (och
Hell dig, Matia), tio Guds bud (och de
fem kyrkliga buden), och sakramenten.
Formen var enkel, först en sats ur t. ex.
Fader vår, därefter en eller flen fuägot
för läraren och för varie ftäga ett kort
svar för eleven. Innehållsmässigt sett var
Canisius' katekeser präglade av mor-te-
formatoriska tankegångar.

Senare tiders katekeser uppvisade vari-
erande betoning på vissa aspekter i det
kristna arvet. Under upplysningstiden
framträdde en påverkan av naturlig teo-
logi. Under romantiken återvände man
på nytt till Bibeln och dogmerna, medan
man på samma gång försökte att odla ett
kristet sinnelag. Sedan mitten av föma
seklet vann främst den solida katekesen av
tysken Joseph Deharbe (r8aZ) stor sprid-
ning i olika länder. Deharbes bok präg-
lades emellertid i så hög grad av neo-
skolastiken, att den liknade mera e$ ab-
strakt teologiskt kompendium än en in-
troduktion för nybörjare. Pedagogiska me-
del tör att föta barnet in till kärnan av
det kristna livet användes i mycket liten
utsträckning. Dessutom hade Deharbes ka-
tekes sina andliga rötter i den mot-refor-
matoriska apologetiken. Ett flertal bear-
betningar tog visserligen hänsyn till den
senafe tidens ändrade kateketiska och teo-
logiska krav, men var inte radikala nog.

På r93o-talet började därför pedagoger
och teologer sräva efter en fullständig
nydaning. I metodiskt hänseende krävde
de en minskning i läroämneoas omfång,
en större åskådlighet och mera hänsyn till
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barnens pedagogiska situation. Teologerna
kritiserade den tidigare apologetiska och
antropologiska inriktningen och föreslog
en frälsningshistorisk och kerygmatisk
grundval vid framställningen av det krist-
na budskapet. Frågorna och svaren, som
barnen fortfarande borde lära sig utan-
till, skulle kompletteras med bibliska eller
liturgiska texter jämte berättelser ur kyr-
kohistorien, medan huvudvikten skulle
ligga pä en kort men innehållsrik redo-
görelse för kyrkans lära. Både den fran-
ska (tgqo) och den tyska katekesen
(rS::) kan nämnas som exempel på hur
man tänkte sig det hela. Den senare är
illustrerad och översattes till ett flertal
språk, även till svenska (uDen kristna
trosläran>, Katolska bokförlaget, Stock-
holm r958).

Den holländska katekesen följer bara
delvis de föregående mönstren. Högre
kateketiska institutet i Nijmegen har ur-
sprungligen fått i uppdrag att omarbeta
den gamla skolkatekesen men misslyckats.
De nya bibliska, patristiska och liturgiska
studierna, liksom det ekumeniska klima-
tet och öppenheten för moderna filoso-
fiska och naturvetenskapliga tankat *ing-
ade redan före Vatikankonciliet de hol-
ländska teologerna till en ny framställ-
ning av hela den ktistna tron. Somliga
aspekter hade de ännu inte undersökt, i
andra var de osäkra om sina försök, och
framför allt kunde de ännu inte uttrycka
sig i så klara och enkla termer, att även
barn skulle kunna förstå meningen. Högre
kateketiska institutet skrev därför inte för
barn, utan för vuxna. Därmed hade man
större möjligheter att utrycka sig till-
rdckligt nyanserat. Katekesen undervisar
inte längre, utan ställer sig på de vuxnzrs
plan och söker sig fram till deras syn
på problemen. I sättet att lÅEg upp ma-
terialet lät sig författarta dessutom le-
das av några relativt nya grundtankar av
kunskapsteoretisk och pastoralteologisk

z. KareAetens principer
De flesta äldre katekeser använder det

vanliga kyrkliga språket, som man kan
höra i religionsundervisningen, predik-
ningar och på krisdiga möten, men al-
drig eller sällan i vardagslivet. Delvis
består detta språk av tekniskt-teologiska
termer, delvis av högtidliga, fromma ut-
tryck. Det tekniska kyrkliga språket är ett
utmärkt medel, när det gäller skarpa for-
muleringar och felfri information om
alla kyrkans läror. Fromhetstermerna an-
tyder att ett kristet liv skiljer sig från
det världsliga livet. Den nya holländska
katekesen är i mycket ringa grad präglad,

av ett teologiskt fackspråk eller ens av
fromma uttryck. Den talar vardagsspråk,
och kan t. ex. besktiva ett barn som leker
och gråter i sin lilla värld eller hut tu-
sentals människohjärtan klappar vid en
fotbollsmatch i TV. Boken förtäijer om
människor av idag, som upplever glädie
och sorg, om människor som söker och
om människor som har funnit. Och bo-
kens innehåll handlar inte så mycket om
en lära som om en person. Katekesen vill
vittna om den ievande Jesus Kristus och
om allt vad han gjorde och gör. Honom
kan man inte fatta i formler. Honom kan
man enbart närma sig genom olika namn
eller bibliska titlar. Helt lättförståeligt är
språket därför inte, ty vittnesbördet om
ett mysterium kräver jämförelser och me-
taforer, ja ibland poetiska uttryck, och
läsaren bör vara något bildad Iör att
kunna förstå den anrydda verkligheten
bakom bilden.

Orsak till denna ändring i språkstil
och innehåll är vissa pastoralteologiska
och kunskapsteoretiska principer som för-
fattarna har arbetat efter. Man skulle
kunna sammanfatta dem till fem.

För d'e, första: den fund.amental- ocb
pastoraheologiska utgängspunkten är hela
tiden den moderna människan som frågar
och söker och vill se sin egen vädds
problem i belysning av Guds uppenbar-
else i Kristus. Det finns ingen gräns
mellan det gudomliga och det vårldsliga,
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eller bätre: samhälleliga. Liksom Guds
skapargärning omfattar också frälsnings-
budskapet i Kristus hela människan med
alla hennes förbindelser till samhället
och till kosmos. Därför måste även språ-
ket, som kyrkan använder, primärt ut-
trycka denna närhet till vardagslivet, och
ämnena måste behandlas alltefter sin ak-
tualitet i livet,

För d,et and,ra: Aerygrnatiskt betraktat
är svaret på människans frågor inte så

mycket en Lära som en person, Jesus Kris-
tus som levde i vår historia, som dog och
uppstod och som alltjämt lever. Förfat-
tarna skriver i inledningen: Hjärtat i d.en-

na förkunnelse år påskbud.sAapet. Om
man skalle ta bort bud,skapet om Kritti
uppstånd.else, skulle ingen id.a i boken
ba något abde alls. Katekesen presenterar
sig därför inte i första hand som en sam-
manfattning av de kyrkliga dogmerna,
utan begagnar sig av dogmerna enbart i
den mån dessa framhäver Guds hemlig-
heter sådana som de uppenbarades i Kristi
person och garningar. Katekesen är ker-
vgma, förkunnelse, och inte dogmatik.
Därför har den klätts i ett icke-teologiskt,
vardagligt, men på samma gång förnäm-
ligt och poetiskt språk, ibland med en
hänförande entusiasm i framställningen.

För d.et tred.je: kuukaprreorcrirkt gäl-
ler det att utttycka sådant, som egentligen
inte kan sägas och detta i ett modernt
språk. Även dogmerna hänvisar till Guds
kärlek som övergår allt vårt förstånd. Ge-
nom dem äger vi inte den absoluta san-
ningen utan är yi 

- 
glsp eller mindre 

-inriktade på den. Deras tankevärld och
formuleringar är delvis förblivande och
delvis historiskt betingade. De måste där-
för ändras till sin form, när tiden har
ändrats, om de fortfarande skall förbli
sanna. I dag behövs således en förnyelse
av vårt tankesätt och omformuleringar i
vårt sätt att tala. Eftersom nydaningen
kräver tid, är processen i åtskilliga punk-
ter ännu oavslutad.

För d.et f,järd.e: boken vill vara fräls-
ningthistorilk Den vill inte vara en er-

sättning för Bibeln, tvärtom vill den ge-

nom sina bibelteologiska exkurser ,leda
den troende människan till den djupa,
alltid friska källa som Guds ord äru. 6s-
nom sin förklaring av liturgiska fester
och texter vill katekesen slå en bro mellan
söndagsliv och måndagsliv, meilan nu och
förr. Även den historiska linje, som bl. a.

bestämmer dispositionen för hela bokerr,
placerar den nutida troende i en dyna-
misk relation till hela mänsklighetens ut-
veckling i det frälsningshistoriska skeen-
det.

För d.et femte: den nya katekesen är
ekurtenisk. I enlighet med Vatikankonci-
liet står författarna öppna för all sanning
och allt värde utanför den katolska kyr-
kan, utan att de för den skull nivellerar
skillnaderna. Erkännandet av dopet hos
de icke-katolska kyrkorna och samfunden
liksom tron på verkningen av ulogos

spermatikos) i hela världen ger dem an-
ledning till att så mycket som möjligt
tala positivt om det goda som finns i
andra kyrkor och främmande samfund,
liksom i världsreligionerna och i andliga
strömningar överhuvudtaget. Biskoparna
uttrycker därför i förordet till den nya
boken sin innerliga önskan, att katekesen
skall skapa en gemenskap mellan män-
niskan oö Gud liksom även alla män-
niskor emellan.

3. Katekesent struktur

Vill en läsare på ett snabbt och över-
skådligt sätt få grepp om innehållet, kan
ban gä till den systematiska översikten.
Utgångspunkten är som sagt den frågande
människan, hon, som söker sin plats i
världen. Katekesens första del heter i en-
lighet därmed: >Tillvaron ett mysteriumu.
I existentiella ordaLag beskrives den nu
levande människan, som ställer frägorna
om sitt livs mening, som erfar både
ograndzuru och ,misöre, i allt hon är
med om, som får ett första provisoriskt
svar i upptäckten av sin ställning inom
den kosmiska uwecklingen (kap. r-:).
Människan har en outtömlig längtan efter
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lycka, en längtan att vara god och leva
i överensstämmelse med sitt samvete, en

längtan efter det oändliga och gudomliga
(kap. a-6). Hon blir å andra sidan med-
veten om förgängligheten, lidande och
död som något ont och sorn skuld (kap.

7). En uwäg erbjuder sig henne, då hon
hör budskapet om Jesus Kristus, dvs.

Guds ord och uppenbarelsen av det oänd-
liga inom denna väddens gränser (kap.

8).
I början är man kanske förvånad över

att katekesen använder hela den första
delen för att skildra människan på detta
sä4. Ändå bygger katekesens förkunnelse
på en gedigen teologisk grund. Med sitt
sätt att ordna stoffet, stämmer den helt
överens med den sedan några decennier
framvuxna fundarnentalteologin. Denna
börjar ju med att framhäva människans
ofullkomlighet och hennes längtan efter
fullkomning, och beskriver då människan
som den varelse, som till sin konstitution
är öppen för det ffanscendenta. Budska-
pet om att Jesus Krisrus uppenbarar den
uanscendente Guden för människorna,
är då en inbjudan till ron. Människorna
resonerar sig allaå inte fram till tron utan
möter Guds kädek i Jesus av Nasaret och
känner sig dragna aft besvara den. Vad
människan med egen kraft kan åstadkom-
ma och vad hon inte ens kan låta bli att
äta sig, är en prövning av tillförlitlighe-
ten av det vittne, som förmedlar henne
budskapet. Fundamentalteologin ser alltså
sin uppgift i att påvisa Nasar6ens trovär-
dighet.

Något i kateketiska sammanhang nytt
är också den del av trosframställningen,
i vilken den holländska katekesens för-
fattare med hiälp av religionsvetenskapen
tecknat den konkreta historiska motsvarig-
heten till fundamentalteologins abstrakta
analyser. Under vilken synvinkel de ser

religionsvetenskapens resultat, f:amgär av
titeln: >Vägen till Kristusr. I det första
avsnittet 

- 
om folkens väg 

- 
uppfattas

de primitiva religionerna och de gamla
kulturerna, de tre bestående stora öster-
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ländska religionerna, liksom humanismen
och kommunismen soå historiska uttryck
för den frågande och sökande människan,
således den människa för vilken Gud åt-
minstone delvis uppenbarar sig, fast på

ett fördolt sätt. Tidigare har man ofta
helt awisat dem som mänskliga påhitt.
Men sedan nlgra fu tillbaka uppfattar
teologerna allt mera deras positiva om
än begränsade värden som ett led i Guds
närmande till människan. Öppet uppen-
barade sig Gud först i Israels väg till
Kristus. Detta folks unika och oförklar-
liga historia, dess relation till den ende

Guden Jahweh i förbundet jämte uppen-
barelsens kristallisering i Bibeln blev av
naturliga skäl huvudämnena i katekesen,

eftersom det framför zILt åt i dessa tre
punkter som Israels berydelse ligger för
nutidens Lristna.

Del ue skildrar 
- 

i ett överflöd av
bibliska tankegängat 

- Js5us, oMän-
niskosonenr. Utgående från de tre faser-
na i Jesu eget liv (förberedelsen, kap. r-
3; det offentliga ftamtråd,andet, kap. 4-
9; sista veckan, kap. ro-r8) behandlas
här Jesu ursprung och omgivning, hans
förkunnelse i ord och gärntng, hans be-
tydelse för oss. Den delen utgör kärnan
i hela katekesen genom det centrala bud-
skapet om Kristi uppståndelse och löftet
om den Helige Andes utgjutelse. Del tre
är också vändpunkten i hela katekesens
struktur, eftersom den fjärde delen be-
handlar kyrkans och de kristnas väg
framför allt som ett liv med källan i den
historiske Kristus. Den femte och sista
delen är visserligen dktad på människans
framtida förväntningar, men även den
bygger på Kristi löfte om den Helige
Ande, på hans uppståndelse och hans be-
rättelser om Gud Fader.

Den fjärde delen, >Kristi väg>, beskri-
ver det nya Gudsfolkets väg och upptar
därmed hälften av katekesen, En översikt
över fornkyrkans liv och historiska ut-
veckling utmynnar i tägra kapitel orn
upptagandet av den nu levande männis-
kan i kyrkans gemenskap, alltså om tro
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och dop (kap. r-6). Upptagningens be-
tydelse belyses närmare geoom en in-
trycksfull behandling av syndeos makt
och frälsningens övermakt med dess kon-
sekvenser i människans liv (kap. 7-rz).
I en modera tolkning av den första tav-
lans bud ko--er därefter de viktigaste
hållpunkterna i människaos relation till
Gud: böneo, söndagen, bibeln och predi-
kan, eukaristin, det allmänna pristadö-
met och prästämbetet (LaF. r3-r8). Vad
angår den andra tavlans bud, som be-
handlar relationen till omvärlden, så

finns kapitel om familjeliv och äktenskap,
det religiösa livet, kyrka och stat, krig,
arbete och egendom, fritid och kultur
(kap. 19-28). De två avslutande kapitlen
tar ätet upp problemet om synd och för-
låtelse, nu på det personliga planet (kap.
29-30).

Del fem behandlar "Vägen till slutetr.
Den framlägger beuäffande människans
sista stuod många hypoteser, föga visshet,
men dess större hopp och tillit till Guds
trofasthet. En utfcidig meditatioo om vem
Gud nu egendigen är, för till den slut-
satsen att mysteriet förblir och att rom
värt hjåtra fördömer oss, så är Gud större
än vårt hjårta., (r Joh. 3: zo). Det dr i
Gud, som individens och mänsklighetens
pilgrimsfärd når sin slutgiltiga måI.

4. PfurMda uagbeta och heresiet

Den nya katekesen fick ifrån början ett
d.åligt rykte i vissa kretsar. De holländska
biskoparnas auktoritet och omdöme räck-
te inte till för aftt lugna oron bland etr
antal troende. En grupp moatåndare till
bokens moderna teologi yttrade i ett
brev till Rom beskyllningar om heretiska
uppfattningar. Men en av påve Paulus VI
,111r"6 lemmission av sex kardinaler kun-
de inte finna någon av de föregivna here-
sierqa. Väl önskade dock några av leda-
möterna en ändring i vissa formulering-
ar. För aa förebygga framtida vilda be-
skyllningar, kan det vara nyttigt art när-
mare antyda orsakerna till ovannämoda
oro.

8f - oaze3r

Den beror till en viss del på att kate-
kesen inte längre använder de teologiska
uttryck som man var van vid från de
äldre katekeserna, utan i stället begagnar
sig av mera vatdagliga och därigenom
mindre entydiga rermet. Katekesen vill
ju vara förkunnelse och inte ert koncen-
trat av teologi för specialister. Delvis be-
lor oron på den ekumeniska anda och
den positiva uppskattning av vädden som
kommer fram i katekesen. De som bru-
kade helt avgränsa sig mot icke-katolska
kristna och mot den johanneiska rvärl-
denr, var inte ense med hithörande grepp
och kanske också rädda för en nivellering.
Och till sist: de konkreta klagomålen över
säftet att tala om den odödliga själen,
om arvsynden och om den eukaristiska
förvandlingen gäller närmast katekesens
försök att översätra vissa dogmatiska for-
muleringar till ett språk, som förutsätter
en ny människo- och verklighetssyn, me-
dan beskyllningar i tre andra punkter 

-Marie kroppsliga jungfrulighet, familje-
planering, änglarnas existens 

- 
syftar på

förtigaodet av de klassiska uttalandena i
dessa ämoen. Bakgrunden i båda fallen
bör sökas i oenighet över eller oförståel-
se för den tredje (kunskapsteoretiska)
principen, vilken därför i det följande
skall förklaras litet närmare.

Problemet gäller dogmuwecklingen. En
teologisk uweckling, ja, varje uweckling
i människaos medvetande om verklig-
heten, förutsätter något, som kao ändras,
och något, som måste förbli. Men det går
inte att i förväg skilja mellan en cenual
troslära, som bör bli orubbad, och mera
perifera punkter, som kao ersättas med
aågot nytt alltefter tidernas växlande be-
hov. Hela tron förblir densamma, men
samtidigt är hela tron i en ständig växt-
pfocess. Teologerna har i överensstäm-
melse med id6historikerna försökt att få
grepp om det sätt, på vilket oföränder-
ligx och föränderligt är sammanvävda.
De har försökt att hålla i sär verklighe-
ten, vår kunskap om verkligheten och
vår förmåga att unrycka det vi har kun-
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skap om. De talar dessutom om det i eo det med hänsyn till situationen i Holland.

diskurs avsedda oförändediga innehållet Men rydligen finas det sådana, sorn ir
och de förestdllningsmönster eller den oense med dem.

världsbild, som förusättes och i sin tur Henrik Roebinh ofnt
ständigt genomgår modifikationer. Pro'
blemeo kan i dag ännu inte anses vara
helt lösta, vare sig i allmäohet eller ndr
det gäller konkreta troselemeot. Fast står
dock å ena sidao, att der förekommer rntemationella bolag

oföränderlighet reella historiska förvand- och u'länderna

lingar igenom. I uon påtcå$ a gdra.f- vid d.en interkonfetsioneila gada.jäno,
dan faktiskt en uweckling, och för iirlig- som IJnited. Nations Astociarion ) Eng-
hetens skull är vi nödgade att åålla.oss land arrang,era.de på Fören a Nationernas
beredda aft täoka om och omfotmulera sönd.ag, då z, iåtobn t967, i St. An-
traditionella uttryclssätt, just i aohet mot d,reu'i' presbyteria* Cbar:ch, Tttnbrid.ge
deras förblivande kåirna..Annars hamnar lVelh, rceni, bAtt en Aatolsk teolig,
vi i mekaniska upprepniogar-av- termer' Farber lobn Frcncis Maxanll, ett aofö-
som förlorat sitt uttrycts- och informa- ,oodr, so* ban här framläggei e, *tdrag
tionsvärde.

Den därmed givna problematiken för- '0'
anledde katekesens förfaaare att11 l1n- När EN-fördrager i juni 1945 under-
syn till teologernas nya vågar. Diir d9t tecknades av medlemsraterna i San Fran.
redan fions någorlunda. klarhet, har ,-de cisco gjorde man följande utfästelser:
bestämt sig för de nya id6erna. Och d?ir

läget ännu är oklart, rt*-ä" r*i, a"r r' )att praktisera tolerans och leva till'
hållsamma i budskapets urä-J.g-å sammatrs med varandra som goda gran'

framför allt gea uffryck åt sådant, som nat't
2. ,att förena sina krafter till att be-

sakert kan sagas och som maste uppraft-
hå[as. I båda fallen ,* kaåkl,J;;- vara fred och säkerhet''

lysning om de .t"uri.*[" "ppr""ö- , -3' 
t"* arNvara för aa väpnad nakt

... .., 1i,, - - I inte används, utom i allmänt iotresse,
arna och om moderoa to$oK ult omon'
entering utan atr tjar" .^ tår"ing. Man och. sludigen

utgår ifrån an vuxna f fö; äk"l; 
",!' 

'^n använda internationella organ
.-,..--,---l- tör att främja alla folks ekonomiska och

katekesen ar uu 
- 

nar fatt atc lata xaDta
svårisheterna och ar mö-;;;il: sociala uweckling''

na leva i en viss osäkerhet utan att där- De ue första punkterna har i stor ut-
för överge sin tro, såsom de också lever suäckning staonat på pappetet. Men deo

i osäkerhet angående en del personliga fjärde punkten har realiserats. EN-stater-
problem utan att dåirför födora sin livs- na har upprättat talrika organ för att

etädje. förverkliga deo. Och nu under FN:s tred-
Huvudfrågan är, om den nya teologin je decennium börjar en successiv och sta-

redan är mogen för ett syntetiserande för- dig framgång märkas.

sök till nya formuleringar. Och vidare Men hindren har varit -å.ga och all-
är det en cenual f.täga, om katekesens varliga för u-ländernas ekonomiska och

läsare har tillräckligt med kunskap om sociala uweckling. Det har mao kunnat
eo reologis eventuellt outsagda förutsätt- konstatera inom FN. Barfiårer re$es mot
ningar för att uppfatta nya formuleringar fri cirkulation och användning av arbets-

på räa sätt Högre kateketiska institutet kraften. Realiserbara projekt stoppades.

besvarade bäda Lågot jakande. Det gjorde Varuutbytet försvfuades och kapitalet
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gjordes orörligt. Och det var i allt detta
människan som stod i vägen för sig själv.
Man måste t. o. m. skapa särskilda FN-
organ för att övervinna dessa svårigheter-

Låt oss titta ett ögonblick på UNICEF,
den Internationella Barnhjälpsfonden.
Den grundades 1946 och har till syfte
att uppmuntra och stödja u-länderna i
deras egna ansträngningar för att barnen
skall bli friska och nyttiga medborgare.
I länder, dfu bara z5Yo av barnen som
föds kan beräknas f.ä Läkar och sjukvård,
är problemen ofandiga. Läkare och sjuk-
vårdspersonal måste utbildas, sjukvård
och hälsovård utökas, läkemedel anskaf-
fas. Och kostnaderna för allt detta måste

täckas huvudsakligen genom medel från
de uwecklade indusuiländerna. UNICEF
har givit bidrag till mer än 33 ooo hälso-
centfa, sorn betjänar över hundra millio-
ner med mödra- och barnhälsovård.
r 5oo utbildningsanstalter har upprättats
och över 7r ooo personer inom hälsovår-
den har stötts ekonomiskt. Sanitära pro-
jekt, vattenanläggningar och avloppssy-
stem har utförts och över wå hundra
mjölkproducerande anläggningar har upp-
förts i 4r länder.

Under de senaste åren har \fHO,
Vfuldshälsoorganisationen, i samatbete
med LJNICEF och FAO, Närings- och
jordbruksorganisationen, stimulerat olika
större livsmedelsföretag till forskning för
att framställa speciella födoämnen åt
barn. I länder där mjölkproduktionen
är otillräcklig satsar man på ersättnings-
föda: proteinrikt mjöl av grönsaker och
fisk, majsmjöl och inte minst ett föräd-
lat födoämne, som framställs av mjöl
från bomullsplantans frön och som fått
betydelse i Syd- och Mellanamerika.

I början av sin verksamhet var man
inom FN huvudsakligen intresserad av

att i samarbete med medlemsstaternas re-
geingar få det egna internationella ma-
skineriet att fungera. På senare tid har
FN börjat samarbeta med det uinterna-
tionella maskineri" som redan finns: de

stora internationella bolagen med dotter-

g - 682832 Credo. 49 : e årg. Nr 3, r 968

bolag och filialer i u-länderna. Jätteföre-
tagen har tekniska resurser och en erfa-
renhet som kan vara ett högst effektivt
medel till att ftåmja ekonomiska och
sociala framsteg i u-länderna. Trots att
FN består av länder med fri företagsam-
het och av starkt centraldirigerade länder
har medlemsstaterna själva begärt att FN
skall råda u-länderna hur de skall för-
fara f& att dra till sig mer privatkapital
från industriländer. FAO har nu ett ko-
operationsprogram för industrin, där så-

dana jätteföretag som General Foods,
Heinz, Union-Carbide, Nestl6, Al{ra-La-

val, Massey-Ferguson, Unilever, Shell
med starkt intresse för jordbruk är repre-
senterade. Regeringarna i industriländer
tycks bli mer och mer återhållsamma
när det gäller direkt ekonomisk hjälp.
Förmåga att hjdlpa u-länderna har tydli-
gen en gräns. Men mellan regeringaffta
och den enskilde står industriföretagen
med oerhörda resurser. Det beräknas att
världens trehundra största internationella
företag inom tjugo fu kommer att svata
för mer än hälften av den sammanlagda
produktionen i världen.

Här öppnar sig i själva verket nya in-
tressanta investeringsmöjligheter för livs-
medelsindustrin i de rika länderna för att
nu återvända till UNlCEF-sammanhang.
De stora livsmedelsföretagen kan nämli-
gen grunda dotterbolag i u-länderna för
att förädla deras jordbruksprodukter och
sälja till just dessa länder. Där finns
nämligen skriande behov. Natudigwis
möter detta ett visst motstånd från före-
tagens sida. Man drar sig för att lansera
nya billiga produkter eftersom det troli-
gen kommer att dröja ilera är innan t. ex.
babymat kan säljas med vinst. Köparna är
nämligen människor, som har en årsin-
komst på föga mer än 7oo sv. kr. Men
just dessa undernärda människor och de-
ras barn representerar framtidens mark-
nad. Får de allsidig kost som barn blir
deras inkomstmöjligheter större när de
blir äldre. Strikt ekonomiskt resonerat
blir de då mindre faaiga och får större
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köpkraft. Fortsätter de däremot ^tt 
vata

undernärda kommer de att förbli f.attiga.
De kan aldig frigöra sig från ekono-
miskt understöd, aldrig blir självförsci,r-
jande. De kommer då att själva hindra
varje slags ekonomisk uweckling.

Det är emellertid mycket angelaget att
alla ledare för de stora internationella
företagen får upp ögonen inte bara för
den ekonomiska utan även och framför
allt för den moraliska och sociala bety-
delsen av att göra investeringar och
öppna de enorma potentiella marknader
u-länderna erbjuder.

Naturligwis har UNICEF och andra
av FN:s internationella orga'fi män.ga pro-
blem, som storföretagen kan lösa. De är
redan engagerade. Men huvudproblemet
är hur man skall kunna intessera de

internationella företagen som gjort stora

investeringar i u-länderna för de ännu
större problemen med staternas egna so-

ciala och ekonomiska uweckling. Ibland
gäller det helt enkelt att övertala före-
tagen att göra investeringar i lokala un-
derorganisationer för att frdmja hela om-
rådets ekonomi och därigenom få större
vinst i det långa loppet. Ibland är det
fräga om att läta företagens egna anställ-
da arbeta för ett FN-projekt. Så har ex-
empelvis the Gulf Oil Co gjort. Ibland
fu det fuäga om att få företagsledarna att
ställa upp vid FN-organens konferenser
t. ex. den mellan industrimän, finansmän
och medlemmar av den ekonomiska kom-
mitt6en för Afrika, som hölls i Addis
Abeba i januari t967, dfu representanter
för Philips, Unilever, Montecatini-Edi-
son, Fiat, Ämerican Metal Climax, Chase

Manhattan Bank, First National City
Bank och andra deltog. Det kan också
gälla symposia som anordnas av Indu-
strial Development Organisation, UNIDO,
den yngsta grenen av FN. Det kan helt
enkelt gälla att ,tåLja redskap och utrust-
ning som är enkla och passar i uJänder
och som kan anskaffas eller tillverkas
där. Ibland fu det fräga om att uppmunt-
ra firmor att understödia utbildning i
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Europa av industripersonal för u-länder
eller läs- och skrivundervisningen för
barn och vuxna vid företaget. Endast
hälften av barnen i u-länderna kan nu
räkna med regelbunden undervisning och

betydiigt färre kommer att Iä gä igenom
hela folkskolan.

De siffror och upplysningar som jag

här framlägger ger en skrämmande bild
av u-länderna. Barnen Ifu börja atbeta
redan vid rz års ålder. De börjar arbeta
för att kunna skaffa sig mat 

- 
under-

måIig mat. De f.Lr vara glada om de upp-
når en ålder av 4o fu. Yatje dag dör

45 ooo spädbarn och 3o ooo barn av

svält och sjukdom. 84o millioner barn
bor i områden där årsinkomsten är lägre
än 3 ooo och av dessa 84o millioner
bor 5oo millioner i områden där årsin-
komsten är lägre än 7oo sv. kr. per ca-

pita.
Och ändå fu lä.get kanske inte så hopp-

löst. Många arbetar på att lösa proble-
men. Vädden har väl i någon mån fått
upp ögonen för u-ländernas nöd. FN:s
medlemsstater gör allvarliga försök "att
använda internationella orgaft f.ör att
ftåmja alla folks ekonomiska och soci-
ala uweckling. Ja, regeringarna anser
det faktiskt nödvändigt att i budgetför-
slagen avsätta någon procent av brutto-
nationalprodukten till bistånd åt u-län-
derna. Åv fruktan för revolutioner, av
medkänsla eller för att skaffa sig good
will spelar ingen roll. Här krävs engage-
mang från kristet håll. Men kan en präst
som jag och andra kristna ha intresse av
att de internationella jätteföretagen gör
investeringar i u-länderna för att senare
kamma hem stora vinster? Är det inte
bra detta att u-länderna kan locka till
sig den internationella affärsvärldens in-
tresse och därigenom få snabbare och
effektivare hjälp till uweckling än den
direkta ekonomiska hjälpen kan ge?

Svaret är att 
^llr. 

problem härmed inte
är lösta. I själva verket medför jätteföre-
tagens engagemanr rlya och kanske allvar-
ligare problem.
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Att människorna i u-länderna är [at-
tiga kan vi väl inse men har vi också
klart för oss att länderna sjdlva år fattiga?
När ett världsomspännande jätteföretag
vill upprätta ett dotterbolag i ett u-land
tat mai kontakt med regeringen där för
att förhandla om villkoren. Vid sådana
förhandlingar är det oftast företaget från
västerlandet som har den stora ekono-
miska kapaciteten jämfört med u-landets
regering. Företaget i sin helhet har ofta
en årsomsättning som vida överstiger u-
landets årsbudget och företagets vinster
är ofta större än u-landets skatteintäkter.
Företaget har till sitt förfogande juridisk
expertis med en erfarenhet som u-landet
kanske helt saknar. Det rika och suveräna
utländska företaget har fulla ga:.z:ntier i
internationell rätt och internationella in-
vesteringskonventioner samt har det egna
landets diplomatiska appara;t till sitt för-
fogande. I ett u-land har regeringen inga
andta gatantier och ingen annan exper-
tis än den själv förfogar över. Dessutom
kan nu även de inre politiska förhållan-
dena i u-landet vara labila och regerings-
partiets styrka vacklande. Detta gäller de
mänga f.attiga länderna. Majoriteten av
FN:s medlemsstater är ju som bekant
f.attiga. Och för just dessa fattiga u-län-
der är alltså riskerna för oförmånliga kon-
trakt överhängande. Jäaeföretag brukar
ju bli jätteföretag genom sina ledares för-
mäga att uppnå för förctaget gynnsamma
avtal. Skälig vinst för de utläodska före-
tagen borde ju kunna förenas med gynn-
samma villkor för u-länderna. Hdr har
jag antytt ett komplex av problem på ett
område där FN-staternahar all anledning
att vata vaksamma. I{dr år också platsen
för en stark opposition inom länderna
för att stödja och stimulera rcgetingarna
till krav på ett aktivt handlande hos FN
både när det gäller att ställa opartisk
och omutbar expeftis till förfogande vid
uppgörelser och resa krav på insyn i av-
tal, förvaltning samt behandling och ut-
bildning av anställda. Här kan också
orädd men balanserad publicitet vara

värdefull för att dämpa företagens vinst-
begär. Prestigeförluster är företagen van-
ligen ej betiänta av.

Nyligen har också en kongress avhål-
lits i Paris där dessa frågor behandlades
och där man i en resolution kräver att
nyttan av privata investeringar i ulän-
derna skall undersökas och följas upp.
Frågor om markpriser, lönenivån för or-
tens innevånare, kommunal och statlig
taxering, utdelning till lokala aktieägzre
är allvarliga, ofta livsviktiga och toligen
omöjliga att nöjaktigt lösa från u-lands-
håll. Här är insyn och normer nödvän-
diga. Annars är risken stor för att radi-
kala strömningar kräver nationalisering
av f.öretag med hög vinst. En alltför vinst-
givande u-landspolitik hos investerande
företag ger näring åt de propagandister
i u-länderna som talar högliurt om ube-
frielse från utländsk imperialism" och
uneokolonialistiska tendenser hos väster-
landetu. Det ligger i själva verket i de
utländska företagens eget intresse att und-
vika sådana mer eller mindre revolutio-
nära lösningar.

För kristna människor gäller det att
alltid vara lyhörda när de fundamentala
mänskliga rättigheterna riskerar att krän-
kas. Sådant kan som jag här visat hända
i andra länder än diktaturstater. Mänsk-
liga rättigheter, ett barns rätt att leva, etr
barns rätt till riktig föda, människors
rätt till utbildning, sjukvård och åldrings-
vård 

- 
sådana rättigheter som är natur-

liga i demokratiska länder kan kränkas
kanske inte med avsikt eller av brutalitet
utan av vanlig mänsklig försummelse och
strävan efter att göra en alltför god vinst.
Det gäller att stödja regeringar och an-
dra som vädjar till maktägande att stoppa
flagranta offentliga orätwisor. Men det
är kanske ännu viktigare att ideligen ak-
tualisera de mindre iögonfallande ekono-
miska orätwisorna i vädden. Mer och
mer har världens religiösa ledare och i
synnerhet de kristna vädjat till FN och
till medlemsstaternas regeringar att med
all kraft utjämna och förhindra de eko-
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nomiska orätwisorna och krigen i värl-
den. Man kan önska att i framtiden fler
och fler röster gör sig hörda, blir mer
och mer påttängande men också att man
därvid riktar sig även till de jättestora

internationella företagen. I dec egna laa-
det tillgodoser man oftast de anställdas
och statsmakternas krav och bedriver en

icke föraktlig social verksamhet. Det gäl-
ler alltså att genom olika kanaler, person-
lig påverkan, opposition av politisk och
id6ell art, kritik i massmedia samt genom
regeringar och FN göra klart för jätte-
företagens ledande män att deras åtagan-

den i u-länder icke enbart kan yata ay
ekonomisk aft utan måste följas av en

strävan av social natur att utjämna eko-
nomiska orätwisor och därigenom av-
sryra internationella konflikter, att höja
bildningsnivån och hälsonivån 

- 
kort

sagt att hjälpa människorna att leva och
förhindra att små barn dör i krig och
revolutioner, av sjukdom och svält.

John Francis Maxuell

Rom medlem i Genöve?

Enligt Ecumenical Press Service för-
klarade Dr Lukas Vischer, ledaren av
Faith and Order-sekretariatet hos Kyrkor-
nas världsråd vid öppnandet av världs-
böneoktaven i Paris, aft Kyrkornas vädds-
råd principiellt är öppet f.ör alla samfund,
som bekänner sig till Jesus Kristus, så-

lunda även för den romersk-katolska kyr-
kan. Men, tillade han, i praktiken har
Kyrkornas världsråd blivit en av Iasta
regler präglad realitet: skulle katolska
kyrkan alltför snabbt upptas, så skulle
hon med sin världsomspännande struk-
tur, som inte någon annan medlemskyrka
förf.ogzr över, kunna bli en tung börda

för många medlemmar som just påbörjat
en dialog sinsemellan. Biskop \fille-
brands, sekteteraren i det vatikanska se-

kretariatet f.& fnmjande av de kristnas
enhet, visade sig överens med Dr Vischer.
Vid samma tillfälle lämnade han uttryck-
ligen frågan öppen, om en katolskt med-
lemskap i Genåve för närvarande verk-
ligen skulle kunna befrämja kristenhetens
enhet. Enligt båda teologerna betyder
dock det mellan Rom och Genöve in-
Iedda samarbetet mycket mer äo vad man
kan förmoda på grund av fätalet romer-
ska observatörer vid vissa av Kyrkor-
nas världsråds sammanträden. Den av ka-
tolska kyrkan och Kyrkornas världsråd
bildade gemensantma arbetsgruppen har
sedan 1965 dryftat teologiska problem.
Experter är sysselsatta på båda sidor.
Dessutom har samarbetet på socialhjäl-
pens, på fredsproblematikens och på den
ekonomiska uwecklingens område inten-
sifierats. Inom ramen för Kyrkornas
viirldsråd har enligt Dr Vischer kontak-
terna mellan protestanter och onodoxa
kunnat utökas. Hfuvidlag har skillnader-
na mellan östedändsk och västerländsk
tradition ofta visat sig vara störe än av-
ståndet mellan katolskt och reformato-
riskt, vilket den ortodoxe talaren vid
samrDa tillfälle, metropoliten Emilianos
Timiadis, Konstantinopels ekumeniske pa-
triarks representant i Genöve, komplet-
terade på sitt sätt. Han fann, att de öster-
ländska kyrkorna har an lära sig den
västerländska terminologin och det vzister-
ländska tänkesättet, men att ortodoxa har
svfut att fafta orsakerna till splitringen
mellan katolska kyrkan och de refotma-
toriska samfunden. Han bekände, att
västerlandet, sådant han såg det, har en

benägenhet att definiera allting, att orto-
doxin däremot sedan sekler tillbaka har
undvikit att försöka fastslå vad som inte
tycks kunna gripas.
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Försökslaboratoriet Skandinavien

Michel de Paillerets: Catboliciyne en Scandineaie.
SPES, Paris 1968, q9 s., Fr. rz: 9o.

Dominikanteologen Michel de Paillerets visar mod, då han framlägger en studie
om katolska kyrkan i Skandinavien och Finland. Det är sant att han sedan mer än
zo år lever i Norden, att han sålunda känner till vad han skriver om. Hans långa
erfarenhet bevarar honom för det journalistiska lättsinne Skandinavien alltför ofta är
utsatt för i berättelser skrivna av säd,ana som vistats kanske ett par veckor norr om
Bälten. Det förråder ändå mod att skriva en bok om ett så komplext fenomen som ett
land eller till och med flera på en gång. Ingen som ger sig i kast med en liknande
uppgift kan hoppas på odelat bifall. Detaljerna är så många, att urvalet och värde-
accenternas fördelning förblir bundna vid berättarens personliga inriktning och vid
hans sätt att se på saker och ting. Om Michel de Paillerets kan dock sägas, att han
på ett imponerande sätt har bemästrat sin uppgift. Förutom på egna iakttagelser stö-
der han sig på sina ordensmedbröders informationer. Han presenterar alltså en hel
grupps samlade erfarenheter. Hans omdömen är genomtänkta, hans ställningstaganden
vål avvägda. Sådana som känner till de skandinaviska länderna, kan vara tacksamma
för en sammanfattning av det de tedan vet. Sådana som söker en första orientering, får
inte endast upplysning om historien och om det nutida lägec utan blir dessutom för-
sedda med ett ordningsschema för eventuella egna upplevelser. I stället för ett förord
fär man kisa en åskådlig berättelse om karmelitnunnornas kamp om det kungliga
tillstånd, som lagen i Sverige anmärkningsvätt nog alltjämt kräver för öppnandet av
kloster. Riksdagsledamöternas delvis mot varandra riktade inlägg, otdagrait citerade,
ger läsaren eft goft förhandsintryck om atmosfären i Norden.

Vad som utmärker de Paillerets' nya bok framför en hel del andra publikationer
om samma ämneskomplex och vad som ger den dess egeotliga rangär, att den inte så

att såga instänger sig i den katolska kyrkan. Tvärtom gäller framställningen Nordens
kytka i ltennes mil'jö. Förlattatet är medveten om att Kristi kyrka aldrig svävar i
luften, att hon aldrig vilar i sig sjåIv, ja, aft hon helt enkelt inte är sig själv med
mindre hon är inriktad på och påverkad av den konkreta omgivning hon står i. För-
fattarens mod att skriva är alltså buren av en klar övertygelse. Den ekklesiologi, som
de Paillerets gät v iträn, är genuint kristen. Det är därför som boken ger efi äkta
bild av siruationen. Dess författare har vissedigen beträffande en del detaljer gått sin
egen väg, men hans helhetsperspektiv svarar mot vad uppgiften kräver. Frangois
Refoul6, även han dominikanteolog, har lyckats avsevärt sämre, då han i Tbe Ecumeni.-
cal Reaiew (årg. XX, januari r968, s. 63-lt), Kyrkornas väddsråds kvartalskrift, be-
skriver katolska kyrkan i Sverige som ett fattigt utlänningssamfund och till räga pä
allt som opopulär. I de Paillerets' bok får man en klar uppfattning om att det är
kristendomen som sådan, som i dagens Sverige 

- 
såsom även i de andra nordiska

länderna 
- 

har förlorat mycket av sin tidigare popularitet. Ja, man Iär veta, att den
katolska kyrkan visserligen ännu har svårr att lösa alla sina själavfudsproblem, att hoo
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dock jämförd med andra former av kristendom kan glådja sig åt ett relativt gott
rykte. Med de Paillerets' kyrkosyn som bakgrund kunde kapitlet om kyrkan ,inför den
nordiska kulturen, inte undgå att bli bokens bästa. Här genomtränger helt enkelt för-
fattarens id6 och uppgiftens kärnpunkt varandta. Objekt och subjekt blir så att säga

ett. Å ena sidan upplyses man om den nordiska kulturens särdrag och om de nordiska
folkens speciella möjligheter och prestationer. Å andra sidan får man en stimulerande
inblick i katolikers aktiva deltagande i kulturskapandet; bredvid namngivna förblir
andra härvidlag onämnda.

Sin ekumeniska bekännelse avlågger författaren, då han yttrar (s. r7t), att diskus-
sioner mellan lärda teologer inte räcker för en ekumenisk insats, att det wärtom
behövs kontakter också på det dagliga livets plan. Mao kan fräga sig om den därmed
förutsatta fördelningen av vikterna mellan splittringens teologiska ursprung och dess

sociologiska realitet svarar mot förhållandena just i Norden. Det är i varje fall ett
faktum, att ekumeniska samtal på "gemene mans> nivå brukar mynna ut i sådana
problem, som endast ett ooggrant teologiskt tänkande och solida teologiska kunska-
per förmår klara upp. Man kan alltså känna sig frestad att omvända de Paillerets' sats

till att ett samgående inför dagliga uppgifter inte räcker för en lokalenlig ekumenik,
att det fastmer dessutom ovillkorligen krävs teologi. Michel de Paillerets är för övrigt
en god ekumen. Han tilldelar ekumeniken den rätta platsen. Han vet, att situationen
i Notden i becydligt högre grad bestäms av uavkristningen utan larmu (s. 1z) än av
splittringen olika kristna grupper emellan. Yad, betrdlfar de i samhällslivet verk-
samma faktorerna, så blundar de Paillerets ingalunda för att kristendomen av många
nordbor betraktas som tillhörande en fötfluten tid och att de officiella lutherska stats-
kyrkornas inflytande har krympt. Pietismen och väckelserörelserna har avlösts av en
ny hedendom. De nordiska länderna visar därmed 

- 
enligt de Paillerets' realistiska

teckning 
- 

i själva verket ansiktsdrag som i morgon kommer att vata hela Europas.
I och med att dagens Skandinavien framstår som ett slags historiens försökslabora-
torium (s. r3o), visar det sig vara exemplariskt för hela den värld vi lever i, samti-
digt som de Paillerets' bok vinner sin särartade aktualitet.

Finns det efter allt detta även något kritiskt att säga om den nya boken, så är det
det, att dess författare inte helt genomfört sin egen id6. Boken lämnar i själva verket
i sitt föreliggande skick något att önska just där dess värde ligger. Omvärldsvillkoren
för kyrkans uweckling får sig glädieväckande nog tillmäten en avgörande berydelse,
men en av deras viktigaste delar, teologin, kommer till korta. Fastän den heliga veten-
skapen i dag varken i Skandinavien eller annorstädes intar den centrala plats den
en gång i tiden har haft i västerlandets universitetsliv, är den form i vilken den i
dagens Skandinavien bedrivs så betecknande, att en beskrivning av siruationen i de
nordiska länderna utan hänsynstagade till teologi förblir ofullständig. Det är nämligen
teologin, som i Norden i viss mening räcker handen åt ett nytt hedniskt tänkesätt,
sådant det håller på att alltmera spridas. Till att bötja med, så skedde år rgro i Norge
den i teologins historia unika händelsen, att den troende menigheten bredvid den
liberalt inställda teologiska fakulteten vid Oslos universitet upprättade en egen: menig-
hetsfakulteten. Den däri för allas ögon framträdande rämnan mellan tro och teologi
fortbestår i förändrad form, efter att teologerna uttryckligen avbördat sig uppgiften
att med sin vetenskap stå inom ramen för tron.

För litet mindre än ett halvt sekel tillbaka har Anders Nygren, före detta professor
vid Lunds teologiska fakultet, sedermera biskop i Lund och nu episcopus emeritus,
lokaliserat trosutsagorna bortom sant och osaot. För att oskadliggöra angrepp kom-
mande från ptofana vetenskapers växande metodiska självmedvetande förklarade han
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teologin vara en historisk vetenskap. För att konsolidera de teologiska fakulteternas
vetenskapliga rang frånkände han trosartiklama den sorts verklighetsreferens som

vardagliga och vetenskapliga saser gör anspråk på. I och med att Anders Nygren med
en eliest okänd noggrannhet artikulerade ett ,modernt' sätt att uppfatta trosvetenska-
pen, blev han en ledargestalt. Ja, han i11ar 

- 
såsom i annat även här 

- 
en fram-

skjuten plats i den kristna teologins långa historia. IJtan att vilja det hällde han sam-
tidigt vatten på en växande indifferentisms kvarn. Avkristningen underlättades genom
att den i hans stil idkade trosvetenskapen inte längre förmådde verka som broms. I
en framställning av katolska kyrkans omvärldsläge i Norden får en i sin målsättning
teducetad teologi inte negligeras. Ehuru i sig själv en sak endast för fackmän, ger den
ett vetenskapligt uttryck och sålunda ett segt sröd åt en artityd som blivit allestädes
närvarande. Det kan tänkas föreligga sammanhang där man inte vill nämna enskilda
teologer vid namn. Men den tolkning av tro och teologi det här rör sig om hör helt
enkelt med tiil bilden. Här ligger också konvetgenspunkten för åtskilligt som Michel
de Pailleres väl känner till. Varför har den inte påpekats? ,Adogmatismenu (s. 6r-
6z) har här fått sitt vetenskapliga utslag. De lutherska kyrkornas förhållande till stats-

regeringarna (s. :8) får härifrån en klargörande belysning. Nytt ljus faller över pie-
tismen (s. ro8), i det att dess historiska och metodologiska räckvidd kommer i dagen.
Ekumeniken får viktiga uppslag. Utan hänsynstagande till en teologi som emanciperat
sig från tron förblir däremot inventariseringen av katolska kyrkans omvärldssituation i
Norden lika fragmentarisk som påvisningen av hennes uppgifter.

Det är Ldtt att se att de därmed fnmlagda ktitiska synpunkterna långt ifrån är
destruktiva. De är inte nägot annat än ett förslag till en komplettering, för vilken
Michel de Paillerets med sitt sätt att lägga upp materialet reåan lagt grunden. Skulle
han fullt akrualisera den förståelse för kyrkans omvärldsvillkor som gör hans bok till
det den är, så skulle boken helt naturligt växa till sin fulla mognad. Det gäller fak-
tiskt inte mer än att 

- 
i en eventuell ny upplaga 

- 
gå den påbörjade vägen till

dess ände.
Avslutningsvis bör sägas, att Michel de Paillerets' nya bok visar den för fransk

litteratur så cypiska språk- och stilkulturen. Inte minst dd,rför d'r lektyren en njutning.

W.K.

H jördis Blomquist: Kd-
stallen den finp. Mariastudier.
Fabel, Vänersborg 1967,88 sid.,
Kr. rz:5o.

Ibland händer det väI, att böcker i det
lilla formatet kommer undan och blir
bortglömda när julbokfloden har dragit
förbi. Måtte Hjördis Blomquists maria-
studier förskonas från ett sådant öde.
Denna lilla skrift är nämligen en av sä-
songens mest glädjande boknyheter. För-
fattarinnan följer till att börja med Jung-
fru Maria, som ,höljd i symboler van-

drar genom folkvisa, folksaga och folk-
tro>. Hon visar hut de sinnebilder för
Maria 

- 
stjfuna, ros, källa, tempel, brud,

drottning osv. 
- 

som de medeltida vi-
sorna och taiesätten använder samtliga går
tillbaka till Bibeln. Ända fram till sekel-
skiftet levde dessa symboler både i dik-
ten och i det allmänna språkbruket. Den
Maria, som möter oss i vår tids diktning
är dock inte längre folkvisans ödmjuka
jungfru utan merendels problemfylld och
obiblisk.

Att det inte var på grund av r5oo-ta-
lets religiösa omvälvningar som vördna-
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den för Guds moder avtog i vårt land,
det visar författarinnan klart genom de

mariapsalmer, som hon citerar både ur
>Fromma sångeru, vår första skolpsalm-
bok från är 1582, och ur 1695 års sven-

ska psalmbok. Av alla dessa sånger ät
det bara ett tiotal, som 

- 
ofta i mycket

förändrat skick 
- 

har räddats över till
Svenska Kyrkans nuvarande psalmbok. I
kapitlen om Jungfru Maria mellan alma-
nackans blad och Marias blommor visas

hur lång tid efter reformationen Vår fru
levde med i hela svenska folkets vardags-
tillvaro. I vår nuvarande almanacka finns
bara ett fåtal kvar av alla de maiadagar,
som inte blott medeltidens utan även re-
formations- och stormaktstidens svenskar
höll högt i ära. Helt spårlöst har de dock
inte försvunnit. Den 15 augusti, Marie
Himmelsfärdsdag, som firades även i vårt
land hela medeltiden igenom, har numera
namnet Stella. Stjärnan, havets stiärna,
morgonstjärnan, sorn förebådar uppgång-
en av Rättfärdighetens Sol, är mycket
riktigt en av de äldsta litterara maria-
symbolerna. Avslutningsvis ges några ex-
empel på altarskåp, som avbildar olika
händelser i Marias liv från bebådelsen till
kröningen.

Synnerligen värdefullt år att f.öfiatta-
rinnan visar hur gemensam Maria dr för
både katolsk och protestantisk kristendom,
inte bara i återblickar på äldre kyrkohi-
storiska skeden utan även genom ett in-
gående studium av bibeltexterna. Kanske
den lilla skriften kan hjälpa både katoli-
ker och övriga kristna att samlas kring
Maria i ekumeniska studiecirklar.

Birger l*rsson

Sven Stolpe: Prot'eter och
d.iktare. Verbum 1966, 316 s.

Kr. 14: 5o.

I sitt förord till föreliggande antologi
säger utgivaren, att han vill "aktualisera
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den centralt ktistna linjen i vår kultur",
som ju har blivit ganska bortskymd un-
der de senaste decennierna bakom den för
det mesta lika talangfulla som målmed-
vetna ateistiska propagandao.

Det är ett imponerande rikhaltigt urval
som bjuds alltifrån Erik Gustaf Geijer till
Dag Hammarskjöld. Varje fö,rfattare pre-
senteras på ett temperamentsfullt sätt, som
väl vittnar om utgivarens inlevelseför-
måga, och vart och ett av utdragen ger
smak efter mera. Den enda kritik man
kan rikta mot urvalet är att det inte är
åtskilliga gånger mer omfattande. Nog
fanns det väl kristna tänkare i vån land
även före Geijer. Deras tankar kanske vi
får bekanta oss med på ett lika stimule-
rande sätt, om lektor Stolpe låter denna
volym ingå i en serie, vars föregående
delar vi emotser med spänning.

B. Ln.

Bengt Stolt: SueuL gad.s-

t,jänstnad.ition 
- 

eller rcforrnka-
tolsk? Diak. bokf. ry65, Kr.
t4i 50.

Efter Ändra Vatikankonciliet har ka-
tolska kyrkan genomfört genomgripande
liturgireformer. Trots att reformarbetet
Längt i|rän är avslutat, kan det vara värt
att jåmföra nuläget med utgångsläget.
Bengt Stolts debattinlägg ger rika till-
fällen till meditationer över temat hur
snabbt uwecklingen går och hur ålder-
stigen gårdagen förefaller. Detta gäller
framför ailt förekomsten av katolska kon-
certmässor. Författaren uttalar starka wi-
vel angående deras andaktsvärde.

En av de största förtjänsterna med före-
liggande skrift är dess starka betonande
av sambandet mellan liturgi och teologi.
Liturgin är ett uttryck för trosinnehållet.
Det är från denna utgångspunkt författa-
ren ger en snabböversikt dels av den för-
nyade gudstjänstordningens förusättning-
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ar inom den katolska kytkan, dels av
Svenska kyrkans uaditioner på området.
Därvid göres även utblickar till andra
samfund, särskilt till den anglikanska
kyrkan.

Det dr självklart, att författaren med
denna metod kommer att betona det som
skiljer starkare än det som förenar de
olika kyrkorna och samfunden. Därför
blir det frågetecken, som åtföljer rubri-
ken >ekumenik med romerska katoliker",
synnedigen berättigat. Bland de stora
stötestenarna på samarbetets väg nämns
särskilt påvens ofelbarhet, helgonens för-
tjänster och mariadogmerna. Trots att vi
kan gä med på författarens sats, att de
liturgiska reformerna ligger pä ett yt-
plan jämfört med dessa läroskiljaktighe-
ter, måste den frågan ställas, huruvida
de nuvarande teologiska frontlinjerna har
någon egentlig mening i verklighetens
värld. Kanske försöken an återskapa den
fornkyrkliga gudstjänstordningen och
framför allt församlingarnas aktiva delta-
gande i natward och böneliv kommer att
öppna vägar som vi alla en gång skall
vara föwänade över.

Avslutningsvis ges en både roande och
beklämmande översikt över katolicerande
tendenser i svenskt gudstjänstliv. Förfat-
taren visar hur varje awikelse från det
vitmenade puritanska idealet, varje äter-
gång till en sobrare gudstjänststil efter
rSoo-talets förfallsperiod mötts med våld-
sam kritik från "traditionens väktare>.
Författarens syfte är att slå vakt om den
svenska kyrkans gudstjänsttradition. Han
ställer sig synnerligen kritisk mot övriga
liturgier, inte minst mot katolska kyr-
kans. Trots att hans beskrivning av ka-
tolsk liturgi inte i alla punkter är rätt-
visande, kan boken rekommenderas även
till svenska katoliker, som önskar tänka
igenom vilka vidare reformer av vär
liturgi som är teologiskt motiverade och
därigenom kommer att ha framtiden för
sig.

B. Ln.

Ann-Marie Thunberg:
Kyka i reuolution. SKDB Stock-
holm 1967, Kr. rr:-.

Lars och Anne-Marie Thunbergs i
CREDO tidigare (nt 5 ry67) anbefallda
bok Kyrka-Revolution-Struktur har nu
följts av en studiehandledning. Det kan
den förstänmnda skriften vara värd.

Men även den som inte har tänkt sig
att följa en studiecirkei kan ha god nytta
av denna r3o-sidiga bok. Anne-Marie
Thunberg är ju en av dem som verkligen
kan den svenska och internationella de-
batten om kyrkiigt engagemang i de stora
världsfrågorna och hon är särdeles väl
skickad att göra precisa sammanfattningar
av debattläget och ge inspirerande dis-
kussionsförslag. Även litteraturhänvis-
ningarna rycks vara väl valda och i hög
grad användban. Att Göran Palms "En
orätwis betraktelse> råkat komma med
som representativ U-landslitteratur är ett
misstag som inte bör förta förtroendet
för det övriga.

Därutöver presenteras ytttedigare nå-
gra dokument från Genövekonferensen

ry66. De är litet tunnare den här gång-
en och yisas 

- 
kanske som en varning

- 
hur oändligt svåra problem som det

här rör sig om och vilka mängder kun-
skap och omdöme det krävs för att balan-
sera mellan menlös välvilja och politiska
klavertramp.

LM

Per Erik Perss on: Skrif-
,en ocb kyrkan. Studieplan till
Andra Vatikankonciliets dogma-
tiska konstitution om den gudom-
liga uppenbarelsen. Diak. styr.
bokförlag, Stockholm ry67, Kr.

Förhållandet mellan Skrift och tradi-
6i611 

- 
den tradition som enligt katolsk

tro är garanterad genom den levande kyr-
kan 

- 
var under reformationstiden ett
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av skiljeämnena mellan Nflittenberg och
Rom. Ändra Vatikankonciliet har med
sin konstitution om den gudomliga
uppenbarelsen lämnat ett nytt bidrag dll
en debatt, om än med uppluck-
rad frontlinje 

- 
fortfarande pågår mel-

lan reformatoriska och katolska kristna.
Det är alltså i hög grad tacknämligt att
professor Per Erik Persson med förelig-
gande broschyr ger en teologisk introduk-
tion till det konciliedokument, som mest
av aIIa förenar dogmatisk och ekumenisk
aktualitet och att han samtidigt framldg-
ger konstitutionens text. Vad som ger
hans studieplan ett speciellt informations-
värde, är den noggranna redogörelsen för
konstirutionens inkomkonciliära historia.
Det är rentav spännande att läsa, hur
texten under konciliets lopp och genom
konciliets arbete steg efter steg har vuxit
fram till sin slutgiltiga utformning.'Teo-
logen Per Erik Persson visar sig samtidigt
yata en god pedagog. Han bjuder på en
verklig handledning åt sådana, som vill
sätta sig in i konciliedokumentet och sti-
mulerar med litteraturuppgifter till ett
fortsatt studium. Sitt omdöme om konci-
liet sammanfattar han, då han säger, att

"konciliets beslut innebär en djupgående
reform av den romersk-katolska kyrkanu.
Såsom katolik skulle man beskriva sam-
ma företeelse med att konciliet sanktio-
nerat åtskilligt, som både i katolskt from-
hetsliv och i teologin sedan lång tid varit
pä våg. Hur man än ser på saken, så är
den katolska kyrkan något levande. Där-
om vittnar också Per Erik Perssons nya
bok.

TT/, K,

Per Erik Persson: Kyr-
Aorna i aärld.en. Ekumenik i dag.
Gleerups, Lund t967, 16o s.,

Kr. 8: -.
Broschyren är liten. Ändå kan den be-

tecknas sorn en handbok i dagens eku-
menik. I tre huvuddelar behandlas An-
dra Vatikankonciliet, aktuella världseku-
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meniska problem och slutligen aktuella
hemmaekumeniska frågor. Per Erik Pers-
son visar hur det senaste årtiondet inne-
burit en rad genomgripande förändringar
i f.räga om de mellankyrkliga relationer-
na. Inom den icke-romerska kristenheten
har den tidigare tendensen till ökad splin-
ring undet t96o-talet givit plats åt en
klar strävan till organisatorisk förening.
Även katolikerna har ändrat sin attiryd.
Den restriktiva hållningen geritemot en
ekumenik sådan den odlas inom ramen
för Kyrkornas världsråd har börjat ge

vika för en tidigare okänd öppenhet,
flamför allt under Åndra Vatikankonci-
liets inflytande. Vad som både hos re-
formatoriska och hos katolska kristna har
framkallat en växande beredskap till sam-
gående är den globala situationen. Väd-
den ställer i dag hela kristenheten inför
problem, som kräver en samkristen insats
och som därigenom har utlöst en förny-
else i relationerna de olika kristna grup-
perna emellan.

Professor Persson vill orientera en bre-
dare krets av intresserade inför vädds-
kyrkomötet i Uppsala i juli 1968. Han
visar både sin omfattande kunskap i äm-
net och sin sedvanliga förmäga att göra
invecklade frågekomplex lattillgångliga
för oinitietade. Den sakupplysning han
ger uwidgas genom en instruktiv över-
sikt över vidareförande lirteratur.

Per Erik Persson förblir i allt detta
teolog. Han döljer inte sin övertygelse
som lutheran. Men just därigenom utökas
bokens värde. Läsaren stimuleras ständigt
att teologiskt genomtänka sin egen tro
och möjligen ompröva den.

MärtaPosse -"rr!r'uo
von Stotzingen: Birgitta
Bi.rgersd.otter. Ein Lebensbild der
heiligen Birgitta von Schweden.
Herder, Freiburg 1966, DM
r9:8o.

Grevinnan Märta Posses manuskript
har översatts och bearbetats av den kända
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tyska författarinnan Gertrud von Stot-
zingen.

Förf. hat velat teckna Birgitta i hennes

historiska miljö. Tyvärr måste det sägas,

att resultatet inte kommit att motsvara
förf:s ambitioner. Hon har samlat en stor
mängd material, men sedan inte velat
eller kunnat välja och vraka. Bakgrunds-
teckningen har blivit för överväldigande,
utan att man därför kan säga att den ger

någon klar bild av r3oo-talets kompli-
cerade historia. I boken agerar ett myller
av personer, både historiska och diktade,
som Birgitta samtalar och i olika sarn(nan-

hang umgås med, utan att defta virrvarr
av människor och episoder alltid har nå-

got att ge till Bi.rgittas karakteristik; sna-

me gär Birgittas gestalt ibland förlorad
i vimiet. Skildringen visar knappast på

det sätt som förf. avsett, hur Birgittas
kynne luttrades ,rsåsom genom eldn. Sva-

gast är det avsnitt som borde ha varit det
starkaste, nämligen det sista, som handlar
om Birgittas år i Rom. Man får inte
något intryck av att bokens Birgitta tol-
kade sin tids andliga nöd, att det är om
henne som Kyrkan säger, att Gud genom

sin Son för henne uppenbarat himmelska
hemligheter (kyrkobönen på Birgittada-
gen).

Förf. broderar ofta ut owetydiga legen-
der och drar sig inte för att romantisera
händelseförloppet genom att själv skapa

legender. Sålunda får Birgittas medhläl-
pare under åren i Rom, Älfonso de Vada-
terra, som var född omkring r3jo, som

ung munk vara med på Birgittas fars be-
gravning, som ägde rum r3z8: han kal-
lades redan då för Alfonso de Jaen, vil-
ket som bekant var hans biskopstitel
1359-1368. Förf. låter även domprosten
Andreas And vara med på begravningen,
trots att han avled t3r7. Ert svensk fack-
historiker borde ha fått se igenom manu-
skriptet, innan det publicerades: då hade

i varie fall de värsta faktiska felen säkert
rensats bort. Birgitta hade som bekant två

biktfäder och medhjälparq som båda
hette Petrus Olai. Av okänd anledning

kallar förf. subpriorn Petrus Olai i Al-
vastra konsekvent för Olaas Petri (l).
Detta groteska fel skämmer ju hela bo-
ken. Ohistoriskt är bokens bruk av fa-
miljenamn: Algotsson sade si, Folkesson

sade så. Jonsson Grip var en välvillig
man. När förf. låter Birgitta göra ett
besök på Bergkvara, heter det att slotts-
tornen syrtes på långt håll: det är väl
det r5o år senare av Arvid Trolle upp-
förda stora stenhuset, som förf. tänkt på.

Resan till Bergkvara gjordes för övrigt i
en bekväm kaross med gardiner för fönst-
ren, ehuru bruket av täckta vagnar eliest
inte är känt i Sverige förrän under Jo-
han III:s tid. Det fördes enligt förf. ett
muntert sällskapsliv på r3oo-talets sven-

ska herrgårdar: uI östergötland låg herr-
gård vid herrgård, och hela sommaren
igenom firades den ena festen efter den

andrau; man kommer ofrivilligt att tär.ke-
på den långdans av nöjen, som virvlade
runtom Lövens långa sjö. Lustigt nog

betonar förf. ibland fakticiteten hos en

uppgift, t. ex. att Birgers och Katarinas
pass alltjämt finns bevarat i riksarkivet i
Stockholm (uhistoriskt, sa Crusenstolpeu).

Det skulle ha gjort det lättare för den

ryska läsekrets, som boken närmast är av-

sedd för, att orientera sig på Birgittas
vägar, om förlaget lätit ågna mera om-
sorg åt de svenska namnen. Det heter
korrekt: Östergötland. Märkligt nog be-
gagnas inte ä, som dock annars förekom-
mer i texten: det blir Vaxiö. Direkt irri-
terande *: lllf.asa, Takernsee, Abo.

Gertrud von Stotzingen talar i sitt för-
ord om att förf. hyste stor kärlek till sitt
ämne, något som i och för sig är evi-
dent. Så mycket beklagligare är det att
Birgittas gestalt just genom bokens berät-
tarton föres närmare en bred läsekrets.

Rec. delar inte förlagets uppfattning att
hon valde romanens framställningssätt.
Birgittas liv har ett så spännande hän-
delseförlopp, att en enkel och saklig redo-
görelse för de viktigaste fakta och en

lugn analys av dem ger den intresserade

mycket mera av kunskaper och förståelse
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än vad vare sig denna eller andra. toma-
ner om Birgitta någonsin kan ge. Den
tyskspråkiga publiken torde ha mer att
hämta ur Sven Stolpes bok Die Offen-
barangen der heiligen Birgina ton Schue-
d.en, som Gertrud von Stotzingen också
hänvisar till.

Ytterst inställer sig denna fräga: har
den historiska rornanen över huvud taget
något verkligt värde som tidsskildring?
Inte ens den bäst skrivna historiska ro-
man kan väl bli anr.at än ett subjektivt,
slumpmässigt och nyckfullt fabulerande
om hur det kan ha varit förr i världen.

Torgny Lind.gren

Karin Thelan der: Spe-
geluänd.ning. SKDB. Stockholm
t967. Kr 36 -.

Efter böckerna om Den Heliga Birgitta
vände Karin Thelander sig mot nutiden
med Ung i stad. och Rita en fisk. Här
tecknade hon en bild av den unga respek-

tive den medelålders människans van-
trivsel och otillfredsställelse i tillvaron.
Hon analyserade dagens samhälle och
människans roll i det. Detsamma är mo-
tivet i Spegelaänd.ning, men här har ana-
lysen kommit helt i förgrunden. Det är
den unge läroverksadjunkten Krister Dahl
som på ett mentalsjukhus får utföra ana-
lysen, och han gör det i protest mot den
samtalsterapi, som han finner misstänkt
och som inte vill förstå hans sökande

efter mening med livet Frågan om me-
ningen med livet har hela tiden stått i
förgrunden i Karin Thelanders föfiattar-
skap. För medeltidens människor var den
något självklart, men när författadnnan
tecknar människotna i vår egen tid blir
situationen helt förvirrande. Kanske är det
framför allt de unga människornas pro-
test mot den ,vuxna meningslöshetenr
författarinnan tecknar bäst. Hon har stor
förmåga till inkännande när det gäller
den opsykeldeliskar livsstilen. Som en

varm underström går hela tiden männis-
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kans längtan efter tro, hopp och kärlek,
öppen eller dold. Den finns där, men
Karin Thelander blir aldrig någon predi-
kare. Hon låter bara människornas egna
tankar och upplevelser leda fram mot det
kristna alternativet. Någon storslagen om-
vändelse får ldsaren aldrig uppleva 

-och tur är väl det 
- 

utan bara ett själv-
klart påpelände av de valmöjligheter
som finns.

Kanske har angreppet på den moder-
na psykologin och dess metoder ibland
skjutit över målet, men jag tror att mänga
nutidsmänniskor känner igeo sig själva,
sina ankar och sin kritik i Spegeluänd'-
ning.

Birghra lY/inbäck

Christopher Dawson:
The Formation ot' Cbrittendorn.
New York 1967, 3r7 s. $ 6.oo.

Teologerna å,r i dag eniga om att för-
ståelse för kyrkans historia är en nödvän-
dig förutsättning för förståelsen av själ-
va Iåra* Omdömesgilla iakttagare har till
och med menat, att somliga av Andra
Vatikankonciliea fäder saknade välbehöv-
lig historisk kunskap. I detta sammanhang
får Christopher Dawson nämnas.. Han har
ägnat hela sitt liv åt en historisk forsk-
ning, som från början var avsedd att
kasta ljus över id6erna och över de teo-
logiska sammanhangen. Hans f.örfattar-
skap betyder därför åakilligt, när det gäl-
ler att åstadkomma kontakter utöver kyr-
kans hägn. I föreliggande nya bok tecknar
han den kristna kulturens våg frän syna-
gogan över fornkytkan till medeltidens
höjder och nedgång. Såsom Arnold Toyn-
bee betraktar han en omfattande andlig
och intellektuell gemenskap alla männis-
kor emellan som historiens måI. Men mot
Toynbee betonar han, att en verklig sam-

stämmighet inte kan nås, så länge män-
niskorna föditar på sin egen skaparkraft
och på sin egen begåvning. Sammansmält-
ningen kan endast lyckas genom att alla



Litteratur

lyssnar på den kristna uppenbatelsen och
öppnar sig för de rikedomar soo utgått
från korsoffret och från uppståndelsen.
Kristi kyrka är 

- 
enligt Dawson 

- iost
den surdeg, som har kraften att övervinna
splittringarna och föra alla samman.

Christopher Dawson har som ung män-
niska funnit vägen till kyrkan. Han för-
fogar över stor lärdom. Men vad som
gör honom till en vägledarc för icke-
fackmän är hans förmäga att i det histo-
riska materialets mängd spåra de ledande
kraf.terna. Hos honom blir historien något
levande.

W, K,

Franz Herwig: Den hel-
lige Sebatian fra Ved.ding. Arne
Frost-Hansens Forlag, Köpen-
hamn 1967, DK j: jo.

Ar ry34 utkom på danska Frunz Her-
tuigs lilla bok Den hellige Sebastian fm
lVedding i Johannes Jgrgensens översätt-
ning från tyskan. Denna fingerade hel-
gonberättelse har haft en enorm fram-
gäng i Tyskland och fick det även i Dan-
mark. 'Och nu, efter trettio år, kommer
en ny upplaga. Man skulle kunna tro att
en sådan succ6 inte skulle ha mycket livs-
kraft kvar nu i en väsentligt förändrad
värld. Men det beror sig på. Kan man
ba:m sätta sig över de alltför ostentativt
framhävda utslagen av en religiös över-
människas kraft och förmäga, kan man
också blicka ned i en problematik som

var tidsbunden men brännande aktuell på
zo-talet och är lika tidsbunden och upp-
levs som ännu mer brännande av dagens
kristna: Skall vi lämna vfua kloster och
gå ut till den vädd som törstar efter Gud
utan att känna honom? Hur skall vi
ställa oss inför den andliga och materi-
ella nöden?

Med dessa enkeit formulerade men i
själva verket olösliga frågor aktuella blir
bokens helgon inte längre så övermänsk-
ligt okomplicerad. Den helige Sebastians

val och väg är ett alternativ, och även

om vi själva skulle ha valt annodunda
verkar hans levnadsteckning pL en gäng
klargörande och inspirerande.

LM

AlexanderH jälm: Makt-
spåL. Eget förlag. Hugo Folke
Andersson, Eriksluswägen 369,
Malmö V, Kr. 9: -.

Alexander Hjälms bok Maktspråk är
en märklig bok; så märklig att författaren
tydligen varit tvungen att ge ut den på

eget förlag. Men det är också en angelä-
gen bok, inte bara för författaren som
satsat de många pengar som en sådan di-
stributionsväg kostar utan också för den
som får boken i sin hand.

Boken har wå underrubriker. Den
f.ötsta En roman i aforisrner, och till titel-
ordet Makaptäk f.ogar sig förklaringen
om ähkog oclt kuinnan, orn korsfättelse
och om Gud,, Om det, som underrubri-
ken anger, rör sig om en roman, visar
dessa fyra ord ändpunkterna i ect spel
var varje människa kan ha huvudrollen.
Men det är nog mer givande att ldgga
tonvikten pä aforismer. Den 8o-sidiga
boken är nämligen så starkt laddad med
sina maktspråk att den knappast tål att
sträckldsas som en roman. Men det är
också uppenbaft aft de enskilda aforis-
merna, som alla 6,t fullda av klathet,
skärpa och makt, har djupgående inbördes
samband och knyts samman av en djup
och genomreflekterad livserfarenhet. Och
liksom allt verkligt genialt är Ålexander
Hjälms tankar mycket enkla, reducerade
till de väsentliga och ursprungliga driv-
krafterna i livet. Detaljer tillåts inte spela

in och störa de livsavgörande kraftmät-
ningarna. Kompromisslösheten blir till
en början förskräckande i sin väldig-
het och sina konsekvenser, men Alexander
Hjälms värld har ingenting av vanlig en-
ögd, halsstarrig eller nyansfattig kompro-
missovilja. Detaljerna måste bort för att

r4,
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de verkliga spänningarna skall blottas,
nakna, rena och oerhörda i sina krav.
Och boken slutat inte med seger eller för-
likning, kompromiss eller eskapism utan
som livet och den kristna tron i en ge-

nial paradox: en sanning om Gud och

människa som är sann inte genom sin
stillaliggande självklarhet utan genom att
vara urkrafternas skärningspunkt:

Då ett ideal så oerhört som gadamän-
niskan, d.et gudomligas ocb mämkligas
sammansmähning, en gång uppttällts au

mänskligbeten, går d.et sed.an inte att låta
sig nöjas med. något mind.re, något an-

språktlösare.
Kristus förblir en maning och en ut-

rnaning för aIla. När denna kristet orto-
doxa paradox står klar och formulerad,
kan man läsa boken från början, som en

karta över livets huvudsråk. Det kan be-
hövas för oss småsiälar på bakgatorna,
rädda för de kraftmättade orden, blyga
för sanningen, skrämda av erfarenheten,
att vi med maktspråk wingas ut i liuset.

LM

Herder-böcket

Förlaget Herder, Freiburg i Breisgau,
har sedan årtionden producerat bokny-
heter, som tjänar teologin och tron 

-i ordens vidaste bemärkelse. Dess verk-
samhet kommer en gång att bli ett vik-
tigt stycke kulturhistoria från r8oo-och
rgoo-talen. En rad av rrya publikationer
kan sammanföras i vissa grupper.

r) I första hand bör någta encyklo-
pediska verk nämnas, och då framför allt
det fjärde bandet av det i sex band pla-
nerade uppslagsverket Der Nete Hetden
Det sträcker sig från Kolostomie till
Odon. Alldeles i början finns ett pot-
trdtt av Kolumbus, vilket betecknas som
den sannolikt enda autentiska bilden och
som väl knappast förefinnes i något an-
nat lexikon. Naturvetenskapen och tek-
niken har i överensstämmelse med tidens
trend fått ert stort utrymme. Förfacarna
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har lyckats att i diagram och schema-
tiska framställningar åskådliggöra pro-
cesser, som är svåra att beskriva i ord
(t. ex. lasersträlar, lartyg på luftkuddar

- 
inss endast en viss typ utan själva

funktionsprincipen 
- 

samt satelliter för
nyhetsutsändning). Mycket värdefulla är
även tabellerna (kemiska element, statis-
tik över politisk-ekonomisk geografi,
jordens utvecklingsperioder, industrigre-
nar och måttsystem, för att nämna ett
par exempel). Det fjärde bandet är lika
rikt illustrerat som de tidigare. Ett

"mörkt intervall" har f.ö. drabbat kor-
rekturläsaten just i artikeln om "lucida
intervalla"! 

- 
Encyklopediskt är också

ett tidshistoriskt arbete, nämligen Pro-
bleme d,es Kulturwand.eh inz zo. Jahr-
bund.ert, utgivet av Forskningsinstitutet
för världscivilisationen i Freiburg i Breis-
gau (1965, zrz s.). Här behandlas den
kulturförvandling, som pågår sedan mit-
ten av detta århundrade. Uppsatserna gäl-
ler inte endast kultursociala problem utan
dessutom ekonomiskt-sociala frägor. Alla
områden rörande den kulturella nyda-
ningen tas upp tiil behandling: samhälle,
ekonomi, politik och rättsordning liksom
även litteratur, konst, filosofi och reli-
gion.

z) En rad av Herder-förlagets teolo-
giska skrifter vänder sig inte uteslutande
till fackteologer utan till en vidare krets
av intresserade. Det gäller troeode, som
vill fördjupa sin kunskap i uon, och
utomstående, som söker tillförlitlig ori-
entering i katolskt tänkande och i kyr-
kans principer. Just sådana, som frånkän-
ner teologin dess vetenskapskaraktär, kan
här finna imponerande belägg för hur
tron, såvida den inte urartar till vidske-
pelse, är väl förenlig med vetenskapligt
tänkande. Helmut Riedlinger tar
i sin skrift Gescbicbtlicbkeit und VolI-
end.ang des lYistem Cbristi (Quaestiones
disputatae 32, 1966, r59 s.) upp en fåga
som, fastän tämligen speciell, visar sig
vara betydelsefull för det kristna livet.
Han vill klatlågga, hur Guds Son såsom
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människa förmådde träf.f.a dkta mänskliga
avgöranden och hur han därigenom kan
stå som förebild för den kristne. 

- 
I en

studie över Die printåren Qaellen des

Gottesglaubens (Quaestiones disputatae

34, 1967, 238 s.) undersöker Josef
Schmucket frägat om gudsbevisens

värde och aktualitet. }{an är övertygad
om att en tro, som inte kan legitimera
sig inför det kritiska förnuftet, inte kan
ha vare sig allvar eller kraft nog att
forma livet. }lan tr klart avstånd från
alla dem som vill reducera religionen till
en känslosak eller 

- 
ännu mera 

- 
tiil

smaksak. 
- 

Rudolf Schnacken-
burg framlägger under titeln Das Jo-
banneseaangeliurt (1965, 523 s.) första
bandet av sin kommentar till det fjärde
evangeliet (Herders Theologischer Kom-
mentar zum Neuen Testament IV). Utom
kommentaren ger han evangeliets text i
tysk översättning. Exkurserna 

- 
om Lo-

gosbegreppet, preexistenstanken, "teck-
nsn. (dvs, undren) hos Johannes m. m.

- 
hjälper ldsaren att tränga in i verket.

- 
Bernhard \[elte behandlar i sin

bok Heilsaerständ.nis (1966, z5o s.) vissa
förutsättningar både för tron och för re-
flexionen över tron. Verket är i den mån
typiskt för katolsk teologi, som förfat-
taren tar för givet, att kristen tro kan
försvaras inför tänkandet. Varje männi-
ska kan enligt r0felte förstå, vad som me-
nas med den kristna uppenbarelsens ut-
sagor, utan att dock kunna deducera up-
penbarelsens innehåll ur egen erfarenhet
eller intuition. Vilket inflytande
\Welte har, visar en bok, som tre av hans
lärjungar, Bernhard Caspar, Hans
Hemmerle och Peter Hiiner-
m a n n, har tillägnat sin lärare på dennes
6o-årsdag: Besinnung auf d.as Heilige
(1966, r5r s.). Författarna vill bana väg
till det heliga genom ett natudigt tän-
kande. De betonar samma principiella
krav som deras lärare, nämligen att filo-
sofisk och teologisk insikt inte står emot
varandra utan kompletterar varandra. 

-Hos FritzLeist gäller det den i kris-

tendomen åstadkomna syntesen mellan
hebreiskt och grekiskt, alltså hjärtats och
förståndets enhet. Leist har valt ett ord
av Pascal som titel för sin publikation:
Nicht d.er Gott d.er Pbilosophen (t966,
zr9 s.). Han torde dock inte ha nått
Pascals rang. Man kan nämligen betvivla,
om det kristna tänkandet så genomgå-
ende har missuppfattat Israels Gud, som
Leist menar sig kunna hävda. 

- 
Boken

om Soziale und. personale Existenz
(1967, 3oz s.) av R. C. Kvandt, ur-
sprungligen skriven på holländska, be-
handlar frågan om hur en osund indi-
vidualism kan övervinnas. Författaren är
medveten om att människan i grupp

"fungerar. bättre, iu mognare varje en-
skild individ är. Men framför allt avser
han att visa, hur den personliga mogna-
den är nära förbunden med det sociala
livet. Boken måste ldsas mot bakgrunden
av den längtan efter gemenskap, som
blossat upp i vår tid. Dess värde och
dess gränser blir då uppenbara. I Moral
und. Morahheologie nach d.em Konzil
(1967, to4 s.) behandlar Joseph
Fuchs inte enskilda moralfrågor. Bo-
kens tre delar syftar snarare till att Kristi
person bör betraktas som grundvalen för
alit kristet handlande. Den "efterkoncili-
ara> morallåran bekräftar därmed, vad
moralteologen Fritz Tillmann (Bonn) för
mer än 5o år sedan var intresserad av.

3) De hinills nämnda verken har äg-
nat sig åt en teologi, vilken ser som sin
förnämsta uppgift afi {en tron med ve-
tenskapliga medel. Därför är den själv
av omedelbar betydelse för livet, något
som kan sägas även om en rad av rnera
praktiska boknyheter från förlaget Her-
der. Först skall då nämnas wå böcker av
Karl Rahner. Den ena innehåller
Bibliscbe Pred.igten (1965, z3r s.). Fyr-
tiofem gånger får läsaren uppleva, hur en
modern människa levat sig in i vissa li-
turgiska texter. Trots att Rahner är en
synoerligen högtstående teolog, har han
inte förlorat kontakten med vardagens
verklighet. Tvärtom, hans teologi har för
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honom blottat djupdimensionen i de

mest vardagliga förhållanden. I sina me-

ditationer över prästadömet, i den andra

boken samlade under titeln Knecbte
Chrilti (1967, z7t s.), talar han mycket
personligt. Att läsa meditationen över
prästens celibat kan på det varmaste re-
kommenderas föt alla dem som inte för-
står, varför den katolske przisten inte in-
går äktenskap. 

- 
I Katechetiscbe As-

pekte der Liturgiekonstituti.on (1967, r57
s.) säger Josef Rabas, att Åndra Vati-
kankonciliets konstitution om liturgin
ständigt framhåller, att lirurgin måste

vara medelpunkten för förkunnelsen och
för religionsundervisningen. Boken ger

konkreta förslag om hur man kan gå till-
väga. 

-Franz 
Benz vänder sig i sin

bok Seelsorge in einer pluralistiscben Ge-
sellscbat't (1967, r49 s.) mot att själa-
vården tillåtes stanna vid den enskilda
människan. Enligt honom måste själasör-
jarcn van beredd att ta hänsyn till struk-
turförändringarna i dagens liv och att an-
passa de egna metoderna efter dessa.

4) Avslutningsvis skall ett arbete näm-
nas, som är av största betydelse för nu-
tidens ekumenik, nämligen fjärde bandet
av en ny kyrkohistorisk handbok. Nu
4to fu efter reformationen har boken ut-
kommit under titeln Reformation, Aatho-
liscbe Reform and. Gegenreformation
(XXXII och 723 s.). Författare il Er
win Iserloh, Hubert Jedin och

Josef Glazik. Reformen och splitt-
ringen i r5oo-talets kyrka och deras öm-
sesidiga historiska förbindelse är det stora
temat för denna bok. Fackmän av inter-
nationellt rykte framlägger summan av
vad speciaiforskningen uträttat på refor-

mationshistoriens, den katolska reformens
och motreformationens områden, samti-
digt som början av väddsmissionen skild-
ras. Erwin Iserloh, under många är nära
medarbetare till Josef Lortz och senare
hans efterträdare som professor vid uni-
versitetet i Miinster, skildrar i 3r kapitel
den protestantiska reformationen. Martin
Luther och reformationens utbfott, kam-
pen om förståelse för den kristna män-
niskans frihet, den tyska furstereforma-
tionen och Europa i tecknet av konfes-
sionernas pluralitet är de aktuella ämnen
som han behandlar. Hubert Jedin, inter-
nationellt erkänd konciliehistoriker och
huvudutgivare av denna Handbuch der
Kircb enges cbic hte, behandlar sitt special-
område, den katolska reformen och mot-
reformationen. Med suverän behärskning
av stoffet tar han upp så viktiga ämnen
som den katolska reformens ursprung och
genombrott till rs63, påvedömet och ge-

nomförandet av tridentinska mötets be-
slut, den katolska förnyelsens religiösa
drivkrafter, den europeiska motreforma-
tionen och den konfessionella absolutis-
men. Josef Glazik, ledare för det mis-
sionsvetenskapliga institutet vid univer-
sitetet i Miinster, behandlar missionens
framväxt i början av nya tiden. Han sam-
lar fakta och bedömer dem utan förskö-
ning. Omfattande allmänna och speciella
litteraturhänvisningar, lika värdefulla
som i de tidigare utkomna banden av
handboken, och ett utförligt sak- och
namnregister 

- 
mer än 35oo uppslags-

ord 
- 

gör detta band till ett utmärkt
arbetsinstrument för studiet och inte
minst för den ekumeniska dialogen.
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