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Sedan sist
,Siinila

*t i

har inte mindre än tre miljoner medlernmar, håller sig för sig själv och är hinills inte ens medlem

aårlilen>

Kring det ärnnet samlades Lutherska vdrldsförbun-

dets 5:e generalförsamling i Evian-les-Bains vid
Genåvesjöns franska sida den t4-24 j,aLi i är.
När Lutherka världsförbundet förra gången sammanträdde i Helsinki 1963 behandlades rättfärdiggötelsen, en central trosfråga. Nu vände man sig
allaå utåt. Under kongressens lopp visade det sig

hur lösenordet var rnenat. Engagemang för vätlden är ju ä la mode. Men deltagarna var väl medvetoa om' att en humanitär insats inte är nog

och en uteslutande social insats ännu mindre. Kongressens m,otto ställer högre krav. Kärleksbudet är
centralt

för en genuint kristen

förkunneise men

Evaogeliet är förmer än budskapet om rnedmänsklighet. Det är sant att åsikterna om mötets förläggande till Evian i stället för till Potto Alegre
i Brasilien gick långt isär. Ledningen hade ju också
kanske förhasfattat sitt beslut i senaste laget
tat. Ursprungligen skulle det ha- håltits i östtyskland. Men majoriteten av delegaterna var enig om
världsengagemang inte

att ett kristet

>vertikala> inriktningen stå tillbaka

i

upp

får låta den
för och gå

den ,horisontalau.

Innan Credo lnmlägger en mera utförlig kom.
mentar till mötet i Evian för sina läsare, kan ett
par synpunkter notefas.

För det första lade man märke till en påfallande skillnad mellan Lutherska världsförbundets
sarnrnanträde här i Evian och Kyrkornas världsråds
generalförsamling i Uppsala ry68. Vid Uppsalamötet hade kristna av aLla schatteringar samlats.
Spännvidden

var glädjeväckande, men basen för

diskussionerna blev i sarnma mån smalare. I Evian
hade deltagarna däremot stöffe chanser .till ömsesidig förståelse. Alla delegater var ju lutheraner

och tillhörde en och samma kristna familj. Därutöver hat luthetdomen mer än andra reformatoriska
bekännelser bevarat sin kristna rsältar. Luthersk
fromhet, där den lever, är både nykter och kraftSamtalen i Evian gynnades tydligen därav.
Lutheranerna borde kanske själva vara litet rnera
medvetna om att de )atmosfäriska" villkoren är relativt goda nä.r de uäffas. Det är sant att vissa
dogmatiska motsättningar fortfarande bestfu, till
och med inom lutherdornen. Missourisynoden, som

full.

IO

-

702836 Credo

i Lutherska världsförbundet och givewis inte i Kyrkornas världsråd. Det finns ändå inom lutherdo-

men gamla bönetraditioner som borde intensifieras.
Man möter dem hos stora psalrndiktare som tVallin och Rosenius. uBönen allena" räcker nu knappast men ingenting kan uppnås den förutan, allra
minst på den ekumeniska fronten.
För det andra kan kongressen i Evian i ekumeniskt avseende betecknas som ett evenemang, inte
endast för lutherdomen. Mitt ibland aLLa framstlende lutheraner ftän världens alla hörn kunde man
stöta på en katolsk kardinal i samspråk med dem
och ganska uppmärksarnmad trots aa han klokt

nog
och sin vana rogen uppträdde utan all
kuriai- ståt i vanlig enkel prästdräkt. Det var }an

rJ(illebrands, presidenten i sekretariatet för de kristnas återförening, som inbjudits som gäsdöreläsare.
'Så långt har alltså den ekumeniska rörelsen nått.
Kardinalens tal till kongressens plenum möttes av
ett översvallande bifall men det var ingen uppvisning i blåögd ekumenisk entusiasm. Han skisserade
den katolska kyrkans syn på kongressens ämne och
påpekade därefter utan att tveka att det fortfarande
finns trossatser som lutheraner och katoliker är
oeniga orn, framför allt då ämbets- och kyrkosynen. Kardinalen dristade sig till och med att tala

om Martin Luther, och inte heller här nöjde han
sig med intetsägande vänligheter. Trots detta eller
antagligen just därför, fann han vägen till åhörarnas hjärtan. Kvällens ordförande, biskop Hanns

Lilje från Hannovet, en av de mera ptofilerade
förkämparna för lutherdomen, tackade kardinalen
för hans klara och öppna ord. Han nämnde uttryckligen att han var imponerad av den ,nobla
interpretation> sor! rSoo-talets mest betydande reformator fått. Man hade en förnimmelse av att
biskop Lilje rätt förstått åhörarnas känslor och att
deras bifall var mer än ren artighet.
För det tredje slutligen var det inte mer än naturligt att den goda broderliga miljön kom enskilda
deltagare att antecipera tealiteter som ännu saknas

i

sinnevärlden. Inte ens i plenarsammanträdena
kunde talarna ffigöra sig från önaketänkande. När
exempelvis Dr Kent Knutson, ledare för \flartburg
Theological Serninary Dubuque, Iowa, USA, me-
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nade att lutheranerna kan acceptera den katolska sy-

nen på eukaristin under förutsättning att den framläggs på ett nutida språk och att vissa tolkningsfel rättas till, rnåste vi nog sätta ett frågetecken
i kanten. En mera realistisk bedömning av situationen mötte man i arbetskretsaf,na.

För övrigt framhölls

i olika sammanhang

att enhetens återställande måste bli Guds verk, inte människors. För vår del är vi benägna
tillägga, att
^tt endast kan
detta Guds verk till sin mänskliga sida
ske på insiktens och på avgörandets plan. Hdr kan
Luther själv åberopas som baobrytare. Ursprunget
till hans väg och till vad han åstadkom anses vara
hans så kallade tornupplevelse. Här fann reformatorn sig själv. Han fick en ny insikt och på ett
nytt sätt kände han sig samtidigt som ett med det
han upptäckt. Inget vedertaget livsmönster och inte
helier något yttre motstånd kunde därför längre
hindra honorn frän att hålla sig till den väg han
komrnit att slå in på. Sakinsikt och person hade
med en ny intensitet förenats. Därför är ä ena
sidan hans trossyn så seg. Och därmed smäcker sig
ä andra sidan hans betydelse utöver det han gjort

Inte minst för den uppgiftens skull synes oss lutheranerna vara sända ut i vdrlden.

i Vad.$ena

Tre jabilöer

I en bulla den 5 augusti r57o tillät påven Urban V,
att det grundades wå kloster i Vadstena, det ena
för kvinnor och det andra för män. Vi har så-

i år kunnat fira 6oo-årsminnet av det påvliga godkännandet av Vadstena kloster.

lunda

På Birgittadagen den

7 oktober rgzo

bildades
ärkebiskop
spetsen Birgituait'rclsen, som

av eft antal kulturpersonligheter med

Nathan Söderblom i
i år alltså existerat i 5o år. Alltsedan sin tillkomst
har Birgittastiftelsen oföruutet arbetat på att restaurera de gamla klosterbyggnaderna i Vadstena och
finna värdig användning för dern.
Årsbarn med Birgittastiftelsen år Societas Sanctae

Bi,rgittae, en sammanslutning inom den svenska
statskyrkan, sorn bl. a. arbetar för ett rikare gudstjänstliv.

Alla tre jubilarerna har halt sin inspiration i
s,rmma helgon,

i

den heliga Birgitta. Detta

an-

eller inte gjort för tron. Vi ffu alltså inte stanna
vid den dogmatiska innebörden av reformatorns
grundupplevelse och av hans livsgärning. Det är

sågs i och för sig vara anledning nog att fira en
gemensam minnesfest, som också skulle kunna bli

formen för hans upplevelse, den nya enheten rnellan saken och människan, som förtjänar att uppmärksammas i sig själv. Varken ekumenikerna el-

hänsyn talade för en gemensarn rninnesfest och inte

ler reformationshistorikerna har hittills

torsdagen den z3

egentligen

lagt märke därtill. Men Luther tog faktiskt ett nytt
i den västerländska nänsklighetens inre vardande rned sitt sätt
vata till. I Luther och även
^tt
gestalter på r5oo-talet,
i ett par andra ledande
blev den västerländska människan i högre graå ån
förr en individ. Hon mognade. När det gäller Luthers roll för troslivet, är meningarna fortfarande
delade. Men alla, lutheraner eller icke, teologer,
historiker, praktiker, borde öppna sina ögon för
den genombrytning som skett i reformatorn själv.
Luthers efterföljare i dag hat väl sina motiv för
att Aga^ sig åt reformatorisk tro. Men mer än allt
annat torde det höra till lutherdomens historiska
kallelse att våcka förståelse Iör srrakraren i Luthers
handlande och för den oanade aktualitet den har.
steg

rr2

en ekumenisk manifestation. Även rent praktiska
tfe separata.

Den heliga Birgittas "hirnrnelska födelsedag,
juli inleddes med högtidliga mässor, för katoliker i Birgittasystrarnas kapell och för
protestanter

i Klosterkyrkan.

På eftermiddagen ägde

en stämningsfull Birgittafest rum

i

Klosterkyrkan

med högtidsföredrag av professor Andreas Lindblorn, eom talade om >Birgittas ansvarskänsla". Senare intogs gemeflsam middag i Kungasalen i det
gamla Folkungapalatset
det som sederrnera byggdes om till nunnekloster.Det var kallt och regnigt hela veckan utom just
på torsdagen.

För oss var det särskilt glädjande att se så många

av väta Birgittasystrar deltaga, både Moder Henrika med sysrar från Vadstena och Moder Hilaria
från Rorn tillsam,mans med Moder Helena och syst-

m

f.rän Djursholm.

LARS HARTMAN

Evangelium som
samhällskritik

Att ställa f.rägan om evangelium som samhällskritik och söka svar på den kan leda
till att vi försöker underbygga positioner sorn vi fcirut på andra grunder redan intagit, genom att leta fram lämpliga bibeltexter. Detta kan styra både texturvalet
och texttolkningen i osaklig riktning.
För att tala konkret: om rDan dr med i sin tid skall man ju vara progresiv, man skall
vara tidsmedveten och känna sitt sociala ansvar. Det hör till god ton i vissa kretsar att
vara upprörd över sociala orättvisor, att ivra för den uedje världen, ja också att hysa
litet marxistiska id6er. Detta menar jag inte som ironi, utan som en påminnelse om den
atmosfär vi lever i och som påverkar vårt tänkande i den ena eller andra riktningen. Det
kan yttra sig så att somliga ivrigt predikar en var'iant av det amerikanska Social Gospel,
men också så, att andra i reaktion mot moderniteterna säger: vi har alltid predikat den
i vfua kretsar verkar det yrvaket upprörda talet inför de
kristnes ansvar för sin nästa
- avsätta wå procent av nationalinkomsten till u-land litet
makthavandes mowilja mot att
egendomligt, ry vi har sedan länge offrat det mångdubbla av vlra inkomstet på mission
o. dyl.

Det föregående vill peka på en fälla jag trot man bör se upp för, om man inför Nya
test,rmentet ställer frågor om samhällskritik. Närnligen den att vi låter bibelord säga vaå

vi redan bestämt att de ska säga. Detta må sedan yrua sig så att vi söker oss fr. a.
till Lukasevangeliet och gör det bästa av verop över rika och över änkors och faderlösas
utsugare; eller så, att vi i en viss irritation över andras beskäftighet laddar vårt homiletiska muskedunder med ord om aft först söka Guds rike, om att Guds rike må komma
och denna världen förgås och gm att det föga gagnar en människa att vinna hela världen
om hon förlorar sin själ.

Där år andra svårigheter som uppstår angående evangeliets samhällskritiska kanktd,r, inte minst den som kan uttryckas med ftägan: kritih av vilket samhälle?
Äv Jesu judiska, av Nya testamentets hellenistiska eller av rgoo-talets svenska?
om där finns
För en och annan är svaret självklart: Guds ord är evigt giltigt
någon samhällskritik gäller den alltså oss. Andras svar kan vara: om samhällskritik
möter i Nya testamentet, är den blott riktad till resp. författares samtid och bestämd
av dåtida förhållanden; men ä andra sidan kan man tänka sig att finna uttryck
för en grundsyn som kan tas till utgångspunkt för en samhällskritik nu. Äter en
annan kan tänkas svara så här: vi ska inte låta oss tyranniseras av exegeter och
bibelteologer, utan väga att i frihet och med skapande fantasi arbeta i vår tids
tankeformer med vår tids problem och därvid låta Nya testamentet bli en inspiradonskälla bland andra för oss.

Vi ställes alltså inför f.rägan om och i så fall hur Bibeln är auktoritativ föt oss nu.
På något sätt måste vi ha tagit ställning till den frägan f& att kunna fortsätta Den ger
följakttigen anledning till det första avsnittet nedan sorn skisserar den princip för tilllämpning av Nya testzrmentet som jag antar hår. I ett andra avsnitt ska jag snabbt vidröra
Jesu eventuella samhällskritik, och dena ger anledning till ett tredie avsnitt om
T'E

Lan Hartmam

föresrällningarna om Guds rike (som huwdsakligen refererar till en annan artikel i detta
nummer: sid. r84 ff.). Till sist försöker jag skissera vad som skulle kunna vata en Lristologisk ,modell" för en kristen syn på vad medmänskligt ansvar innebär.

r

Tillämpningsprincip

,Nya testamentet har något att säga om vårt ämne: ett antagande som inte är
självklart, inte ens bland alla kristna. Likväl hade Jesus inte rgoo-talet i sinnet
vid sin undervisning, inte ens rgoo-talet också, och ej heller skrev evangelisterna
eller Paulus med oss i tankarna. Varför då gå till Nya testamentet?

' Ett kort svar skulle kunna vara det här: kyrklig tro är ju att Gud autentiskt uppeni Jesus Kristus och då genomfört människosläktets frälsning; detta innebar att
,den eskatologiska tiden börjat, den som skall mynna ut i det eskatologiska hoppets slutliga
fullbordan. Till detta grunddatum är kyrkans hela liv i tiden relaterat. Nya testamentet
är uttryck för urkyrkans sätt att återge grunddatum och ställa sig själv i relation till
barar sig

det. Dessa vittnesbörd om urkyrkans tro har kyrkan med sig genom generationerna som
och
norm i övemygelsen att Gud velat det så. Utan att gä längte in på de allmänna
principerna för hur Nya testamentet skall tolkas, konstaterar vi: det är- denna
debatterade
kyrktiga övettygelse
mm gör att man kan både räkna med att Paulus inte sktev till oas,

och ändå betrakta det han skrev som relevant i senare tider.
' För mitt syfte här måste jag emellertid sätta upp en mer fixerad tolkningsprincip. Ty
trad, jag sade i föregående stycke kan tas till utgångspunkt för såväl ett närmast fundamentalistisk tolkningsprogram som för en mer katolsk princip enligt vilken den i Skriften
s. a. s. inkarnerade gudomliga sanningen inte kan destilleras ut eftet en enkel tumregel
utan inses i kyrkans gemenskap, där Skriften tolkas under Den Helige Ändes ledning
av läroärnbetet. I den här artikeln ska jag arbeta på grundval av en allmän iakttagelse om
etiken i nytestamentliga skrifter, nämligen att der grundas i och normeras av frälsningsdata. Atr en människa i dopet givits ett nytt liv är utgångspunkten och normen för ett
krav på henne att leva det liv hon fått: imperativen härleds ur indikativen. Jag ska alltså
s<ika ta fram nägra aspekter hos denna indikativ och antyda vad imperativ som skulle
kunna vinnas därur i svar på vfu fräga om evangelium som samhällskritik. Detta är inte
att tatta som ett allmänt tolkningsprogram eller som er passe-partout jag skulle vilja
rekonmendera för uppdyrkningen av låset till alla etiska texter i Nya testa-entet. Men
det åir det tillvägagångssått jagvalt aa följa här.

Med en sådan princip undviker vi, hoppas jag, den anklagelse för godtycke som
spång från nägra lämpliga
så
slöa
vi (samhället, kyrkan etc.)
texter till vår situation och sedan utbrister: se
är! Vi har heller inte ställt oss inför den stundom litet knepiga uppgiften att
göru nägra texter litet mer läffhanterliga; iag tänker bl. a. på de passager, där
Paulus, sedd med nutida ögon, kan synas beklagligt likgiltig inför slavarnas situaiion. I stället går vi rakt på nägrl Ly den kristna gudsuppenbarelsens grunddata
och frfuar om friiet ligger däri till ett svar på fuägan efter vad evangelium innebär
som samhällslffitilc

lätt kan drabba den som snabbt lägger ut en kort

,54

Euangeliam s onz samhäl,ls kritih

'
samhAlkkri.tiker?
z. Iesas
:
När vi fuägar orn Jesus lrar en samhällskritiker, får vi hålla tankarna i styr. Ty
annars kan det hiinda att vi tar det korta steg från Jesus till vårt samhälle vi ville
undvika. Jesus tycks ha sagt sådant som vi nu kan fatta som kritik av ett orättfardigt samhälle, t. ex. veropen mot de rika (Luk 6: z4) eller buden om nästa'
karlek (Luk ro: z5ff.) och fiendekarlek (Matt 5:44f.). Men han har knappast
uppträtt som kritiker av sin tids judiska samhälle. Visserligen har han framträtt
med en strängare äktenskapsetik än sin samtids judiska lårare, men detta innebar
ingen kritik av ett samhälle och dess sedvänjor. När han a$ackerat motståndare
som utsuger änkor och förtrycker faderlösa, har han inte heller varit någon socialreformator. I sådana utsagor är det inte ett orättfärdigt samhälle som angrips utan
oÅttf årdigamänniskor.
Ä andra sidan kan vi skönja ett slags >lättsinne>> hos Jesus, en egendomlig brist
på vad vi skulle betrakta som social ansvarskänsla. Det är inte en allvarligt samhällstillvänd reformator som uppmanar sina lärjungar till en bekymmerslöshet
lik liljornas på marken. Den passar dåligt som kritiker av eft normalt samhälle
som icke blott bjuder sina efterföl jare att lämna hus och hem, utan som t. o. m.
påstår att den som inte hatar fader och moder inte är honom värdig. Själv har
han knappt kunnat undgå anklagelsen att ha undandragit sig sina försörjningsplikter och uppmanat sina Iårjungar till brott mot budet att hedra fader och moder.
Samma lättsinne sk<;njer vi också i Jesu inställning till äktenskapet och till
privategendom. Han förkastar ingendera, men han har själv inte foljt vad som
många betraktade som ett gudomligt bud att gifta sig och bidraga till att jorden
uppfylldes, r Mos r:28. Hans Iä'rjungar har dragit sig undan sina äktenskapliga
plikter, i den mån de var gifta.

Allt

detta som verkar awikande från vad som vanligen ans€s normalt och

viktigt är uttryck för det radikala i de krav Jesus ställde på omvändelsen hos dem
som ville >gä in i Guds rikett. Den innebar en omvärdering av tillvarons värden,
en omflyttning av riktpunkten för ens liv bort från en själv till Gud. Denna radikalitet i omvändelsen kunde ta sig uttryck i drastiska steg, i >galna>> handlingar,
åskådliggjort t- ex. i liknelsen om köpmannen som säljer allt för att köpa en enda
fin pärla. Andra kunde inte frigöra sig, och allvaret i deras situation beskrivs i
orden om hur omöjligt det är att tjäna både Gud och Mamon (Matt 6: z4) v.h
i berättelsen om den rike ynglingen (Mark ro: 17 ff.).
Jesus var alltså inte en samhällsomdanare. Traditionet som kan föra tankarna
fu i stället att fcirbinda med hans
ditåt
orden om nästakärlek och andra
gäller
de ord och handlingar som tycks
förkunnelse om Guds rike. Detsamma
tyda pä ett egendomligt bortseende från vad som ansågs vara rått och vikdgt och
normalt.

rfi

Lars Hartman

3. Guds rike
>Guds rike> har spelat en huvudroll i Jesu förkunnelse och undervisning. Vi kan
vinna en del för vårt aktuella ämne om vi ser litet närmare på vad som i Nya
testamentet menas med Guds rike. Det år
i korthet något eskatologiskt och
- och för den närvarande
något dynamiskt, har alltså betydelse både- för framtiden
tiden.

En mera detaljerad framställning skulle spränga vår artikel. Den ges därför
på annan plats i detta häfte (se nedan sid. r84 ff.).
Klart är i alla tall att iddn om Guds rike innebär eft första svar på frågan om
evangeliet som samhällskritik. Vilken imperativ i detta avseende kan vinnas ur
den indikativ som utgörs av evangelium om Guds rike?
Om vi tar den bibliska helhetssynen på människan på allvar, kan

vi inte skilja

skarpt mellan de fall när Guds herravälde yttrar sig i attacker mot materiell nöd
som feber och hunger och dem när synd och annat >andligt> ont besegras. Det
innebär alltsä att. det är ett sätt att realisera det Guds herravälde man blivit indragen i som döpt och födåten om man befordrar räa och sanning och motarbetar materiell nöd. Vidare var det typiskt för Jesu uppträdande att han vände
och syndare> och identifierade sig med >>de små>. Det borde
sig till
"publikaner
väIvara naturligt för dem som s.a.s. lever av den identifikationen att de inte
accepterar att >de smån kommer på undantag, yare sig de utgöres av ofödda barn,
mentalsjuka, underbetalda eller utländska minoriteter.
Det nu sagda upphävs inte av det apokalyptiskt-eskatologiska perspektivet. Nfen
detta varnar oss först för en inomvärldslig optimism. Evangelium om Guds rike
har som en mörk förutsättning att det finns ett sataniskt välde. Ett kaotiskt välde
att i Guds namn bekämpa visserligen, men som det skall Guds eget ingripande
till för att gön slut på. Det kan synas uwecklingshämmande att tala så, men
frägan är om det inte är realistiskt. Åtminstone drabbas man inte av förvåning
över att så mycket av det storstilade nya och fina man arbetat f.* gär på sned,
eller över att människor beter sig som om de vore onda.
Men vidare bor det apokalyptiskt-eskatologiska perspektivet varna mot passivitet. Samma perspektiv som gör att den här världen mister i betydelse i jämförelse
med Guds uppenbarade rike, ställer människans liv i den här vädden under ett
ansvar, karakteriserat av Guds rikes krav. Bilden av den yttersta domen relativiserar inte bara betydelsen av vår historia, utan den ställer ocl,cå ett krav på dem
som lever i den. Ett krav ut från evangelium om Guds rike ställt på dem som
tagit emot det evangeliet att leva som de Rikets barn de är.

Sludigen kan Guds rikes galna etik, levd av kristna, utgöra en väsentlig samhällskritik. När de vänder andra kinden till, när några säljer allt och följer honom,
när somliga lever celibatärt för himmelrikets skull, är sådant uaryck för en >>eska-
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tologisk klåda> (Krister Stendahl) som i sin oförnuftighet har utgjort och fortfarande kan utgöra en svidande och effektiv samhällskritik, kanske i längden effektivare än uttalanden och proklamationer.

4. En kristologisk >>mod.ell,>
Man kan tycka att Paulus skjuter mygg med kanon i de båda passager jag nu
ska vidröra, Fil z:5-rr och z Kor 8:9. I den första förmanar han filipperna
^tt
vara ens till sinnes, och i den andra vill han förmå korintierna till en riklig insamling. I båda fallen hänvisar han till samma föredöme: Kristi sinnelag och brist
på självhävdelse, visade i inkarnationen och utblottelsen till döds.
I filipperbrevstexten sägs om Kristus: När han hade Guds egen skepnad räknade
han icke jämlikheten med Gud såsom något omistligt, utan utblottade sig själv,
antog en tjänares skepnad och blev en människa lik. I sitt yttre liv framträdde
han som en människa, ödmjukade sig och blev lydig in till döden, in till döden på
ett kors (t963 ärs bibelkommittds övers.). Paulus räknar sålunda med att Kristus
varit preexistent och med at han blivit människa genom att avstå ftän att hävda
sin gudomliga position och i frivillig undergivenhet utblotta sig.
Liknande är tanken i z Kor 8:7 f.f. Paulus uttrycker en förhoppning att adressaterna ska visa en överflödande generositet (cbaris) (v. Z); han säger sig inte
vilja ge några order,bara pröva halten av deras karlek (v.8). Så förklarar han
vilken halt han söker: >ni känner till vår Herres Jesu Kristi generositet (charis);
lran som var rik men blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom
hans fattigdomtr (v. g). Korintierna bör sätta sina goda föresatser i verket
(v. ro-rz); en utjämning ska ske: korintiernas överflöd ska fylla de judiska kristnas brist; en annan gång kanske det kan bli wärtom (v. r3-r5).
Den som är lagd för exercis med isolerade bibelord kan här tycka sig finna en
utgångspunkt för en form av socialism
en utjämning ska ske (v. r3-r5)! Någon

-

annan med samma talang kunde finna ett radikalt engagemang i den tredje världen
anvisat i de paulinska formuleringana
fattig för andras skull. Men där denne
bibeltolkare skulle vilja finna ett engagemang i världens nö,il, stöter han på inom-

-

kyrkligt bistånd. Paulus tycks mer tänka i kategorierna från r Kor, där den kyrkliga kroppens ena lem lider med den andra, än under trycket av en solidaritet
med en lidande värld.

Om vi f<;ljer den tillämpningsprincip jag antagit för den här uppgiften slipper
vi nu dra den här slutsatsen: om vi läser Pauius i z Kor 8 rätt, drivs vi till hjälp
till medkristna, och därmed punkt Vi kan i stället konstatera att i 2 Kor 8:7 ff.
och Fil z Paulus argumenterar efter samma mönster i wå skilda etiska situationer.
Detta kristologiska mönster har tydligen enligt honom etiska implikationer. Jag
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tror att detta kristologiska mönster också för vår frågeställning kan utgöra den
indikativ som har med sig en därur härledd imperativ.
Först skall vi besinna oss på hur Paulus ser på Kristi förebildtighet. Vi kan renodla wå tänkbara typer av förebildsresonemang. Den första exemplifieras väl av
Jak 5: ro: Tag profeterna som förebild i att lida tålmodigt. Den andra typen av
förebildlighet är den där kromosomerna i var cell i människokroppen efterbildar
kromosombilden i det befruktade ägget. Paulus ser på forhållandet mellan den
kristne och hans herre mera i stil med den andra rypen än den första. Hans
utgångspunkt är dopet som en död och uppståndelse med Kristus, dvs. som ett
sakramentalt införsättande i frälsningsskeendet och i den renande och livgivande
gemenskapen med Kristus. Detta kan ge anledning till utsagor som den i Gal
z: zo: jag är korsfäst med Kristus: jag själv lever icke längre, utan Kristus lever
i mig. Den paulinska etikens indikativ ligger alltså inte utanför den kristnes exii vad han är som kristen, i att han är >>i Kristus>>.
Denna >inbyggda> indikativ kan inte begränsas till att gälla blott den enskildes
efterliknande av Kristus. Den gäller i än högre grad kyrkan, det Guds folk i vilket
den kristne tagits upp genom dopet. Paulus beskriver den gemenskapen med bilden
av Kristi kropp, för att åskådliggöra dels enheten mellan de kristna, dels arten av
kyrkans sanna liv, det som hon har från och i Kristus. Och faktiskt var det ju
stens utan nedlagd

kyrkor Paulus vände sig till i Fil och z Kor.
En >modell> av denna art ar alltsä vad kyrkan lever av, om hon lever alls.
Den oroande fåga som väl alla kristna har att ställa sig är hur deta >inbyggda>>
mönster kommit attpÄgla kyrkans och de enskildas liv.
Hdr itt alltså verkligen >)evangelium> utgångspunkten för en etisk fordran. En
fordran som det med hänsyn till den atmosfär vi andas kanvaru lätt att formulera,
men som för den uppriktige rimligen bör vara tung att inse och bära. Men är
>evangelium> i detta fall också utgångspunkten för en samhällskritik? Jag skall
akta mig för att ge mig in på ämnesområden dtu jag inte är hemmastadd, men
nog går vi i den falla det apokalyptiskt-eskatologiska perspektivet varnade oss
för, om vi söker ställa samhället under en kristologiskt motiverad etik, och winga
(kanske med demokratiska medel) världen
följa Kristi lag. Men inifrån kyrkan
kan man, och bör man!, driven av denna ^tt
inbyggda Kristi lag, kritisera samhället
t. ex. för försummelser mot dem som har brist medan man själv har överflöd.
Frägan är emellertid om inte också här en av de starkaste formerna av kritik
är handlingar i samklang med sitt livsmönster, hur behövliga än deklantioner och
andra meningsyttringar kan vara.

Här öppnar sig emellertid vårt ämne mot de etiska principfrågorna. Traditionellt har man delat upp etiken i sådant som berörs av ens kristna tro och sådant
som faller utanför dess domvärjo- Ett lutherskt exempel på en sådan uppdelning
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Begränsningen hos
Första Vatikankonciliet

Und,er de senaste fem å.ren

hör begränsningen hos Första Vatikankonciliet till det som gärna stötts och blotts.
I god hegeliansk självbelåtenhet är mänga stolta över hur långt de har nått och
före
rynkar på näsan ät alir- som skett för så lång tid sedan som före 196z
Andra Vatikankonciliet- Vaticanum primum (1869-187o) har inte fått sin slutliga
bedömning, det är sant, när man nöjer sig med bara lovord. Även här fu fuägor
om begränsning beränigade, som i allt mänskligt.
med en lätt förenkling
wå uttalanden sorn konciliet för roo år sedaa
Det är
- första var ecklesiologiskt -i ordets trängre mening: kyrkan bevaras från att
gjorde. Det
i sin tro komma pä awägar, fastän hon består av syndare; hennes jordiske ledare, biskopen
av Rom, även han en syndig människa, kan genom gudornligt bistånd under vissa villkor
oåterkalleligen fasalå vad som hör till tron. Konciliets andra deklaration gällde förhållandet mellan kristet och profant: kristen tro står i kontinuitet med den kunskap som profant förnuft kan uppnå och med dess metodiska utformning i vetenskapen.
Ingen av konciliets wå deklarationer är uttömrnande betäffande den matetia det gäller.
Båda kräver tilläeg alltefter det dubbla sarnmanhang de står i. De är ju utslag av kytkans
uosmedvetande inför tidens läge. Trosmedvetandet är källan, samtiden är adressaten. På
båda sidor har nu åtskilligg hänt. När det gäller påven, i synnerhet hans lärofullmakt, är
det fram,för allt trosmedvetandet sorn har vuxit till en större bredd. Och när det gäller
förhållandet mellan tro och vetande, är det företrädesvis den allmänna opinionen sorn under
vetenskapens ledning har mognat.

Påaens ställ,nhtg

i kyrkan

har vi i dag en klarare uppfattning av ån f.ör tre generationer sedan: den monarkiska principen måste kompletteras genom kollegialitet. Det räcker inte med det
som är vedertaget sedan århundraden, att det nämligen inom underordnade instanser i kyrkan råder kollegiala Iörhällanden. Även mellan påven och de andra biskopatna, på högsta nivå alltså, har den kollegiala principen sin funktion.
Området är svårutrett redan på grund av sin invecklade karaktär. Vi befinner
är den s. k. wåregementsläran enligt vilken >evangelium>> enkelt talat inte har något att säga om det borgeriigt-världsliga, där den kristne har att >lyda de gällande
laguna, vare sig dessa äro stiftade av hedningar eller andra> (Conf. Aug. Åpol.,
16). Månne inte det vore plats för ett omtänkande och för en revision av gränslinjerna mellan de olika områdena av etiken?
Vi har därmed nått slutet på den här diskussionen om evangelium som samhällskritik. Kanske har det visat sig att evangelium verkligen kan fungera som samhällskritik, men indirekt, genom att först och främst fä van just evangelium och
därefter även lryrko- och samhällskritik.
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för närvarande mitt inne i ett sökande skede. Ännu saknas fasta regler för samspelet mellan påven och biskoparna. Klart är än så länge enbart vad som inte
kan tillåtas. Ä ena sidan är påven nämligen något mer än primus inter pares, den
främste bland iämlikar. Petri efterträdare är inte enbart ett språkrör för biskoparnas gemenskap och ett verkställande organ för majoritetsbeslut. Så långt kommer
den >demokratiska> principen inte att kunna sträcka sig i den kyrka som av sin
instiftare har utrustats med petrusämbetet. Å andra sidan bär inte biskopen av
Rom ensam ansvaret för kyrkans öden. Han tillhör biskoparnas kollegium på
samma sätt som Petrus tillhörde apostlakollegiet. Biskoparnas synpunkter och ställningstaganden måste ingä i de beslut som gäller hela kyrkan. För att förverkliga
en kollegial ledning av kyrkan har en ny institution redan skapats: biskopssynoden
som har ett lrrmanent sekretariat i Rom. Experimenatadiet är härmed inte slutfört. Problemen har många skikt och kyrkan är världsomspännande. De ansvariga
männen ställs inför helt nya uppgifter.
Snabba lösningar kan vi inte räkna med. En del av svårigheterna härrör nämli.
gen inte alls från själva saken. Irritation och oro, till och med förmytelse har i
själva verket pä mänga håll uppstått över hela den kuriala dmbetsmannaapparuten.
Ingen invigd kan ju blunda för att den kanoniskt och dogmatiskt fastslagna pävliga
predominansen har slagit ut i en reell maktställning hos sådana som förblir anonyma. I sin egenskap av påvens rådgivande och verkställande organ har de ett
långtgående inflytande, medan de samtidigt slipper dela det definitiva ansvaret.
>Bakgrunden> kan i själva verket spela en större roll vid beslutsfattande inom
oss

kyrkan än vad som egentligen ingår i uppgifterna. En del av den irritation encyklikan Humanae vitae väckte framkallades exempelvis inte av awikande uppfattningar inom äktenskaps- och sexualmoralen. Den får helt enkelt skrivas på
vissa kuriala ämbetsmäns konto. Publiceringen av encyklikan, som sköttes av
kurians folk, skedde nämligen på ett synnerligen valhänt sätt. För en del biskopar
kom encyklikan som en överraskning, när utgivningen i stället borde ha varit
val forberedd, särskilt när det gäller biskoparna. En
av kurians typ fu av
^pparat
natudiga skal nödvandig for kyrkan, men den får inte
tränga sig emellan påven
och de övriga biskoparna och på så sätt ges möjlighet att med sitt maskineri påverka kyrkans styrelse.

En reform av kurians organisation genomfördes den 15 augusti 1967 genom
den apostoliska konstitutionen Regimini Ecclesiae.l De faktiska förhållandena kan
dock endast delvis påverkas av förordningar. Vanan brukar stå sig. Paulus VI vet
det uppenbarligen. I vale f.all höll han kort efter det han tillträtt sitt pontifikat
ett tal till sina kuriala medarbetare där han i lika skonsarnma som klara ordalag
I

Regiuini Eccletiae.' Acta Apostolicae Sedis, tC GSG| 885-928. Jfr Credo 49 Q968)
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framförde att \ägrl emancipationstendenser inte går ihop med kurians uppgifter
och att kurians personal inte heller f.är haka sig fast vid vad som av gammalt
Iegat i olika ämbetsmäns händer och vad som kan inlcriikta på biskoparnas medansvat.2

Sammanfattningsvis kan sdgas att formerna för kyrkans administration fortfarande är under uweckling. Vi kan inte i detta sammanhang förbli vid Första Vatikankonciliea avgörande att Roms biskop som kyrkans lärare under Andens bistånd
har fullmakt att >vördnadsfullt bevara och troget förklaro Kristi uppenbarelse.
Andra Vatikankonciliet och pävarna har redan satt upp nya måI. Dagens kyrka
strävar framåt.

Den uppgift det här gäller att fylla är allvarlig men inte omöjlig. Vägen är
kanske lång och ännu inte helt skonl'bar men den ter sig trots allt som jämförelsevis framkomlig.
Tro ocb

aetand,e

är ett frågekomplex som befinner sig i ett annat läge och som i varje f.alI i'r
avsevärt mera ovisst än när det gäller primat och kollegialitet. Visserligen har
gamla bekymmer skinpirats, men nya och mera betänkliga har uppstått- En gång
tiden tycktes tro och vetande utesluta vanndra. I dag lider de av gemensarnma

i

problem. Brödrawisten har tills vidare bilagts, meo etc tidigare okänt nördläge
vållar i stället obehag.
För att först peka på den vänliga delen av förändringen, har man upptäckt eri
strukturell överensståmmelse mellan tro och vetande. De båda formerna av verklighetskontakt är inte så långt skilda från varandra som de en gång i tiden såg
ut att vafa,
Både tron och vetandet å.r i dag föremål för hot utifrån. Däri skymtar man redan
nyheten. Den trend mot kollektivitet som har uppstått, innebär visedigen att dess
adepter har en id6, men de skjuter över målet. I stället för att ansdtta en urholkad
borgerlighet förkunnar de frigörelse från varje förnuftig kontroll. Ett radikalt engagemang bekämpar all intellektualism. Man framställer sig själv som räddning
undan den trötthet som ingen intellektualisering lär kunna undvika att släpa på.
Människans fundamentala inriktning på nyktert konstaterade sakförhållanden
negligeras. Det intellektuella samvetet skall undermineras på ett liknande sätt som
man tidigare på liberalt håll har forsökt vifta bort människans moraliska normmedvetande. Varken den kristna tron eller vetenskapen är emellertid en ursprungligen spontan attityd. Tvärtom, både tro och vetande är svarsfenomen. Båda utgår
I Allokutionen Qrali

siatto: Äcta Apostolicae Sedis,

,, (rg6t) lgt-$oo.
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från givna forhållanden och måste alltså hävda sig mot de upplösningstendenser
som blossat upp inom såväl totalitära som demokratiska stater och som smittar
alla yrkesklasser och samhällsskikt.
Av mera central betydelse är att trons och vetandets inbördes relationer har
klarnat. Deras komponenter liknar varandra. Det är sant att tron innehåller element av hopp både genom sin grundstruktur och i sitt fcirverkligande. Det är då
ftäga om hopp i ordets dubbla betydelse. Hopp innebär ju dels språng
att
ge
lämna en viss punkt för att
sig i väg mot något annat
dels betyder det för- Även en foralskelse
hoppning om något. Här visar tron släktskap med kärleken.
innebär ett språng in i det okända, in i en helhet. Uppleva kan man bara enskilda
sidor av sin uwalda. Se kan man enbart fragmentariskt. Ändå fäster man sig vid
henne. Man hoppas pä att hon skall motsvara den helhet man anar- Även tron
innebär antecipationer, något som under lång tid givit anledningen till angrepp

från vetenskapens håll.

I

dag känner sig dock vetenskapsmännen inte lika över-

lägsna på den punkten. De har nämligen upptäckt att de själva inte heller kan
klara sig utan antecipationer. De nödgas arbeta med föregripanden som liknar trons
och kärlekens
antecipativa grepp. Hur helt en forskare än är inställd på
-att verifiera påståenden
sysntusllt visa att de är falska och därmed bana våg

för verifikation av nya - kan han inte undvika aft ge sig i kast med helheter.
- kunskapsteoretikerna f.atala egenskapen att de inte går
Och helheter har den för
att komma åt genom rcn iakttagelse. De kräver antecipation för att man över-

huvudtaget skall få dem inom synhåll.
Här är den lugnande sidan beskriven av den utveckling som västerlandet genomgått under de senaste roo åren. Troende kristna och vetenskapens pionjärct har
närmat sig varandra. De har upptäckt att en viss släktskap råder dem emellan.
Ja, de upplever ett gemensamt likartat öde.
Avspänningen är dock långt ifrån fullständig. Människans kontakt med realiteten har faktiskt visat en underfundig problematik. Natten är djupare än vad vi
om dagen har tänkt oss. Vi har nämligen förstått att alh nnkdnde ocb talande föregås aa aagöranden som ingen från början bdr reda på. Givewis ligger det en viss
lycka i att kunna mötas tvärs över gruppbildningarnas skiljemurar, men det därmed
uppnådda framsteget har samtidigt medfört en smärtsam insikt. Vi har upptäckt en

pluralitet som vi står rådvilla inför. Individer och grupper är på ett helt annat
sätt splittrade än vi sett, och darbakom tycks allt gemensamt försvinna. Männi
skans tillvaro är i mycket högre grad en öexistens än vad vi ti.ligare anat. Vi får
allt svårare att förstå varandra. Det är inte i så hög grad språksvårigheterna som
vållar oss bekymmer. Förbistringen ligger på ett djupare plan än språkets. Det är
i den del av oss själva där våra verklighetskontakter kommer till och där våra
avgöranden har sitt dolda ursprung, vi finner den. Och det har därvid ingen betyr6z
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delse om det är vetande eller tro det gäller. I det djup där rationaliteten har sin
ynersta gräns har vi kommit ifrån varandra. Vi har blivit fr?imlingar för varandra
just där vi inte förmår uttrycka oss längre. Verklighetskontal,.terna är förankrade
i levande människor. Eftersom människorna har födorat kontakten med varandra,
är både tron och vetandet illa ute.

Inför den avgrund som öppnat sig för vära förvänade och förskräckta ögon ter
sig den gamla motsättningen mellan tro och vetande mera bagatellartad. Det har
faktiskt i enskilda fall blivit låttarc att finna vägen mellan religion och förnuft
för
än att i mindre gynnsamma fall uppnå förståelse olika vetenskaper emellan
an, här förbigå klyftorna mellan livstolkningarna. Hur >lyckligO var inte r8oo-talet! I sin grundsyn stod kyrkokritikerna och Första Vatikankonciliets fäder vanndra
nära, om de än i sina ställningstaganden bekämpade varandra, Omdömena awek
från varandra, men begreppsbildningen var i stort sett en och samma. Första Vatikankonciliet hävdade trons verklighetsreferens, och alla fattade avsikten. I dag är
det annorlunda. Vad som ser ut som en dialog dr i siälva verket ofta endast en
svit av monologer. Visserligen inträIfar det att olika formler har samma betydelse, men överensstämmelse i vokabulären och i formlernas ordalydelse är dessvärre inte längre någon garanti för förståelse. Att överhuvudtaget kunna samtala
kan redan det vara ett framsteg.

det som i vfu motsättningsrika värld får oss att
mänskligt talande och tänkande, det vardagliga sä vål som det
vetenskapliga, det högtidliga lika väl som det vulgära, kommer från levande personer och
är ett nedslag av personburna uaditioner. Ett par exempel kan illustrera förhållandena.
När indusuiländerna sänder ut experter och affärsmän till u-länderna träIfar de på beteendemönster, tänke- och talesätt som inte utan vidare gfu att överföra till tanke- och handlingsbanor som hemma betraktas som självklara. Hjälpätgfuderna kan därigenom komma att
Ekumenikerna har numera gett upp den optimism,
få helt annan verkan än den avsedda.
- arbetade efter den föreställningen att olika trossom präglade ekumeniken i början. Man
uppfattningar kan fixeras i entydiga satser sorn gfu att ställa bredvid eller emot varandra.
Man ville nä f:izrm till en lätthanterlig balans mellan awikelser och överensstämmelser.
Sedan början av r93o-talet har man insett att förhållandena är betydligt mera invecklade.
Det finns inte bara verbaliserade skillnader mellan olika kristna bekännelser. Jämsides med
dem finns också overbaliserade, möjligen till och med overbaliserbara, så kallade ickepa5lesallsologerna har upptäckt
(teo)logiska faktorer.
eller borde åtminstone ha gjort
21g det finns pastorala situationer där inga säkra metoder gfu att följa för att komma
dg1
till -rätta med problemen. Även pedagogerna bör ju ha kornmit underfund med att all
undervisning och all fostran för att bli framgångsrik är beroende av villkor son en iärare
inte har kontroll över. Eleven måste vara mottaglig och i mottagligheten ingår som det
mest svårberäkneliga elementet motivationen, elevens goda vilja, intrese, öppenhet inför
det som låtarcn kornmer med. Även inom de exakta vetenskapsgrenarna har man stött på
situationer där förutsägelser dr omöjliga, där alltså forskaren tålmodigt måste vänta. OsäkerhetsfaLtorn måste naturligrvis då vara ännu störe när det gäller att behandla människor,
Vetenskapsteoretikerna bekräftar

kippa efter andan.

Allt

att undervis4 fostra, evangelisera, missionera.
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Det är här vi finner skrilen

till

den osäkerhet som är vår generations signatur
och anledningarna till och kraven på en försiktighet som för rSoo-talet tycks ha
varit lika onödig som okänd, både utanför och inom kyrkan. Vid livets yttersida
gör människorna beundransvärda framsteg, men samtidigt har vi
i tekniken
på nytt kommit underfund med vår egen relativitet och känner oss föranlåtna att
vara återhållsamma när det gdilet att uppskatta den egna förmågan.
För roo år sedan tycks det ha varit en lust att leva. Den profana världen var
fylld av framstegsoptimism. Det får därför inte anses förvånansvärt att även konciliefäderna kände en viss säkerhet. I dag finner vi det en aning svårt att leva. Vi
har upptäckt osdkerhetsmoment som på r8oo-talet var okända. Europa har nog
mognat, både på det profana och på det kyrkliga planet.
måste
och rätwist
Om man vill tolka Första Vatikankonciliet på rätt sätt
man sätta in uttalandena i tidssammanhanget. Man måste betrakta dem som utslag
av ett bestämt stadium i kyrkans inre uweckling. Viixtprocessen har gått vidare.
Men vad man då vann är fortfarande närvarande på så sätt aft det utgör en
förutsättning för vad kyrkan i dag ä'r och vad vi dr i henne. När man vill värdera
och kritisera ett historiskt fenomen, måste det ske med utgångspunkt från dess
egna historiska förutsättningar. När man vill tolka en gammal text, så räcker det
inte med att klarlågga dess literära art; man måste därutöver sätta in texten i
dess egen tidsmiljö.
B e gränsningen b

os F örsta V atikanhonci.liet

visar sig vid närmare betraktande vara en inomkyrklig form av begtänsningen hos

hela r8oo-talet. Man kan inte klandra konciliet för att det är ett barn av sin
tid, inte i dag beskylla det för uttalanden som var riktade till samtiden. Vi har iu
inte själva någon anledning att vara stolta över hur märkvärdigt långt vi har nått.
Tvärtom, gätot har kommit inom vårt synfält inför vilka allt övermod förbleknar.
Vi måste finna oss i att vi inte lever i en överskådlig värld. Mångt och mycket
som föreföll stabilt har borjat vackla. Trots allt är det även för oss på ett särartat sätt en lust att leva. Vi har förvisso ingen orsak att uppstdmma högljudda
jubelsånger, men det kan inte heller anses vara meningslöst att vandra i dimma.
Eventuellt är det mänskiigare än något annat. Det * vär livsform att härda ut
med osäkerheten.
Det finns sådana som ännu inte har lagt rnärke till alltför mycket, som fortsätrer atr leva i en r8oo-talsattityd. Möjligen trivs de bättre än andra. Verkligheten

kommer dock så småningom att trdnga sig på dem och verkligheten bortser man i
längden förgäves från.
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Vetenskap teknik
samhäl1e

Vetenskapen är det mänskliga område där människan söker verkligheten. Hon vill få kunskap om sakförhållanden. I tekniken är
hon i stället aktiv. Hon tar naturen i besittning. Samhället är

den ram där både vetenskaplig forskning och teknisk uweckling
försiggår. Om förändringar i vetenskapen, teknikens och samhällets förhållande inbördes mediterat professorn i astronomi vid

'!7'iens observatorium.

T e kni.kens

land.ainnin ga.r

Vetenskap och teknik år i dag mer än förr knutna till varandra. Det går inte
längre att bedriva vetenskap utan teknik, vare sig naturvetenskap eller humanvetenskap. En teknisk apparatur spelar en allt större roll när vetenskapsmännen sköter sim arbete.
Nu råder mellan vetenskap och teknik en polaritet som förtjänar en särskild
uppmärksamhet. Som exempel kan anföras hur naturvetenskapen strävar efter att
studera objekt av fysikalisk och biologisk natur. Experiment spelar härvidlag en
avgörande roll. Men ett experiment kan inte genomföfas utan en teknisk appaftt.
Redan Galilei, den förste som lyckades utforska naturens hemligheter med hjälp
av experiment, använde appafttet. Hans utstyrsel var enkel och likaså hans experiment men hans vetenskapliga insats var baserad på något som dels var ett
ofrånkomligt villkor för framgång och dels var självständigt i den meningen att
det inte ingick i resultatet av själva det vetenskapliga arbetet.
Exemplet visar polariteten. Den tekniska apparatruen är ett medel, har instrumental kanktår, inte mindre men heller inte mer. Den måste fungera. Vetenskapens arbetsresultat däremot skall formuleras i satser, som man ställer det kravet på
att de skall vara sanna. Om de inte är det är de egendigen inga resultat. I det
vetenskapliga arbetet ingår att satser måste verifieras. Det verkar självklart att det
forhåller sig så men betydelsen framträder inte som en truism när man inser att
den tekniska apparafix som vetenskapen använder påverkar den vetenskapliga ar
betsprocessen. Både i målsättning, metod och resultat gör den sig gällande. Ju mer
invecklad själva den tekniska utrustningen blir desto större inverkan f.är tekniken.
Det som är indifferent till sin natur och inte har något med sanning att skaffa
influerar alltså anmärkningsvärt nog på ett område där uttrycken är meningsfulla
enbart om de är sanna. Det som Karl Marx påpekat i helt andra sammanhang,
visar sig nu ha betydelse i teknikens och vetenskapens ömsesidiga forhållande.
Teknikens landvinningar går emellertid ännu längre. Det råder en växelverkan
mellan vetenskapens framåtskridande och tekniken. När vetenskaperna, fr?imst då
naturvetenskaperna, gör nya upptäckter med hjälp av tekniken får det till följd
aft upptäckterna möjliggör konstruktion av nya tekniska hjälpmedel som i sin tur
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for till nya experiment och nya upptäckter.

Vetenskapens historia har spännande

exempel på ömsesidig >>induktion>.

Vad det därutöver gäller att klarlägga är hur växelverkan mellan vetenskaplig
forskning och teknisk utrustning återverkar på den människa som forskar. En vetenskap med små tekniska resurser ser annodunda ut än den vetenskap i dag där
tekniken har stor och avgörande betydelse. Nu kan en forskare kanske endast
genom att trycka på en knapp sätta i gång försök som en foregående generation
inte kunde drömma om, alternadvt inte hade tillräcklig tid till. Det kan inte undvikas att vetenskapsmännen själva förändras genom att de fått uwidgade möjligheter. En forskare med primitiva hjälpmedel påminner nästan om ett barn. En
kollega med invecklad apparatur kan däremot iämföras med en förvaltningsspecialist. En utveckling inom tekniken har lett till en väsentlig förandring när det
gäller människan.
Teknik kräver organisation och därmed organisatorisk aktivitet. Ju större forskningsprojekt desto mer invecklad blir organisationen, desto bredare överblick krävs
alltså av forskaren och därmed binds en allt större del av projektledarens uppmärksamhet vid den tekniska sidan. Tekniseringen får alltså utslag åt wå motsatta håll.
Apparaterna f.rdmjar forskningen. Om de inte funnes skulle forskningen omöjliggöras. Och ändå, att de finns engagerar forskaren och bromsar således forskningens tempo. Tekniken är alltså flertydig.

Med den nödvändiga organisation tekniseringen kräver foljer ännu en markant
egenskap som inte direkt har med forskningens målsättning att göra. Samhället
kommer nämligen in i bilden. Utrustningen kostar ju pengar. Det vetenskapliga
arbetet fordrar i dag ett mycket kännbart utryrnme i staternas budget. Teknikens behov inom den naturvetenskapliga forskningen har ju vuxit till enorma proportioner. Ännu vid seklets början var vetenskapens ekonomiska behov rudimentära och vållade knappast allvarliga bekymmer. I dag behöver man inte som exempel komma dragande med det vanligaste, amerikanarnas Apolloprojekt, det är tillräckligt att påminna om atomreaktorer, partikelacceleratorer och datorer, för att inse
att forskningen slukar inte bara intelligens utan även avsevärda belopp, som då
kanske måste tas frän andra sektorer inom samhällslivet. En spänning mellan vetenskapens och samhällets krav blir den naturliga följden. Det är ju samhällets
organ som avgör fördelningen och således bestämmer både forskningens takt och
inriktning.
Konsekvenserna för forskaren ligger i öppen dag. De framträder tydligast för
forskningsprojektens ledande män. En modern vetenskapsman i ledande ställning
blir i själva verket inte enbart vetenskapsman i ordets trängre
och äldre
mening. Därtill kommer att nästan all forskning inom naturvetenskap och medicin
numera drivs som teamwork. Institutionschefen får i dag dela sig mellan forsk-
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ning, organisation och samhälle. Han måste alltså vara en organisatör som jämkar
ihop alla olika påträngande krav, annars kan han inte fungera. Den vetenskapliga
forskningen bedrivs alltså i dag i samma former som eft industriföretag. Vetenskapseorin har därför uwecklats till vetenskapssociologi, ja till och med vetenskapspolitik. Martin Heidegger beskriver situationen mycket träffande. I och med
skapar
säger han
att vetenskapen i dag har antagit. formen av affärsföreag
- sig åt
- som ägnade
den också nu en ny sorts människor. Förr var det lärda män
vetenskap, i dag sköts vetenskapen av forskare, som man kräver av att de samtidigt
som de visar forskningsintresse skall vara utrustade med affarsbegåvning. Trycket
på vetenskapsmännen kommer i dag mera utifrån än inifrån. Forskaren behöver
inte längre ett privat bibliotek och har inte heller råd att skaffa sig ett. Det finns
på institutionen. Dessutom måste han resa, förhandla, konferera, kongressa. Bokförläggarna har blivit de instanser som bestämmer vilka böcker som skall skrivas!
Förhållandet är i och för sig legitimt. Det är resultatet av en utveckling som
har sina rötter i själva saken. Den skillnad mot tidigare stadier man kan notera
att utröna sakförhållanden
ligger i att man nu söker uppnå vetenskapens mål
- måste fungera, alltså stå i
inom en ram där många komponenter ingår och

polaritet

till

den egentliga uppgiften.

Sambällets intresse

Nutida vetenskap kan inte endast slå sig

till

ro med drömmen om ökade kunskaper.

Åtskilligt annat måste tas med i beräkningen. Accenten i det vetenskapliga arbetet
har
en aning tillspetsat talat
förskjutits från arbetsresultatet till arbetsprocessen.
Dit har den självständighet lett som apparaturen medför. Organisation
har alltid en inneboende emancipationstendens, den strävar alltid efter att befria
sig från den organiserande människans herravälde. Vem skulle i dag kunna
hejda rymdfärdsforskningen och rymdresetekniken? Människan har byggf upp något och dras sedan själv in i dess dynamik
hon befinner sig i ett >>gravitationsfält> som påminner om det Newton upptäckte.
Åpparaturen finns och måste matas. Institutionerna har kosat en hel del och
binder personal som inte utan vidare kan avskedas eller omskolas. Verl,rsamheten
måste alltså hållas i gäng Ofta är det inte i så hög grad den egentliga målsättatt utforska realiteten
ningen
det gäller. Det insatta kapitalet framtvingar
inte sällan bedriften. Investeringarna måste ge avkastning. De måste >gå med
vinst>> rent ekonomiskt. En företagslsdals
inom vetenskapen så väl som indus11in
måste kunna framvisa resultat, ju fler desto bättre. Vad, forskarna hittar
spelar inte längre den främsta rollen, huvudsak att de hittar någonting. De som
beviljar anslagen, politikerna, saknar merendels möjligheten att förstå betydelsen

rr -

702836 Credo

fii

losepb Mearers

hos de reultat forskningen uppnår såvida de inte år av rcnt praktisk natur, som
botemedel mot cancer, eller går att utnyttja inom den industriella produktionen.
Arbetsprocessen tränger sig i förgrunden. Arbetsresultaten är inte längre det enda
viktiga. Därför visar det sig klokt att redovisa forskningsresultaten och därmed sin
duglighet och förmåga genom att rapportera hur många publikationer man givit
ut per år. Den institutionsledare som inte kan vinna anslagsbeviljande myndigheter
kan inte fortsätta som forskare. Ytterst är det alltså samhället och de folkvalda
som bestämmer vad vetenskapsmännen skall syssla med. Icke-vetenskapligt skolade
påverkar arbetets inriktning och framgångsrika bedrivande. Även vetenskapen har
blivit ett serviceorgan åt samhället och vetenskapsmännen har blivit tjänstemän.
Enligt Platon borde initiativet i samhället ligga hos vetenskapens representanter.
De borde ha makten
vilket nog inte heller vore något eftersträvansvärt system.
- skulle säkert bli förvånad om han fick se hur liten makt
Men den gamle greken
de har i dag över sitt eget område.
Det är en gammal och ännu giltig sanning att vetenskapliga insatser kräver
möda och är beroende av en viss skaparinstinkt: en tändande idd är alltid startpunkten. Men forskningens yttre villkor har större inflytande för framåtskridandet
än tidigare- Faktorer som en gäng i tiden kunde nonchaleras, ja, som helt enkelt
inte fanns, kan nu betyda nästan allt
även i det avseendet att bristfällig och
- inte bara en institution utan även en
ålderdomlig utrustning kan misskreditera
enskild forskare. Värderingen av eft vetenskapligt resultat, ja, av en hel vetenskapsgren baseras inte längre på det inre värdet utan på den teknisering den nått
alternativt till den teknisering den kan tjäna. Grundforskningen som inte omedel-

ban gfu att utnyttja praktiskt står därför ofta lägt i kurs. Ännu en gång visar
det sig att arbetsprocessen och det som håller den i gång, är av större vikt än
det mål vetenskapen är inriktad på.
I samband härmed har nya tankar och nya id6er svårare att vinna gehör än förr.
De har inte endast att kämpa emot ett inkört tänkesätt i omgivningen. Därutöver
måste de hugga sig igenom organisationsapparatens djungel och nedlägga dess
självbevarelsedrift.

För forskaren medför läget en allvarlig frestelse att. avhälla sig från principfrägor och annat icke matnyttigt, till exempel den mänskliga bakgrunden. Det kan
vara farligr att i alltför hög grad bli medveten om vilken betydelse den vetenskapliga insatsen har för vetenskapsmannen som människa. Hans effektivitet kan bli
lidande. Eftertanke kan förlama målmedvetenheten. Den kloke forskaren förs<iker
därför aa i möjligaste mån inrikta sig på sina speciella uppgifter. Automatiseringen
återverkar på den människa som har genomfört den. De andar människan tillkallat, itr svära att hålla i schack. Ett djuriskt allvar hotar att avhumanisera vetenskapen. Ännu en gång visar sig tänkandet som livets vedersakare!
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Av allt att döma står vi inför a challenge of history för att tala med Toynbee.
Vi kan inte vrida klockan tillbaka. Det gäller att ta itu med den siruation vi
befinner oss i. En legitim uweckling har fört oss dit och ställer oss inför nya
uppgifter. Den realitet som vetenskapsmannen är ute efter bör på ett nytt sätt

i

centrum och forskaren måste underkasta sig situationens krav sådana de
i honom är kallad att omdana sig själv.
Avgörande är att forskarna inte kan tillåtas stänga in sig i laboratorierna. Det
är naturligwis förkastligt att bedriva vetenskap för vetenskapens egen skull. Oron
hos den akademiska ungdomen är ett tecken pä att någonting är på tok. Md
hänsyn till att vetenskapen ställer ekonomiska och personella anspråk på samhället kan forskarna inte längre gå i splendid isolation. Samhället är inte till f<;r
vetenskapen, utan vetenskapen är wärtom till för människan och för henne i samställas

är. Människan

hället.

Bertolt Brecht har alltid varit ett slags siare. I sin pjäs om >>Galileis liv> (r4:e
scenen) tecknar han den problematik dagens vetenskap har råkat in i. Då Galilei
anförtror sina Discorsi, dfu han uwecklar sin rörelseteori, åt Andrea Sarti för att

till Holland och hindra dem från att utlämnas åt ovidkommande övergrepp, låter Brecht honom säga: På nzin tid, nådd.e astronomin frant.
till torgen. Und.er såd.ana heh uniha omständigheter bade en enda rnans stånd,aktighet kunnat lramkalla stora ornuäluningar. Hade jag stått fast, hade naturforsh,arna
kunnat komma fram till någonting motsaarand.e den hippokraiska lakareden, d.ei
högti.dliga liftet dtt begagna si.tt uerand,e blott och bart till mänskli.ghetens uAlfArd!
Som det nu ligger till är det ntesta nzan kan hoppas på ett släkte aa uppfinningstika d.aärgar, sorn kan le.jas till alh.
Vad Brecht på sitt geniala sätt har uttryckt år, att vetenskapsmännen saknar en
hippokratisk ed- Läkekonsten har visserligen förgrenat sig liksom andra vetenskaper, men till skillnad frän andra har den alltid förblivit trogen sin uppgift att
att bota sjukdomar
tjäna människan. Dess målsättning
finns ännu kvar.
- över den uppgift den -är till fcjr. Patientens
Apparaturen har ännu inte fått övertag
väl har förblivit i centrum for all läkekonst.
Man kan generalisera satsen om läkekonsten och anföra att alL vetenskap ytterst
har till uppgift att tjäna människans självförverkligande. Den kan det. Ty det hör
till människans fundamentala inriktning att längta efter att få veta någonting
för att citera Aristoteles. Vetenskapen renodlar en sida hos människan. Den -fäi
inte emancipera sig. Eljest kommer människan att sprängas. Den måste bidra till
hennes mognad, även och just i dag.
han skall skicka dem
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Den öppna
horisonten

uÅtt ej inskränkas av det största och ändå inneslutas av det minsta,
detta är gudomligto
Loyolas gravinskrift
står som motto
- verk.
över "Hyperiq6", fliedrich
Hölderlins viktigaste
Här
- föskalden med anledning av zoo-ärsdagen av hans

ä:ffteras
uDikte., träffar i sin skenbara overklighet och lekfulla oskuld det sant verkliga>>,
iå skriver Mardn Heidegger och fortsätter: >Hölderlin är för oss i eminent mening
diktarnas öktareu. Litteraturhistorikerna är benägna att instdmma i vad, existentialfilosofen uttalat. Desto mer förvånar man sig över att Friedrich Hölderlin
(t77o-t8,43) förblev okand hos sina samtida. Hans århundrade förbisåg hans betydelse. Friedrich Nietzsche var den förste som upptäckte den bortglömdes verk. I
lag är Hölderlin erkänd som en av världslitteraturens stora.
Sk

al d. ens f ö r ut s ät tnin g dr

flölderlins språk fu melodiöst, det har ett berusande välljud. Hans bilder har en
strålande skönhet. Han uttrycker sin längtan efter en fullkomlig harmoni mellan
rnänniskan och Gud. Denna samklang återspeglas i naturen, stegras i kulturen
och fulländas i den älskande människan.
Hölderlin intar en särställning i litteraturhistorien. Han tillhör den tyska klassiska diktningen genom sitt språk och sin begeistring för Grekland, under det att
hans grundkänsla redan pekar fram emot romantiken. Under den korta period då
ungefär mellan åren 1788 och r8o4
han kunde skapa sina litteÄra konswerk
- i Tyskland mer än annorstädes in i
grep de olika iddhistoriska strömningarna
-varandra. Upplysningen och romantiken, kulturpessimismen och Sturm-und-Drangperioden mötte varandra. Som det nya språkets pionjär befriade Friedrich Gottlieb
Klopstock (ry24-r8q) diktningen från rimmets bojor och återupptog antika versmått. Klopstock och Friedrich von Schiller (r759-r8o5) har intensivt påverkat
Hölderlins ti{iga hymner och dikter.
, Hölderlin står även i det fil,osofiska livets spektrum. Han föddes den zo mars
r77o i Lauffen vid Neckar. Efter att ha bestämt sig för att bli (protestantisk)
präst inträdde han vid 18 års ålder i stiftseminariet i Tiibingen för att fullgöra den
teologiska utbildningen. Där läste han Rousseau och firade entusiastiskt den
franska revolutionen. Hans rumskamrater hette Schelling och Hegel. Vänskapen
mellan de tre blev av stor betydelse for filosofihistorien. De diskuterade tillsamr,nans Kants tankar, studerade Spinoza och lät sig inspireras av försokratikerna.
Valspråket >hen kai pan> (fritt översatt: det ena i det hela och det hela i det ena)
speglas i de stora idealistiska systemen, t. ex. i Schellings försök att övervinna nanrtens och andens tudelning hos Kant och Fichte. Naturen ansågs som omedveten
ande och anden som till självmedvetande kommen natur. På liknande sätt gjorde
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Hegel ett försök att visa andens naturalisering i historiens dialektiska tresteg,
genom vilket utvecklingen till ett högre medvetande sker. Den som hade visionen
av enhet var Höldedin; analysen, reflexionen och metodiken låg honom mera
v[nelegin >>Eleusis>
fjärran. Belysande nog tillägnade Hegel sin enda dikt

-

nen Hölderlin.

-

Om Hölderlins religiositet räder inte något wivel. Känslan att vara omsluten
och buren av ett numinosum genljuder i många av hans dikter. Han stod därmed
menade att >>konst och vetentypiskt för sin tid
i motsats till Goethe
skap är tillräcklig religion>.
Trots detta var Hölderlin inte kristen i vanlig mening. I sin pietistiska moder
och i flera internatskolors dystra atmosfär hade han mött en kristendom som inte
kunde identifieras med hans religiösa upplevelse. Därför övergav han tidigt denna
halvt rationalistiska, halvt pietistiska utformning av tron. Greklands gudar blev
inls endast som symboler eller estetiska begrepp
uttryck för hans religiositet
som hos andra skalder. Gudarna förkroppsligade för honom verklighet, livets full:
het, mysteriet. I naturen såg han något ur-gudomligt, något evigt i alla fcirandringar, enande frid i motsättningarna, det gemensamma i tingen.
Undersöker man mera ingående Höldedins föreställningar av gudarna (som
\Yteltbi.ld un'd' Frönzmigheit,
Romano Guardini gjort i sin bok Höldeilin

-

Leipzig 1939), så hittar man en dimension som saknas hos de antika gudarna' Likaledes ser man att naturen går utöver det rent materiella. Det är anden som verkar
i naturen och som gör den till livets heliga område. Liksom i naturen, så råder
även i människan något gudomligt: en numinös verklighet som inte har något
namn och endast kan tydas i chiffrer (jfr dikten >Heimkunft>).
I de sena verken, t. ex. i >Brot und Tfein> och särskilt i hymnen >Patmos>),
nådde Hölderlin källor som ligger bortom antikens kulturkrets: kristna erfarenheter vällde tram pä nytt. De dittills använda uttrycken räckte tydligen inte
längre till för hans insikter och känslor. Brottningen mellan Kristus och de antika
gudomligheternas värld avbröts dock
Hölderlin insjuknade psykiskt omkring

är r8o4.

-

Skald.ens aerk

Friedrich Höldedins viktigaste verk är romanen >Hyperion>" At ry96 kom det
första tunna bandet $, et r79g det andra. Innan dess skrevs det så kallade Thaliafragmentet och en metrisk version av >Hyperion>), senare tillkom ännu några brottstycken. >rHyperion> ir en roman i breastil', alltså inte en fordöpande berättelse.
Hela skeendet upplöses i framställningen av olika situationer och tillstånd.
De flesta av de 6z breven riktar Hyperion, en ung grek, till vännen Bellarmin
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ltalien. Han beklagar sitt folks andliga torftighet i rToo-talets Grekland, trots
att det bor i ett land och har en kultur som talar om människans möjliga harmoni
med natur och gudar. I den djupa kärleken till Diotima fär han kraften till krigiska dåd för att återvinna sitt folks födorade enhet. Men hans långtgående planer
misslyckas. Diotima dör, livets mening försjunker i mörker. Då drar sig Hyperion
tillbaka som eremit. I stillheten upplever han den andeuppfyllda natruens salighet.
Romanens värde ligger inte endast i de vemodigt vackra känslorna och i naturens förhärligande, utan också i den mänskliga grund'problen?ati.k, som även präglade Hölderlins liv: att överbrygga klyftan mellan begäret efter fullkomliga gtu'
ningar och längtan efter att bli benådad och få ro. Romanen är en hymn till den
>all-kärlek> i vilken den mänskliga anden och den gudomlig naturen förenas och

i

alstrar skönheten. Enheten och skönheten är förverkligade

i Diotima.

Hyperion är en människa utan jämvikt, utan mått i känsla och vilja: >Vad för
mig inte dr allt, och evigt allt, år intet... Var hittar vi det ena som ger oss ro?>>
Hyperion möter Diotima, henne som är hans motsats. Mot hans ständiga vacklan
mellan självplågande reflexion och utåtriktad dådlust står hennes samlade ro och
inre stillhet, en tidlös näwaro, enhet och fulländning i hjärtats kärlekskraft. Hon
yarnar honom för handlingen, som hon förutser som något omåttligt. Men Hyperion låter sig inte övertygas. Lidelsen drar honom bort och berövar honom till
och med det sista, nämligen vänskapen till Diotima. Hon älskar honom emellertid och tar fi sig hans skuld. Genom misslyckandet och hennes död kommer
Hyperion till insikten. Inte i egna ansträngningar, rttan i mottagandet, i lyssnandet
på naturens djupdimension öppnar sig vägen till fulländningen, till den saliga
vissheten att något onämnbart omfattar allt, även det egna f.attrga jaget.
Så kommer han till det mål vilket antyds i romanens motto och om vilket
diktaren skrev i Thalia-fragmentet: >Människan önskar att vara i. allt och utöuer
allt. Sentensen i Loyolas gravinskrift 'non coerceri maximo, contineri tamen a minimo' kan beteckna både den allt begärande, allt underkastande Larliga sidan i människan och det högsta och vackraste tillstånd hon någonsin kan uppnå.>>
Skald.en ocb hoppet

Thaln-fuagmentets antropocentriska tolkning av Ignatius' gravinskrift åtfoljdes och
i >Hyperion>, utan aft den antropocentriska tolkningen kom ur sikte. I själva verket nådde Höldedin i >>Hyperioo>
en kombination mellan båda aspekterna- I diktarens vision griper gudomligt och
mänskligt in i varandra.
Det finns inte någonting som är i stånd att bemäktiga sig Gud eller att omsluta honom. Han är bortom alla tänkbara fronter och uwecklingsstadier. På
motsvarades av en viss teocentrisk vändning
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så sätt är Gud skapelsens absolata framtid.. Han verkar i de allra minsta tingen
utan atr vara imingad av dem. Ty han inverkar på sin skapelse på ett sätt som
möjliggör dess egen transcenderande tendens. Hyperion säger om sig själv aft det
lerkärl han är gjord av gärna fär slås sönder av dess krukmakare. >Men det som
lever innerst inne måste vara oskapat och av gudomlig natur. Det måste vara höjt

över all makt och

all konst och fördenskull oantastligt och evigt.> Om sin

egen

erfarenhet bekänner Hölderlin: >Jag känner i mig ett liv som ingen Gud skapat
och ingen dödlig alstrat.>> Orden återger inte den kristna övertygelsen, men de tan-

gerar den kristna trons verklighet. Genom Guds Ords mandomsanammelse och
>uppenbarelse i köttet> har den Evige själv utblottat sig och inlemmat sig i sin skapelse, så att >>det minsta>> rymmer honom. Alla impulser som i en oavbruten process

transcenderar historien har där sin upprinnelse.

Diktaren avslöjar så tingen. Han bryter ner deras skrankor och skådar deras
i att van avldgsen ifrån verkligheten, utan
wärtom i att lyssna sig in i och uttrycka tingens och människans inre strukturer.
Hölderlin kände hur framtidens löften oroar och rubbar nutidens säkerhet och frarnkallar dess otillräcklighet. Vad är det som driver uwecklingen? Var finns den
tändande gnistan? Hyperion säger: >Vi är som elden, som sover i den uttorkade
grenen eller kiselstenen. Vi strider och söker i varje ögonblick slutet av den trånga
fångenskapen. Men befrielsens plötsliga uppbrott kommer ... då lågan tänds ur
id6. Skaldens förnämsta kall består inte

träet och segrande flammar upp över askan.>>
IJr nuets elände och ångest kan diktaren urskilja det som inger hopp. Hoppet
blir således >>lidelsen för det som är möjligo (Kierkegaard) eller
enligt medeltiden
extensio ani.mi ad, rnagnd, andens trängtan efter det stora. Den makt som

ger hoppet dess dynamik och förvandlar livet och verkligheren är kärleken. Den

mäter inte och är utan villkor. Den är utan system och alltid ny. Hyperions karlek
till Diotima stegrar hans längtan efter att få >återvända till solens hallar>. Hans
karlek ger även henne nytt liv. Hennes identitet är just att v^ra mer än sig själv.
Sedan Diotimas kärlek tänts, säger hon: >>För första gången önskar jag att vara
mer än enbart en dödlig flicka.> Mitt uppe i befrielsen blir karlekens begränsningar uppenbara. Kädeken är ett löfte som människan själv inte förmår infria
(Paul Claudel)- Upplevelsen av kärlekens otillräcklighet är dock så radikalt framtidsorienterad och så stark, att den ger människan mod att söka och förhoppningen
att finna dess rena fulländning.

Den öppna borhonren

Hölderlin var inte en natiorxs skald par excellence som Vergilius, Camöes eller
Goethe. Han var inte religionens syntetiske visionär som Dante, inte den kosmiska
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samhörighetens dramatiker som Paul Claudel. Men han var som alla andra hoppets

profet
Loyolas gravinskrift innehåller ändå mer än vad Höldedin kunde upptäcka. Den
har djupast setc en teologisk innebörd. Hölderlin hade läst teologi men blev ingen
teolog- Som diktare eggar han till eftertanke. Men förmedlar han en vision som
engagetatT Kan han så inverka på mänsklighetens historia att den närmar sig
>>le souhaitable humain>>, det för människan önskvärda (Ricaur)? Det kristna
hoppet grundar sig inte endast på en inre förnimmelse, utan på ett bistoriskt skeend'e, som har förpliktande konsekvenser- Det kristna hoppet söker inte sin tröst
i människans upprättelse i ett liv efter detta. Historien själv är ett skeende som
innebär förändring och frigörelse.

i

Ignatius' gravinskrift ryrnmer en för vår

tid

speciell aktualitet, som Höldedin

vid. Om Gud är större och förmer än allt inomväddsligt, är det nödvändigt att reservera sig mot allt i världen, mot alla de ideologiska och vetenskapliga system som söker fullbordan i nutiden. Vetenskap och
teknik är lika vedertagna som nödvänåiga, ndr det gäller väddens yttre framsteg.
Men genom rent rationell framtidsplanering blir människan varken bättre eller blir
hennes langtan stillad. Ty denna horisont vidgar sig ju mera hon närmar sig den.
Således är tron kritisk mot alla de livstolkningar och projekt som framställer
sig själva som slutgiltiga. Den gör front mot alla de förväntningar som i vetenskap,
teknik, politisk ideologi eller social lagstiftning finner den yftersta lösningen
på människans existentiella problem. Det kristna hoppet stöder de tekniska fram>>Hyperion>> endast snuddar

steg och de sociala reformsträvanden som inte är utslag av vetenskaplig övertro. Ett
slutet system, som skulle vara förnuftets högsra fulländning geflom att vara dess
egen definitiva framställning existerar inte.
Höldedin hade sina visioner. Men kristendomen övergår vad han lyckades verbalisera. Något nytt kan i själva verket upptdckas, något som aldrig tänkts, planerats eller beräknats. Något aldrig skådat är möjligt. Människans horisont är

öppen.
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Vårt ämne bör ses mot det perspektiv som anges i Rom r:4. Vad Paulus här talar
även om detta
om är givetvis inte det som han ar skyldig >greker och barbarer>
- utan om de förvar något han gärna skulle ha erkänt i ett annat sammanhang
pliktelser han har mot alla.
Jag skall försöka behandla mitt ämne med utgångspunkt från foljande f.räga
hur skall vi evangeliska kristna bäst kunna fullgöra det ansvar vi har inför Gud:
att i evangeliums anda finna det rå'tt^ törhällandet till de romersk-katolska kristna?
Tre kommentarer skall inleda reflexionerna.
Objektivt sett står de evangeliska kristna i skuld till det romersk-katolska samfundet. I ett anförande för flera år sedan påminde oss vår avhållne broder Fredrik
Huegel om Teresa av Jesusbarnet, Fdnelon, Bernhard av Clairvaux, Franciskus av
Assisi, Fray Luis de k6n och många andra. Han drog den slutsatsen att en
människa som undandrar sig gemenskapen med dessa >genom prorestantisk trångsynthet .. . stänger in sig inom en mycket snäv krets, trots att hon har möjlig-

heter att skaffa sig oändligt mycket vidare perspektiv .. .>. Visserligen kan det
sägas att vi står i skuld till dem i deras egenskap av kristna och inte av katoliker. Kanske upplever vårt konfessionella samvete denna distinktion som tillfredsställandg men den kan inte dölja den skatt av hängivenhet, fromhet, missionsiver och trohet mot Kristus som har vuxit fram inom det romersk-katolska sam-

fu awtagare ull.
slag: inom mitt ämne skall jag försöka begrånsa mig till en översikt av den romerska katolicismen som instirutionellr samfund, det vi vanligen, med rätt eller orätt, benämner den >>romersk-katolska kyrkan>>. Jag tror att den tid nu är förbi då vi kunde diskutera dena ämne enbart

fundet

sn skasl som

vi

alla

- kommentar ar av metodiskt
Nästa

med syftning på vissa enskilda katoliker. Den romersk-katolska kyrkan som helhet
har en historia; pä vär kontinent är den romerska katolicismen en konturskarp
verklighet; och det är mot detta förhållande vi måste försöka se vårt ansvar som
evangeliska kristna.

En tredje kommentar: jag skall här begränsa mig till det jag uppfattar som
själva grunden för våra förpliktelser
vår >skuld>> i ordets paulinska bemärkelse
utan att gä in pä nägra konkreta handlingar och relationer. Jag tror att en sådan
-begränsning väl låter sig förenas
med den uppgift som förelagts mig, och att den
dessutom kommer att göra det lättare för mig att behandla ämnet. Varje kyrka
måste själv bestämma det konkreta sätt på vilket hon bz*r kan fullgöra dessa förpliktelser. Men på den punkten komrner det säkert an räda delade meningar bland
oss.
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Katolicismens kris

i Latinametika

VI har under den senaste tiden i synnerligen allvarsamma ordalag uttalat sig om läget i den katolska kyrkan. Han har talat om ett >i det närmaste
schismatiskr fermentn om >>vivisektionister av Kristi mystiska kropp>, om >centrifugala tendenser>, om )>en rastlös, aktiv, halsstarrig och destruktiv olydnad>, om
>jagandet efter nyheter>>, om >fordarvliga nyheter>" Var och en som överhuvudtaget har foljt uwecklingen inom den latinamerikanska katolicismen, från händelserna kring prästerna i Golconda till vad som inträffade i Rosario, från ockupationen av katedralen i Santiago till den censur som drabbade Ivan Illich, behöver
inga ytterligare bevis för att katolicismen i Latinamerika befinner sig i en kris.
Jag skall här helt kort beskriva arten och omfattningen av denna kris. En sådan
analys måste givewis få en personlig prägel och jag är också medveten om art
Påven Paulus

den kan diskuteras.
Etablerad, kyrka kontra folkkyrka

Den romersk-katolska kyrkan har under sina fyrahundra är i Latinamerika alltid
visat sig angelägen om att bevara det organisatoriska samband med den världsliga
makten som tillförsäkrade henne en priviligierad ställning i samhället och därmed
en möjlighet att utöva sitt ledarskap på tillvarons alla områden. Men på många
platser över hela vår kontinent har katolicismen numera sökt göra sig

fri från

denna identifikation med de ledande klasserna. Det finns mer än ett motiv för
denna rörelse. Å ena sidan finns en äkta evangelisk omsorg om de fattiga och
förtryckta som e4ploaterats och alltjämt exploateras av kyrkans gamla bundsförvanter. Men man har också kommit till insikt om att kyrkans identifikation med
de härskande klasserna har [jfumat henne från folket och hotar att ställa henne i
samhällets periferi, allteftersom det blir uppenbart att stora förändringar står för
dörren. Trots allt och av rnänga orsaker är det inte lätt för kyrkan att på detta

sätt göra sig fri. För det första är inte alla medlemmar av hierarkin övertygade
om behovet av en frigörelse. Inte heller är kyrkans före detta bundsförvanter
villiga att acceptera skilsmässan; trycket av de gamla banden gör sig alltjämt
påmint. Det finns också grupper av unga präster och lekmän som inte längre
låter sig nöja med ljumma uttalanden om behovet av en förändring, utan som
i stället kräver att kyrkan skall fördöma de nuvarande maktstrukrurerna och bidra
till deras radikala förändring. Den senaste tidens konflikter mellan >tredje världens
präster> och det argentinska episkopatet, eller mellan prästerna i Golconda och
deras ärkebiskop, krisen inom Mary Knoll-orden i Centralamerika och många
andra rörelser, vittnar om spänningarna inom en katolicism som dras åt det ena
hållet av sina forbindelser med maktcentra och åt det andra av sitt nyvaknade
intresse att stå i kontakt med folket

ry6
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Ytterligare en hel rad konflikter hör samman med auktoritetens utövande inom
kyrkan. Vi ser här en motsättning mellan en juridisk uppfattning av kyrkan som
en hierarkisk pyramid (påven/kurian - biskopen - prästen - folket) uppbyggd
i enlighet med ett strikt vemikalt ordersystem, och den kyrkouppfattning som dominerade Vaticanum II och som hade sin tyngdpunkt i föreställningen om allas
samhörighet eller medlemskap, allt efter vars och ens olika uppgifter, i ett Gudsfolk som djupast sett är en kädeksgemenskap. Det är också värt att l^gg märke
till den nya betydelse biskopskonferenserna fått. Så fick exempelvis biskopskonferensen i Medellin tillstånd att publicera rapporterna från sitt arbete innan de
sändes till Rom. Detsamma gäller biskops och prästråden där lekmän aktivt tar del
i kyrkans ledning, och de mänga studie- och aktionsgrupperna för lekmän som kräver full besluts- och handlingsfrihet trots att de har prdster som rådgivare. Den
senaste tidens påvliga beslut har kommenterats med hittills okänd frihet. Men
denna nya definition av biskoparnas och prästerskapets befogenheter väcker missnöje på mänga håll. Å andra sidan finns också grupller av präster och lekmän
som kräver en betydligt stötre självbestdmmanderatt än vad den kyrkliga hierarkin
genom konfrontation
anser skäligt. Dessa gruppers sätt att visa sin inställning
och offentligt fördömande
har en förhärdande och avskräckande
inverkan på

-

konservativa lekman och präster.

>>

Religi.o nens

>>

kyr ka k ontra

ea an

geliet s kyr ka

I sitt dokument om den pastorala omvårdnaden belyser biskopskonferansen i Medellin den latinamerikanska befolkningens fromhetsliv. Den erkänner dess inslag av
korruption, ytlighet och förvanskning och pläderar för en pastoral aktivitet med
cenrrum i evangeliet, grundad på en kunskap om den Heliga Skrift som skall
leda människorna mot Kristus. Problemet år gammalt och svåm att analysera,
eftersom den fromhet det här talas om delvis har sina rötter i den synkretism
som rådde vid vissa tillfällen och i vissa grupper vid tiden för landets erövring,
men delvis är den också en följd av vissa andra gruppers överdrivna stränghet som
fördrev den folkliga religiositeten ur lryrkan och senare tvang kyrkan att sanktionera dess till hälften hedniska riter. I vilket fall som helst wingas kyrkan att på
nytt söka sig till evangelium sedan hon erkänt detta fenomen och konstaterat
den växande sekulariseringen bland massorna.

Men också här möter vi spänningar. Inför den plötsliga konfrontationen med
evangeliums stränghet hotas den djupt rotade folkliga fromheten av upplösning.
Vissa sektorer av katolicismen söker dädör autentiskt evangeliska >frön> eller
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>ingivelser> inom dessa fromhetsformer och hoppas atr så småningom kunna ge
dem en mer evangelisk inriktning, medan andra förordar en drastisk reform, dven
om en sådan skulle reducera kyrkan till små grupper av >sant troende>. Mellan
dessa båda ytterligheter finns många åsiktsskiftningar och alltjämt pägät inom kyrkan en livlig diskussion om hur det pastorala arbetet bäst bör bedrivas.
Vi har här inte gjort något försök att beskriva de olika teologiska ståndpunkter

som inspirerar till och följer de handlingslinjer vi just har skildrat. Inflytandet
från de nya teologiska strömningarna i Europa gär längt, framför allt genom de
talrika publikationer som i utmärkta spanska översättningar sprids över hela landet.
Trycket och spänningarna visar inga tendenser att upplösas; de utgör i själva
verket det grundläggande inslaget i katolska kyrkan av i dag. Vissa av oss prore$anter kände sig tryggare då vi kunde se hela den romerska kyrkan som etr enda
tanke- och handlingsmönster. Det finns evangeliska kristna som gör så än i dag
och ger uttryck åt de sällsammaste teorier om >>fronter> och >>sammansvärjningar>.
Sanningen är den att katolicismen håller pä att gå igenom en kris och att den är
(inte bara ser ut att vara) djupt splittrad i sin uppfattning om sig själv, om det
samhälle den arbetar i och om sin egen uppgift i samhäller" Paulus VI:s allvarsamma ord som vi citerade är ett bevis pä att det verkligen förhåller sig så.
Våra relationet

till den tometska katolicismen

Historiskt har de evangeliska kyrkorna oftast uppfattat sig själva som motståndare
till den romerska katolicismen, både i f.räga om förkunnelse, undervisning och
definition av de egna samfunden. Deras praxis på det religiösa och andliga området tenderade också att understryka vad som skilde dem från >>romarkyrkanrr.

Deras polemik var till en del läromässig, huvudsakligen riktad mot sådana kontroversiella läropunkter som mariologin, påvedömet, >>helgontillbedjan> och bilddrykan, men den hade också en etisk syftning som framför allt vände sig mot prästerskapets lösaktighet; till sist riktade den sig också mot sociala, kulturella och
politiska förhållanden, i protest mot vad vi kallar obskurantism och tyranni, mot
tendensen atr utöva förföljelse med den världsliga maktens hjälp.
Denna polemik hade sin mycket stora betydelse
den var nödvändig för evan- och förrått av en religiositet
geliums skull. Ty evangelium hade blivit förvanskat
och en religiös institution som inte ägde Bibeln och var oförmögen att upprätta
en levande fc;rbindelse mellan människan och Kristus- Inga konventionella eller
kyrkopolitiska hänsyn kan befria ett kristet samfund från plikten att förkunna
Jesus Kristus, och de evangeliska kyrkorna hade inte bara rdtt utan också skyldighet att bortse från de institutionella argument som mer än en gång användes

mot dem för att förmå dem att försumma sin plikt. Denna polemik var nyttig
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för den katolska kyrkan i

Latinamerika, eftersom den gav henne möjlighet att
bryta med det religiösa och kulturella monopol som hindrade henne från att nå
kontakt med det moderna samhålle, som med alla sina brister representerade den
var
och det inser vi nu
historiska uwecklingen i egentlig mening. Till sist
den utomordentligt nyttig för den romersk-katolska kyrkan själv, eftersom den
wingade henne till inre rening och till att Lägga fram sin lära i evangeliska och
bibliska ordalag. På sätt och vis kan vi därför säga att den polemiska fasen innebar
ett fuilgörande av våra >paulinska>> förpliktelser gentemot den romerska katolicismen.

Men även om vi skulle ha fullgjort uppdraget, kan vi ändå inte påstå att vi
har gjort det väI, i trohet mot evangelium. Gud använde oss för uppgiften, men
inte på grund av vår kompetens eller övedägsenhet. Ofta skötte vi vårt uppdrag
på ett sätt som stod i strid med den anda av kädek som anstår kristna människor.
Ofta har vi förkunnat evangelium på ett fientligt vis och utifrån fientliga motiv;
Kristi seger har of.ta synts oss mindre angelägen dn vär egen, vi har varit ivrigare
att >avkatolisera> än att evangelisera. Genom våra gruppers mångfald har vi spritt
en anda av sekterism och förvirring omkring oss, ofta av skäl som är främmande
för evangelium. Ofta har vi också skilt de människor som trätt in i vära samfund
från deras miljö, så att de reducerats till passiva element i sina respektive samhällens kulturella, sociala och politiska liv.
att vi geOm den därmed försökta analysen är riktig på dessa båda punkter
att
vi inte
nom vår opposition mot katolicismen har fullgjort vårt uppdrag, men
är det inte svårt att förklara varför vi känner oss
har gjorr det på rätt sätt
osäkra och förvirrade inför våra dagars latinamerikanska katolicism. Orsaken till
den ftris vi upplever år att vi inte längre kan fullgöra vårt uppdrag på samma
Bibeln i handenu, utan bilddyrkan och med
till antalet, men renat i anden och hängivet evanen sådan katolicism gör oss villrådiga. Yär traditionella polemik är nu

sätt som tidigare. En katolicism
ett prästerskap som är reducerat

gelium
ingenting

>>med

anna;t äfl ett slag i luften. Vad skulle vi då göra?
händer
ibland att vi låter oss styra av de alha värsta dmgen i vår gamLa
Det
inställning: fientlighet, agg, sekterism. Vi anlägger en hård och fördömande attiryd och vägrar så att erkänna äktheten i en förändring som gör oss illa till mods.
Både historien och vår egen tids verklighet tolkar vi på ett sätt som inte har nägot
med objektiva fakta att göra, överallt anar vi dolda motiv och dunkla sammansvärjningar och tar vår tillflykt till alla de medel som människan brukar använda
då hon vill värna om sina fördomar. Inom socialpsykologin har man ingående
studerat detta fenomen, som i sina mest akuta former urartar till ett slags förfoljelsemani. Ä andra sidan finns också de, som i sin häpnad över förändringarna
har låtit sig helt bländas av den katolska förnyelsens evangeliska drag, och härav
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dragit den slutsatsen att det nu är den romerska kyrkan som skall fullgöra det
evangeliserings- och missionsuppdrag i Latinamerika som vi har kommit för att
utföra, och att de protestantiska kyrkorna inte längre har någon annan uppgift
än att försöka behålla sina egna medlemmar och eventuellt också vara katolska kyrkan till hjälp. I ena fallet fortsätter man polemiken, men skiljer den från dess
evangeliska innehåll; i det andra avbryter man polemiken, men också detta innebär ett svek mot evangelium. I båda fallen förnekar vi vära förpliktelser gentedet som består i att vi ger ut oss själva
mot det romersk-katolska samfundet
>i evangelium>>.

-

Våra förpliktelser

Det vi är skyldiga att ge tu evangelium. Något annat av värde äger vi inte. Och
ingenting annater heller nödvändigt, vare sig för det katolska, vårt eget eller något
annat samfund. Ändå är Kristi evangelium inte endast en serie läromässiga uttaIanden som vi bekänner oss till och uppmanat andta att acceptera. Evangeliums
sanning måste givewis också accepteras som doktrin. Men i ännu högre grad är
evangelium ett sätt att leva, att f.örhälla sig till sina medmänniskor, ett sätt att
förstå sig själv och sitt samhälle, att öppna sig mot framtiden, att se på sin bestämmelse. Vad vi är >skyldiga>r det romersk-katolska samfundet är fullheten av
det löfte som blivit oss givet i Kristus och beseglat i den Helige Andes kraft. Lät
oss nu ställa oss den frågan hur vi bäst skall kunna fullgöra vårt uppdrag med
hänsyn till det katolska samfundets situation och våra tidigare relationer till det,
sådana vi här försökt beskriva dem.
Vi är skyldiga det romersk-katolska samfundet en eaangeli.sk inställning, det vill
säga den anda som är ett utflöde av den karlek vilken den Helige Ande utgjutit
i de troendes hjärtan (Rom 5:5). Ett uppräknande av påstådda eller verkliga oföralldeles oavsett
rätter begångna av katoliker mot evangeliska kristna, står inte
- i de länder där
att denna uppr?ikning hka gärna kan göras i motsatt riktning
protestanterna ar i majoritet
i samklang med det beteende som evangelium krägör
av
ver
oss och
det möjligt för oss att iaktta i vära liv. Det behövs inga
stora teologiska kunskaper för att förstå innebörden av en sådan >evangelisk inställning". Vad som krävs av oss är lydnad. Låt oss, för att ge ett exempel, pröva
vår inställning till.det romersk-katolska samfundet med hjälp av Pauli ord: >>Kärleken tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting ... Kärleken avundas
icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke. Den skickar sig icke ohöviskt.
Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.>' Är det
så vi evangeliska kristna tänker och känner i fuäga om katolikerna? Om inte, har vi
ingenting aninatatt göraån^fiAr'gra oss, be om förlåtelse och bättra oss.
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Kärleken låter sig emellertid väl förenas både med stränghet och med respekt
för sanningen. Det ar vär plikt mot det romersk-katolska samfundet att förmana
och ,iJlrättdl/isa i kärlek, liksom det är katolikernas skyldighet att göra oss samma
tjlinst. Denna tiänst har, tycks det mig, wå viktiga aspekter. Den första är av etisktpolitiskt slag. Protestantismen med sin nära anknytning till liberala politiska strömningar, bidrog, som jag förut nämnt, till att bryta katolicismens eller det teokratiska
katolska samhällets totalitara makt. I dag synes katolicismen vilja tillbakavisa denna
identifikation med traditionella klasser och grupper och sträva mot politisk, social
och kulturell förnyelse, om inte mot revolution. Detta kan inte undgå att glådja
oss. Den katolska kyrkans oomwisdiga makt kan bli en utomordendig kraft i
arbetet på den fcirändring som våra länder tu i sä förwivlat stort behov av. lag
vågar rent av påstå att en evangelisk kristen borde vara villig till samarbete i
denna sak. Men för den skull får vi inte blunda för den stora frestelse som en sådan
förandring skulle kunna innebära fcir katolska kyrkan: frestelsen att bidra till en
social och politisk förändring, att ställa sig själv i spetsen för den och så anpassa
sig efter den nya situationen som det nya samhällets lärare och förmyndarc (mater
et magistra). En del av vårt vittnesbörd går ut pä att evangelium inte kan bindas
till något givet samhälle, hur rätwist och reformvänligt detta samhälle ån mä varaDet är vår plikt att både i ord och handling ständigt påminna våra katolska bröder
därom.

Också på det läromiissiga planet kan vi tjäna genom att visa till rätta. Några
av katolicismens mest omstridda läror omtolkas nu på ett ytterst betydelsefullt
sätt. Detta gäller exempelvis eukaristin, påvens primat, successionen, mariologin,
traditionens och de goda gärningarnas plats i kristen tro. Vi evangeliska kristna
måste hålla oss ä jour med dessa omtolkningar, ta noga reda på deras omfattning
och betydelse och inte göra nägra försök att >>frysa> det katolska tänkandet i den
period eller form som bäst passar våra polemiska syften. I den meningen måste
vi ärligt erkänna att mycket av vär polemiska litteratur (som på sin tid gjorde god
nytta) nu är riktad åt fel håll och totalt oanvändbar. Men deta innebär inte att
alla läromässiga skiljaktigheter nu har försvunnit- Även i sin reviderade form är
mänga av dessa läror fortfarande ett oöverstigligt hinder for full gemenskap med
våra katolska bröder. Men katolskt tänkande och katolskt liv har börjat röra på
sig. Det finns tecken som tyder pä att denna rörelse är pä väg mot evangelium
(vilket inte betyder aft den är pä väg mot oss, som om vi skulle äga monopol på
evangelium). Men det finns också en tragisk möjlighet atr dena tänkande och
detta liv kommer aft >>fastna på halva vägen>>. Det är vår plikt att ständigt och med
kärlek, men så klart och owetydigt som möjligt, visa på det vi anser vara evangeliums sanna väg. Detta är en del av vära förpliktelser, en del av vär kärlekstjänst

Vi är skyldiga det romersk-katolska samfundet

att förkunna euangeliant.

lh

alla
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människor. Detta påstående kräver en närmare förklaring, eftersom det på sina

håll lätt kan uppfattas som ett försvar för olika former av proselytmakeri och
på andra som ett utslag av svårartad sekterisk arrogans. Vad det först och främst
innebär är helt enkelt att ett stort och ständigt växande antal människor på vår
kontinent inte har kommit att låra känna Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare
och därför har behov av det kristna samfundets vittnesbörd. Trots att den romerskkatolska kyrkan framhåller det universella i sitt apostoliska uppdrag, erkänner hon
likväl den Helige Andes verk, som väcker människor till tro genom andra kyrkors
och kristna samfunds vittnesbörd. För vår del kan vi som evangeliska kristna endast
tacksamt bekänna att Anden verkar trons mysterium varhelst Guds Ord förkunnas,
och att detta i dag händer på många platser i vädden genom romerska katolikers
försorg. Trots att vi inte kan uppfatta katolicismens budskap som helt och fullt
evangeliskt, borde vi med tacksamhet acceptera det faktum att i defl mån som vi
och våra samfund utbreder Guds Ord, vittnar de och vi om Jesus Kristus på ett
sätt som gör oss medvetna om vår gemensamma skyldighet gentemot ett folk
som ännu inte äger Bibeln.
Sedan vi väl nått fram

till denna punkt kommer säkert flera problem att uppställa sig, ty bland de kyrkor som finns representerade här råder olika uppfattningar om i vilken utsträckning den romersk-katolska kyrkan bör erkännas: som
kristet samfund, som ett antal individer eller som kyrka. Jag tror inte att vi på
nuvarande stadium bör diskutera den frågan. Huvudsaken för oss som evangeliska
kristna är insikten om att en kristen kyrka är en gåva av Gud och inte har något
med mänsklig förtjänst att gö:a, och att vi är trogna den gåvan endast i den mån
vi upphör att bekymra oss för vår egen skull, hålla fast vid våra traditioner och vår
särprägel och låter G4ls Ord vara riktpunkten för hela vår tillvaro och den Helige Ände förnya och förvandla oss dag for dag i enlighet med detta Ord. Vad
skulle det bli av oss
undrade f.ör nägra år sedan en gammal evangelisk teolog
om katolska kyrkan- i dag skulle visa sig vara mer villig än vi själva att läta
sig förebrås, tillrättavisas, förnyas och förvandlas av Anden? Vad skulle det bli av
oss om Bibeln skulle bli mer allmänt läst, älskad och åtlydd i den romerska kyrkan än i våra reformerade kyrkor? För dem som under senare är har varit i kontakt med vissa katolska grupper är denna fuägalängt ifrån retorisk.
Några av dessa synpunkter kan te sig riskabla, särskilt de som innebär ett förslag om att vi bör erkänna att Anden är närvarande och evangelium verksamt i
det romersk-katolska samfundet, och att vi rent av skall vara redo att samarbeta
med detta samfund i sådana ting som f.rämjar människornas välfärd eller som
medger större spridning av och ökade kunskaper om Guds Ord. Min uppfattning
i dessa ting grundar srg på en efter vad jag tror grundläggande biblisk och prooch större än det rotestantisk sanning: evangelium är större än väru kyrkor
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Det är evangelium vi är skyldiga absolut trohet, inte
våra ecklesiastiska suukturer, våra doktriner sådana de formulerats i artiklar och
trosbekännelser, vår bekvamlighet eller det vi själva föredrar. Den troheten kräver av o.ss att vi skall erkänna den Helige Andes närvaro överallt där man tar
mersk-katolska samfundet.

emot Bibeln, lever efter den och bekänner sig till den.
Det är just denna trohet mot evangelium som gjort att vi har känt det som
en plikt att motsätta oss den romerska katolicismens lära och anspråk. Dera ursprungliga motiv har ibland trängts undan av andra som smugit sig in i vår polemik. Men vår opposition är berättigad endast i den mån vi underställer den detta
enda och utslagsgivande kriterium. Och det är just detta kriterium som i dag *ingar
oss att erkänna Guds Andes närvaro i många rörelser som håller på att växa fram
inom det romersk-katolska samfundet och som ger det en ny anda, en ny insikt
om dess egen uppgifc Att förneka detta skulle vara betydligt allvarligare än helt
enkelt förneka en historisk rörelse; det skulle också innebära att vi vägrade erkänna
Guds verk överallt där det kommer tili synes, eller envisades med atc se djävulens
verk i sådant som bär rydliga tecken pä au komma av himlen. Att framhärda
i en sådan förnekelse är nästan detsamma som hädelse. En förstenad ecklesiasticism som försöker stänga in Ånden inom skrankorna för vära egna samfund
och kyrkor är fullt ut jämförbar med den exklusivism som vi har klandrat inom
katolska kyrkan. Låt oss inte göra oss skyldiga till samma fel som vi kritiserar
hos andra!
Jesus Kristus är större ån vär.a traditioner. Evangelium är större ån vära lfuosatser. Andens makt övergår våra ecklesiastiska gränsdngningat På en kontinent
otålig väntan på rättvisa och på Kristus är det uppdrag vi fått av Gud större
än alla våra kyrkor. Detta är den förpliktelse som borde vara avgörande både i
vårt forhållande till det romersk-katolska samfundet och
alla andra samfund,
grupper eller enskilda. Att helt ge ut oss själva, att glömma vårt eget liv för att
fylla den förpliktelsen är det enda som ger berättigande åt vår existens som evangeliska kristna, både på denna och allaövrigakontinenter

i
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Perspektiu
Guds rike enligt Jesu förkunnelse
Talet om Gud's riäe är centralt t'ör Nya tesrarnentet. Det är d.et i så hög grad, att man egentligen
inte föntår någonting i Jesu förkannelse ont man
inre ser på sambandet med. idön om Gud's riäe.
Vad. rcm här skisseras, är alltså ao en aiss principiell, betyd.elte ocb tkall samtidigt tiäna sorn bakgrand,steckning lill d.en artikel ont
"Eaangeliant
sorn sambällskritik" rcnt publiceru i detta bäftes
h*uad.d.el (se otan sid'.

tss ff.).

Bakgrand,

Låt oss först konstatera att u$rycket Guds rike
lika väl kan översättas >Guds heraväldeu eller
ukungadömeu. Denna enkla insikt gör det lättare
för oss att höra ,Guds rike" omtalat i de Psaltarpsalmer som proklamerar att Gud är konung. Vi
gör väl i att erinra oss att sådana texter inte är

ningar om Guds rike är av ganska stor betydelse
för oss när vi försöker komma åt vad Jesus och
vad urkyrkan kan ha menat med det. Även om
de apokalyptiska författarna inte betvivlar att Gud
är konung nu, och nu utövar sitt välde, ser de
ändå en avsevärt stor skillnad mellan den innevarande världsordningen och Guds herravälde. När
de ser sig omkring blir de pessimister; världen är
ond och behärskas av onda rnakter; något Guds

rike kan den här världen inte bli. Därför riktar
sig deras blickar framåt: Gud ska själv, kanske
snart, åvägabringa en ny tid. Han har trots allt

historien i sin hand, och den går mot det slut Gud
bestämt, då allt ont skall utrotas och det utlovade
goda komma. Till dess har de trogna att i trohet

mot lagen hålla ut i väntan på sitt hopps fullbordan. I en miljö med sådana tankar var det som
Jesus förkunnade: Guds

rike år nära.

Den dyamiska aspekten

berg för att döma (härska över) Esaus berg, och
riket skall vara Jahves., I Daniels bok står ett presentiskt och ett futuralt tal om Guds rike bredvid
varann: uhans rike är ett evigt rike, och hans välde
va:ra frän släkte till släkte> (3:33) contra >i de
dagarna skall himmelens Gud upprätta ett rike som
aldr,ig i evighet skall gå underu (z: qq). En bredvidvartannat av presentiska och futurala föreställ-

Redan i Gamla testamentet proklameras Guds herravälde i opposition mot kaos. Herren visar sin
konungsliga makt genom att besegra kaos, antingen
detta tar gestalten av fiender till hans folk (t. ex.
Ps z) eller yttrar sig i orätwisor (t. ex. Ps r4o'.t3)
eller missväxt (t.ex Ps 68:ro). Till en del utövar
Gud sitt herravälde genom mänskliga representanter, t.ex. enligt Ps 72 genor konungen som regerar rättvist (v. z lf., n f.f..), besegrar fienderna
(v. g If .) och under vars regering säden växer ymnigt i landet (v. 16).
Det är inte svårt att se besläktade tankar om
en kamp mot kaos bakom vad som berättas om Jesu
läkedomsunder. Typiskt är Jesusordet om demonutdrivningarna: orn det är med Guds Ande som jag
driver ut de onda andarna, har ju Guds rike kommit till er (Matt tzl. zB). I de frarngångsrika attackerna mot det ondas välde över människor häv-

ningar om Guds rike av samma slag finner vi

dade sig Guds välde.

gammaltestamentligar. De tillhörde de texter

"bara
om vilka

för judarna i
nytestamentlig tid, och de bör ha funnits med i
medvetandet hos var jude sorn tänkte något om

vi vet att

de var levande

Guds kungadöme.

De nämnda psalmerna proklamerar att Gud är
konung nu: de handlar orn ett presentiskt Guds
heravälde. Ändra garu-maltestamentliga texter rö j er
förväntningar om ett fram ida Guds heravälde,
t.ex. Ob

zr:

draga upp
"Frälsare skall

till
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i

judendomen på Jesu tid.
Likväl var, tycks det, dåtida judiskt tänkande om

också

Guds herravälde mer inriktat på det kommande
Guds herravälde än på det närvatande Guds kungadöme. Åtminstone i somliga kretser har dessa fram-

tidsförhoppningar efterryckligt ptägIat det sätt på

vilket man förstod de bibliska t€xterna om
kungavälde. Dessa
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Guds

apokalyptikers föreställ-

Denna aspekt av gudomlig attack mot onda maki Jesu predikan och hans inbjudan
till de föraktade och avsigkomna. Där hävdades
Guds välde mot det ondas makt genom att syndare
rycktes ur det ondas våld. Det religiösa språkets
läavindiga bruk av ordet frälsning har undanskymt
grundtextens innebörd i t. ex. otden till Sackeus:
i daghar frälsning vederfarits detta hus (Luk 19: 9)

ter finns också
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frälsning, dvs. räddning från det onda in under

-Guds välde.

Denna dynamiska aspekt

i

tankekomplexet kring

,Guds rike" finns slutligen också i Jesu tillspetsade etiska undervisning som till stor del återfinnes i den s. k. Bergspredikan. Vi anar den i utsagan om lärjungarna som jordens salt och vätldens ljus (Matt 5: r3). Bergspredikans etik är en
gudsrikesetik * ds1 har sagts så ofta att det blivit
en formel med vilken denna besvärande etik oskadliggöres. Men det är när Rikets barn är så galna

att de lever den etiken sorn ljuset bryter fram i
mörkret och Guds välde gör sig gällande.

i vars tjänst han stod hade
en betydelse sorn fullständigt överglänste den håir
det Guds herravälde
världen,

Vfua teologiska och filosofiska traditioner kan

nu förleda oss till att renodla och säga: Jesus var
en svärmare, eller: Jesus var absolut ingen svärmare. Eller så här: denna världen är ond (en >pie-

tistisk> inställning), eller: nej, världen dr i viss
mening viktigast av allt (en forrn av s. k. sekulariseringsteologi). Men det är knappast riktigt att
ställa upp så suama alternativ. Låt oss vända os
till Daniels bok för ett exempel. I kap. e berättas
om hur Daniel tyder Nebukadnessars dröm om
kolossen på lerfötter.

Presens

- futilril,n,
Antydningarna ovan om Jesu förkunnelse om Guds
rike måste sättas in i den spänning mellan ,nu,
och ,ren gångu som vi mötte i Nya testamentets
gammaltestamentliga och judiska bakgrund. En speciell brytning ges av tidens apokalyptiska förväntningar. Sedd mot denna bakgrund utsäger satsen om
demonutdrivningarna inte enbart att Gud utövar
sitt ständiga kungavälde och gör det genom Jesus.
Uttryckssätten är de som annars brukas om det
kommande gudsriket; men det man bad skulle
kornma var kom,met. Likväl återstod den överväldigande manifestationen, och om denna spänning
mellan presens och futurum handlar särskilt de
s. k. växtliknelserna. Det lilla senapskornet som blir
den största av kryddväxter åskådliggör hur den
ringa början i Jesu verk dock är början till slutet
på det ondas välde och

till

Guds rikes totala seger,

inte genom en gradvis utveckling

till det bättre

utan genom Guds maktfulla ingripande.

Apokalyptikernas säu att se på världen och Guds

rike är en väsentlig del av förklaringen till en sida
av Jesu förkunnelse som gör eft nästan lättsinnigt
intryck på nutida läsare av Nya testamentet. JLg
tinker då på utsagor sorn tycks lämna all normal
ansvarskänsla å sido, utsagor som dem om liljorna
på marken eller om att överge fader och moder
för Jesu skull. Vi finner en likartad sinnestämning

i

Pauli råd i r Kor 7: de som brukar denna världen må vara som orn de inte brukade den, ty denna

världens gestalt försvinner.

I sin herres

var Paulus övertygad om att den

efterföljd

innevarande

världsordningen skulle bryta samnan, och om att

I början

sägs

orn Babels kung:

du o konung, konungarnas konung, åt vilken himmelens Gud har givit rike, väldighet, rnakt och ära,
och i vilkens hand han har givit människors barn
och djuren på marken. . . Det är nästan så att man
tycker sig försatt till en väletablerad monarki av
Guds nåde, där kyrkan verkligen är en s. k. samhällsbevarande faktor! Men

vi:

i

nästa andetag läser

himmelens Gud skall upprätta ett rike sorn
aldrig i evighet skall förstöras ... Där hettar apokalyptiken

till och spräcker idyllen.

Har vi inte

samma dubbelhet hos evangeliernas
lämnas inte i en inornvärldslig ro, där
vi ger Gud vad Gud tillhör och kejsaren vad kejsaren tillhör (Mark rr: 17) och där Pilatus fån
Jesus?

Vi

sin makt ovanifrån (Joh rg: rr) (eller där överheten dr förordnad av Gud och inte bd.r svärdet
förgäves, Rorn r3). Det är möjligt au med Jesus
på sin sida tala om att befordra Guds rike när
man botar sjuka, avhjälper nöd, utplånar orättvisor
och skapar hyggliga mänskliga levnadwillkor.
Men det blir, så vitt jag kan se, något helt annat
än vad Jesus menadq om man stannar med dettaTy härtill kommer det apokalyptiskt-eskatologiska
perspektivet (jag använder termen eskatologisk i
sin traditionella mening). Jesus lärde också folk att
be "tillkomme ditt rike', och då avsåg han knap
past ökad läskunnighet, utan snarare en världskaastrof ur vilken nya himlar och en ny jord skulle
kornma. Även om detta apokalyptiska språk var ett
slags bildspråk sorn vi biir akta oss för att ta för
bokstavligt, dr det inte uoligt att dess innebiird
kaa tonas ned till a Eocial gospel e. dyl. Det som
ser ut som rlättsinner, en brist på oormal social
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ansvarskänsla l-ios Jesus och i hans utomvärldsliga,
eskatologiska etik, inskärper att det närvarandes
betydelse dr högst relativ och påminner om det
tillkommande, eskatologiska gudsherraväldets omät-

En sådan uppfaftning var Johannes främmande. I
unga fu tog han valspråket "Lydnad och fridr,
och till sia livs slut drog han sig de orden till
minnes vid varje ny självrannsakan. Han var alltid

bara vikt.

genomträngd av tanken att utar lydnad för kyrkans läroiimbete finns ingen personlig helgelse och
utan personlig helgelse ingen apostolisk verksam'

Lars Hafinan

het.

Mänga av dagens katoliker förväxlar målmedvetenhet med en strävan efter oframstegr till varje

Johannes XXIII:s sanna ansikte
Jobannes

XXIII.: Briet'e an d.ie Familie, I tgot-

t944, 6rz s., 1969, DM 38:-, Il ;945-1962,
4r2 s., t97o, DM 3o!-, Herd'er, Frei.barg Br.
PoPe Joltn XXIII: Letterc to tbe Farnily rgott962, Chapman, London t97o, 8jj t,, sh. 95f
Breusamlingen

-,
leaand,egör Johannes XXlll:s uän-

liga gestah ocb ger anled.ning

till

en del ret'lexioner.

älskade Johannes XXI[, alla sörjde vid hans
död, inte bara katoliker utan också annorlunda troende, till och med ateister. Talika anekdoter kastar ljus över rnannen, sådan han framstod inför sin

Ålla

samtid. Mest känd är väl den om hur han tillfrägad om konciliets mål och mening skulle ha
öppnat ett fönster och sagt: "Frisk

luft!"

Man prisar hans enkelhet, hans godhet, hans
överlägsna egenskaper, hans rätlinjighet Hans efterföljare däremot anses vzua en tveksam man som
tar ett steg framåt och wå tillbaka.
Johannes ågde allt det ovan nämnda i rikt måtc

Den falska bilden av honom har uppstått ur de
föreställningar som nutidsmänniskan vanligen förbinder med orden godhet, enkelhet, överlägsenhet,
måLnedvetenher

Godhet förutsätter välvilja, fördragsamhet, men
inte ktitikloshet, benägenhet aft tåla andra uppfattningar men inte

dativi*ring

av alla värden, osjälv-

isk tjänst men inte flykt undan anwar. Enkelhet
betyder naturlighet och broderlighet men inte raiv
förenkling av svåra frågor. överlägsen var denoe
påve diirför att han utifrån en väl grundad sedlig
övertygelse förstod att samtidi$ driva sakliga synpunkter och skona mänskliga wagheter. Nu för tiäen menar mänga. att andl,ig överlägsenhet består

i en tolerans som ställer sig övet alla
186

dogmer!

pris, men en sådan uppfattning motsade Johannes
XXIII både i ord och handling. Hans mål var atr
kyrkan skulle förnya sig genorn att besinna sig på

det väsentliga i vad hon alltid lärt om än inte
alltid tillämpat, mer det var ingalunda hans avsikt att riva kyrkan och på något slags >urkristna>
gtundvalar bygga en ny.
Utan att förbise ansatserna

till

en feluweckling

godtog han kyrkans utformning sådan den framgätt
ur en oavbruten historisk och frälsningshistorisk
tillväxtprocess; han ville endast an kyrkans form
skulle tydligare framstå, t. ex. genon att folkspråken infördes i rnässan, genorn att liturgiska förenklingar vidtogs och framför allt genom att broderskapet människor emellan frarohävdes.
Hannah Årendt, känd genom sina publikationer
om kommunismen, frågar i efterskriften till hans
andliga dagbok när Johannes slutade att i protestanterna se )stackars olyckliga människor utanför
kyrkanu och blev överrygad orn aft all4 orn de
är döpta eller ej, rrätteligen tillhör Jesus>. Kanske
står dessa yttranden utmärkt väl tillsa-mans utan
an någon sinnesändring behövs!
Att definiera kyrkan som en gemenskap av alla
människor betyder att upphäva begreppet och sätta

kyrkans existensberättigande i fråga. Men att alla
människor tillhör Jesus därför att han har dött
för all4 det är ingen ny upptäckt, det står i den
Heliga Skrift, liksom också den avgörande satsen
att vi möter Jesus och skall hjälpa honon i rden
minsta av vfua bröderr, alltså naturligwis även i
en broder som icke tror eller som avfallit.
Vid trettio år anser Johannes att osensus fideio,
sinne för ron, och ,sentire cun ecclesiar, att
känna med kyrkan, är de ofrånkomliga grundva-

larna

f& all

apostolisk verksamhec Som mogen

man och 6om påve har han icke lagt något ytter-
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ligare

till

denna insikt, medan han

i

andra sam-

manhang ofta fann det nödvändigt att förklara och

vidare uweckla sin tankegäng. Utar' vare sig förkortningar eller kommentarer sår också följande
sats kvar: . .. )att modernismens vind är stark och
griper omkring sig, såsom det i förstone synes, och
det kan lätt hända att den råkar bedöva och blåsa
dem i ansiktet som till en början bara drevs av en
önskan att anpassa gammalkristna dygder efter moderna behov".

Han fortsätter: ,Jag glömmer aldrig aa kyrkan

Kristi eviga ungdom och sanningens ungdom,
att hon står över dden. Kyrkan å sin sida skall
förvandla folk och tider
det skall inte vara
äger

wärtom.> Inget enda ställe -i Johannes dagbok styrker uppfattningen att han någonsin skulle ha ändrat mening i dessa ting.

Han hade tidigt insett och tog vid alla
senare beslut hänsyn

till

sina

att blotta förbud är frukt-

lösa, i all synnerhet då ju en rent andlig auktoritet inte kan framwinga att de respekteras. De

gör ofta rner skada än nytta. Likaså visste han na-

turligwis att mao inte med hot eller tvång kan
förmå någon att tro. Därför bet han redan som
ung präst och ännu som gammal man om godhet, om f&rnägan att \^ra och verka mild och ödrnjuk som hans Herre.
Ått mildheten inte var en medfödd egenskap hos

honom, därom vittnar att han under hela sitt liv
allvarligen förmanar sig själv därtill. Så rnråste inte
en >hygglig karl> son gårna läter udda vara jämt
kämpa med sig själv! Han föresätter sig ofta att
,inte
"sikta högr, och att inte bekymra sig om folks
åsikter, och kanske kan vi här gissa oss till en ald-

rig upphörande kamp med

ärelystnaden hos en dy-

åberopar sig på Johannes XXIII för att ställa i
skuggan eller helt enkelt förneka efteruädarens förtjänster, ville minnas att den då sextioårige Johannes, fransk nuntie i Franknike, under böneveckan för kristenhetens enande r945 sade följande:
"På förbundenheten med Petrus, som lever vidare
i sina efterträdarc, vilar den enda nödvändiga lydnaden. Att öva den andliga lydnaden get den tillförsikt som i sin rur förmedlar livets skönaste trösr
Men {ridens tröst är lydoadens första och största

frukt."

Vid Pius X:s saligförklaring r95r sade han:
"Mitt i det moderna tänkandets förvirring var
denne lärare ett tillförlitligt ljus för alla uppriktiga själar. Han visade dem den rätta vägen. De
som tilltrodde sig själva större klokhet än honom
gick vilse eller skördade storrn.>
196r, vid åttio års ålder, giorde påven följande
bekännelse:
"Det fyller mig med glädje att toget
hålla fast vid mina andaktsövningat, breviarium,
bön och betraktelse av hela Rosenkransen, ständrig
förening rned Gud och med de heliga tingen. Mina
tal, som skall ha halt och inte vara tomt pfat,
inget mig önskan att stödja mig på vad gamla
tiders stora pävar har skrivit. Just nu blir jag
åter förtrogen med Leo den Store och Innocentius
III. Tyvärr är det inte många andans rrrän som ägnar sig åt dem, trots att de ger så rika teologiska
och pastorala lärdomar.,

Göres os mera viftne behov orn att Johannes
XXIII ville förnya kyrkan men inte riva henne
ned till grundvalarna och att han, såsom han r94o
skrev, ville >vända åter till riternas hemlighetsfulla
innebörd och göra Guds folk förtroget med dem'"?
Det borde van klart aft han alls inte var ute efter

namisk natur.

att småningom avskaffa ritetna och etsätta dem

Som ung präst förnyar han ständigt föresatsen
att inte vilja "lysau i samtal, och ofta måste han
medge att han haft >återfallu. Under sitt lång4
mödosamma liv lärde han sig att lyssna och tiga.
Mången gång uppfattades hans tystnad nog med

med en ,enklare, predikogudstjänst Han visste att
riter, färger, klanger inte är överflödiga ting, utan
att de har en omedelbar, upplysande och helgande
verkan på själens djupare skikt. Att avskaffa dem
ansåg han vara en oetsättlig förlust för alla, men
i all synnerhet för >enkelt folk".

orätt såsom samtycke!
Kanske är det just den vitt spridda rnrissuppfattningen av föregångarens andliga scuktur som
i dag wingar Paulus VI till klarlägganden vilka
ser ut sorl, avsteg från den väg denne hade sla-

git in på. Det vore väl om de människor,

EriAa Mitterer

som
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Den stora upptäckten
Helen Kell.er, född r88o,

d.rabbad.es

oid taå års

åld.er au b,järnhinnei.nt'lammation och bleu d'ihefter
b,åd.e blind. ocb d.öusturn. Hon d'og aåren 1968
ocb bad.e d.å gjort sig händ. som fört'attarinna ocb
för d.et ourtrörtliga arbere hon ned.lagt för blind'a
Anna Sulliuan biålpte henne
scb d.öast*mrna.
hennes hand.iåap satte för
att bryta d.en isolering
benne ocb blea bennes älsäad.e lärarinna, men till

en bör'jan appfattad.e bnnet benne ton ,Fråm-

lingen", Helen Kellers >trora t ppräckt> är

d,en

föraa t'ramgången au hennet öuerlägsna intelligens,

f,syijlasl5sn hm först publi.cerats i La Vie Ca(Paris). Des and'ra d'el, Intellektets öaer-

-tbolique

lägsenbet,

fölier i närtd häfte.

Striden vid frukosten var den första och häftigaste
som blossade upp mellan Helen och Främlingen,

men den kom snart att följas av mLnga andra.
När Ann hade varit hos Kellers en vecka förstod
hon att hon inte skulle kunna uppnå det allra
minsta resultat om hon inte skilde Helen från fördldrarna. Så snart hon staffade barnet

för att vänja

till den disciplin och lydnad som var absooundgängliga för att i fortsättningen >lära>
henne något inskred föräldrarna omedelbart. Framför allt var det fadetn som inte stod ut med att
se sin lilla flicka gråta. Eftersom han var den ende
som hade något som liknade auktoritet vis ä vis
Helen kunde han inte vänja sig vid att se denna
"främling" inta hans plats. Också för honom förblev Ann ufrämlingen". Han misstrodde henne och
tog systematiskt parti för barnet mot lärarinnar.
Samtidigt var han ledsen för den saken, då han inte
önskade något högre än att Änn skulle lyckas bryta

rade Ann skarpt. "Er medkänsla har inte hjälpt
henne ett dugg och kommer aldrig att göra det.
Tvärtom. Vad hon behöver det är er hjäIp."
rMen vad kan vi göra?" f.rägade fru Keller med
en suck.

"lag vet mycket väl vad vi måste göra', sade
Ann. "Och ni måste få kapten Keller att gå med
på det. Om jag var ensam med Helen en tid, så
skulle jag kanske få henne att lyda. Hät kan hon

alltid springa till er varenda gäng jag fordrar

något av henne. För henne är jag'fietden', för hon
känner mycket väl att ni aldrig är överens med
mig. Om ni vill att jag ska hjälpa henne och lära
henne något, så måste hon absolut ha förtroende

för mig och känna att iag inte är den som alltid bestraffar henne.,
Fru Keller höll med om det.
,Vi har ett hus cirka 5oo meter härifrån", sa
hon. uNi har sett det när ni har varit ute och
promenerat. Det är inte stort, men vi kan lätt
ställa det i ordning. Där skulle ni kunna bo med
Helen för er tid.)
just precis vad som behövs",
"Det är

sa

Ann för-

tjust.

Återstod alltså att övertyga kapten Keller. Till
att böria med var han alls inte hänryckt över för-

henne

slaget.

lut

,Helen kommer att ha fruktansvärt tråkigtr, sa
han. rStackars liten, hon kommer säkert att bli

Helens isolering.

Helen kände genast att föräldrarna alltid skulle
ge henne rätt mot Främl,ingen. Varje gång som
denna ville påwinga henne sin vilja rusade hon

till

dem och de gav också alltid vika-

uVi kan inte låta bli att göra det!> erkände fru

Keller en dag för Änn. >Vi har en så
rnedkänsla med vfu stackars lilla flicka"

gränslös

uHelen har inget behov av er medkänslar, sva-
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sjuk på kuppen."
Men för att göra sin hustru en glädje gick han

till slut med på att pröva Ann Sullivans plan.
Till att börja med var Helen inte särskilt över-

raskad. De kommer säkert och hämtar mig, tänkte
hon, precis som de alltid har gjort.
När det blev läggdags kunde hon inte längre

hoppas på det. Helen var van att sova ensam i
sin lilla säng. Det var mycket svårt bara att få
henne att kliva upp i den stora kalla sängen som
hon var obekant med. Allt som innebar >förändring" v66p1" Helens nyfikenhet, ibland var hon

road, men samtidigt blev hon ytterligt upphetsad,
för att inte säga nervös.

När Främlingen kom för att krypa ner i sängen
bredvid henne vat måttet rågat: Helen revolterade.
Nej, nej, skrek hon vilt inom sig. Gå din väg,
jag hatar dig, jag hatar dig! Gå din väg.
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Hon hoppade ner ur sängen och Främlingen

be-

t&

att Iä henne dit igen.
Till slut somnade He,len utmattad, liggande ytterot
på kanten av sängen, så liingt som möjligt från
hövde nästan wå timmar

Främlingen.
Kanske borde vi tagit dit hennes egen säng. Nej,
omställningen mäste vara så fullständig som möjligt Så jag äntligen kan tämja henne, tänkte Ann.
Under de därpå följande dagarna var Helen så

att hon började glömma sitt hat mot
Främlingen. Här var alitför många intressanta saker att företa sig. Hon hade inte längre tid att
rulla sig på golvet, att stampa i marken, eller ens
att missuo eller avsky Änn.
Till att börja med gav Främlingen henne pärlor
upptagen

och tråd.
Helens smidiga och känsliga små fingrar lärde sig

mycket

ttt

fort att trä upp pärlotna, att soltera

lägga upp dem

i

dem,

små väl åtskilda högar. Främ-

lingen fick henne att trä ett ganska komplicerat
halsband: wå pärlor ur en hög, tre ur nästa osv.
Helen lyckades med uppgiften med överraskande
lätthet
>Det är lustigt> verkade det som om hon tänkte
och för första gången som de wå var ensamma
tillsammans såg Främlingen att hon smålog.
Nästa lek var svårare. Främlingen gav Helen ett
ullgarnsnystan och en virkkrok. Medan hon höll
henne om händerna lärde hon henne att göra en

ögla, att sticka in virkkroken i den, dra ut den
och börja om igen för att göra en kedjaHelen var fascinerad, men hon gjorde ideligen fel.
Hon glömde alldeles bort att hon avskydde Främ-

lingen, Fienden och klätuade ideligen upp i knät
på henne, räckte fram sitt verk mot henÄe, tog om
hennes händer för att Främlingen skulle visa henne
vad som var galet.
Jag kan göra det här, tänkte hon. Jag kommer
att lyckas.

Hon fortsatte hela dagen ända tills hon hade
gjort en kedja som var nästan lika lång som rummet. Hon log av förtjusning när Främlingen belönade henne med en väldig tårtbit. Hon drog
sig inte undan när hon kände Anns hand på sin

kan se: man behöver baraiakra förebilden och öva
sig att ta eftet. Men Helen som inte bara var dövstum utan också blind kunde bara utnyttja känseln.
Man måste alltså smälla henne på f.i,ngrarna för att
lära henne ett alfabet som var en kombination av
dövstumalfabetet och Morsesystemet. I fortsätt-

ningen kunde hon med sina egna fingrar återge
de olika positionerna som hon lärt sig och ,talau.
Det skulle varit en långdragen och nästan hopplös uppgift om inte Helen varit så intelligent Långt
ifrån att vara mentalt debil som fadern fruktade,
var hon exceptionellt intelligent. Hon hade ett enastående minne. På nägra dagar lärde hon sig att

återge nästan alla bokstäverna i alfabeter som
Ann visade henne. Hon lärde sig dem inte var
för sig och i ordning a b c d osv. utan globalt,
i form av ord. Yarje dag lärde hon sig nya ord:
bröd, vatten, kopp, Helen, pappa, mamma, barn.
Just då hade dessa ord ingen mening för henne.
,Ordlekenu vat bara en lek. Helen var stolt över
att röra pä fingrarna mycket snabbt så som Främlingen visade henne, medan hon gjorde alla möjliga olika rörelser. Redan detta utlopp av energi
var för henne ett sätt att uttrycka sig, fast dunkelt.

Främlingen som började om med samma övningar varenda dag beuaktade henne och tänkte:
En dag kommer de här orden att öppna portarna
i ditt fängelse, lilla Helen. Jag vet inte när, men
vi kommer dit, det måste vi.
Varenda morgon på väg till kontoret stannade
kapten Keller utanför fönstret för att se på sin

lilla flicka. Helen som varken såg eller hörde honom
visste självfallet inte att han var där.
Så lugn hon är, tänkte han ofta när han såg
henne leka med sina pärlor eller virkkrok. Det är
ju inte längre samma barn och redan det är en
underverk.

En morgon tog han med sig Helens hund Belle

axel.

Det allra mest

lingen på detta sän lärde henne alfabetet. (Handalfabetet är ett teckenspråk som på rToo-talet uppfanns av en fransman, abb6 de I'Ep6e, för att
dövstumma skulle kunna tala med händerna; varje
fingerposition beryder en bokstav.) Lära sig
"tala>
med handalfabetet är inte särskilt svårt när man

spännande det

var ändå "hand-

leken". Naturligwis anade Helen inte att Främ-

till

det lilla huset. Helen kände igen sin väns mjuka
päls och blev förtjust Hon smekte hunden, kysste
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den och sen satte hon sig på golvet, tog en av
Belles tassar och började dra klorna åt olika håll.
,Vad gör lronr, undrade fadern medan han såg
på henne genom fönstret.

Främlingen som såg Helens fingrar log och svarade:

"Titta, det är fantastiskt: hon ldr hunden stava.
Hon försöker få den an stava till docka.u
Kapten Keller skakade wivlande på huvudet
uVad är det för mening med detr, sa han. >Hon
vet ju iote vad ordet betyder. Det är bara en lek
för henne."
Främlingen gav honom en vädjande blick och
mjukt:
,Hon kommer en dag att Lära sig vad det betyder. Ge henne bara lite längre tid på sig, bara
lite lite tid.,
Den dagen hade börjat illa. Det var den 5 april,
en månad och wå dagar precis sen Ann Sullivan
svarade

till Kellers.
På kapten Kellers enträgna begäran om att f.ä ha

kom

sin lilla flicka hos sig hade Änn och Helen lämnat det lilla huset. Ann hade gärna gätt med på
det för nu hade hon fått tillräckligt stor auktoritet över barnet för att få henne att lyda utan
svårighet. Åldrig mer rusade Helen till modern för

att söka skydd i hennes kjolar när Ann förbjöd

henne något eller fordrade att hon skulle sitta ordentligt vid bordet. Helens föräldrar var häpna över
de resultat Ann redan hade uppnått och litade
helt på henne. Ann hade förmått dem att också lära
sig dövstumalfabetet. För fru Keller hade det gått
kvickt, men hennes make gjorde inga större ansffängningar.

"Vad ska det tjäna till?> sa han hela tiden.
>Ni kommer att behöva det", svarade Främlingen.
"Förr eller senare och kanske förr än ni uor. Helen

utbroct eller åtminstone mycket sällan och de gick
fort över. Det fanns alldör många roliga saker att

göra för att hon skulle spilla tid med att rulla
sig på golvet och eftersom hon alltid var sysselsatt

och hennes uppmärksamhet ständigt togs i anspråk
av lekarna och de små arbetsuppgifter som Änn gav
henne, fick hon inte langre nägra ångestanfall som
förut brukade göra henne helt utom sig.
Men den här morgonen kände hon sig konstig,
imiterad och var på mycket dåligt humör. Plötsligt
var det ingenting som roade henne längre; leken
med ord, fingrarn.a som rörde sig, alltihop gjorde
henne oerhört irriterad.
Allt det där kan jag, tänkte hon, varför ska man

alltid leka samma sak.
Hela morgonen hade Främli,ngen stavat upp wå
i handen på Helen: v-a-t-t-e-n och k-o-p-p.
Hon stavade till k-o-p-p och så satte hon en kopp
i Helens hand. Sen hällde hon vatten i koppen,
doppade barnets finger i det och väntade i hopp
att Helen skulle reagera och stava till v-a-t-t-e-n.
Helen som inte alls förstod vad Ann ville henne
nöjde sig med att troget återge samma rörelser

ord

som hon och skrev outtröttligt med fingrarna
ukopp',. Hon kände mycket väl aft det inte alls
var vad Ann väntade av henne.
Men vad är det du vill? undrade hon ängsligt
inom sig. Du ser väl att jag inte förstår . . . om
jag visste det så skulle iag gi5n ået.
Flickan började bli enerverad.
Det tjänar ingenting till att fortsätta mer i dag,

tänkte Ann när hon såg att Helen var ndra att

Vi vilar oss ett slag.
Hon räckte Helen den fina dockan som hon gett
henne när hon kom till huset Det var den docka
som de blinda barnen vid Perkinsinstitutet hade
velat ge Helen i present. De var lite ledsna för
att Ann måste lämna dem, men hon hade förklarat
för dem att hon skulle ägna sig åt en liten flicka
slå sönder koppen.

kommer att veta vad orden betyder, hon kommer att
kunna förbinda ordet och tinget och då kommer ni
att kunna tala med henne, förstår ni det? Ni kan
kommunicera med henne, fråga henne om saker och
hon kommer att svara e!.D

och Laura Bridgman den unga kvinnan som lik-

Kapten Keller ruskade wivlande på huvudet.
Han ville inte låta lura sig av ett hopp som föreföll honom fullkomligt vanvettigt.
Helen var mycket lugnare än förut, vilket alla
lade märke till. Hon fick inte längre nägra vredes-

som Helen var dövstum och biind hade varit ivatt fä klä på dockan. Ällt detta visste ju Helen
ingenting om. Men hon tyckte mycket om sin nya
docka som hon ofta lekte med och placerade bredvid sin gamla trasdocka eller lade i en liten säng
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som behövde henne ännu bättre än de allihop. Barnen blev rörda och beslöt att skänka bort dockan
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som hon hade fått som tröst för att hon måst ge
vaggan åt sin lillasyster.
Helen som var mycket intelligent hade med fingrarna känt den nya dockans ögon. Eftersom den
gamla dockan som faktiskt bata var en rätt oformlig hög trasor hade inga ögon längre och Helen

till Ånn

med två pärlor och låtit
henne förstå att hon måste sy dit dem på den gamla
dockans ansikte för att hon skulle få ögon.
När Ann ,nu såg att den lilla återigen var lugn
och glad med sina leksaker försökte hon ännu
hade komrnit

en gång ge henne den tomma koppen medan hon
med fingrarna stavade till k-o-p-p och sen hällde
vatten i den: v-a-t-t-e-n. Helen blev rasande över

att bli störd och utom sig för att hon inte förstod den nya leken som Änn envisades med; hon

tog fatt på sin nya docka, slängde den i golvet. Huvudet gick sönder i en massa bitar. När hon med
fingratna kände de vassa skärvorna som Ann skyndade sig att plocka undan för att slänga dem i
papperskorgen blev Helen stående orörlig. Hon kastade sig inte på golvet. Hon kröp ihop i en län-

stol, hon grät inte, hon gnällde inte, men hela
hennes attityd sade klart och tydligt: låt mig vara
,i fred eftersom jag

till

nånting.
För att få henne på andra tankar hade Ann lyckligwis ett bra botemedel: hon gav henne sin stora
halmhatt. Helen flög upp; halmhatten, den betydde
trädgård, sol, promenad; härligt!
Vad Helen inte visste, det var att lektioner inte
var slut. Främlingen hade en id6: hon tog med sig

inte duger

en kopp och gick med barnet
bort

i

till

brunnen längst

trädgården.

I{elen var mycket förtjust i trädgården. Hon älskade doften av kaprifol och klängrosor som huse

var överklätt med. Hon tyckte om att röra vid
de tjocka och lite stickiga bladen på buxbomshäckarna. På sina armar och händer kände hon vär-

men från solen och hon uppfattade mycket tydligt
lufwibrationetna ftän de surrande bien eller när
kolibrierna snabbt pilade förbi henne utan att bli
rädda.

Vid brunnen stod just

trädgårdsmästaren och

hämtade upp vatten. Ann ledde Helen fram

till

ho-

nom och satte än en gång den välbekanta koppen
i händerna på barnet och sen hällde hon lite vatten
ur hinken i den.

Helens första reflex var att argt kasta koppen
ifrån sig. Men hon tyckte om svalkan vid brunnen,
hon tyckte om kylan från vattnet. Ofta roade hon
sig med att läta vattnet rinna över händerna. Änn
tog hennes hand och stavade i den ordet v-a-t-t-e-i,
först långsamt och sen allt fortare.
Plötsligt släppte Helen koppen. Hon stod absolut
orörlig, stel, hon knappt andades, hon VISSTE. Hon
hade förstått, äntligen hade hon förstått. Ett slags
dunkel uppenbarelse oom småningom blev mycket
klar hade plöaligt kommit för henne, en ny tanke
började surra i huvudet på henne:

V-a-t-t-e-n! V-a-t-t-e-n! Detta underbart

sval-

kande, detta vänliga ting, det var v-a-t-t-e-n?

Nästan girigt grep hon efter främlingens hand:
hennes darrande fingrar stavade v-a-t-t-e-n. Knappt
hade hon slutat fönän hon kände hur Änn gav

henne en gillande klapp på axeln. Det var riktigt, det var det! För första gången i livet hade

Helen Keller >talat> till någon. I hela sitt liv skulle
hon bevara minnet av detta hemlighetsfulla ögon-

blick då språkets mysterium uppdagades för henne.
Änns ögon fylldes av tårar och, hon utropade:
'Helen, du har förstått, du har förstått."
Helen kunde ju inte höra henne. Men hon förstod att hon just hade gjort en märklig upptäckt.
Om det som hon just hade stavat till betydde "vatten' vad betydde åä aLIa de andra lekarna som hon
så ofta lekt med Främlingen? Hon böjde sig snabbt
ner, tog upp en näve jord och sträckte fram den
mot Ann. Genast svarade Änn på denna "fråga".
Tydligare skulle Helen faktiskt inte kunnat fråga
henne: ,Säg mig vad detta heter., J-o-r-d, stavade
Ånn med f.ingrana i flickans handflata. Änn stavade flera gånger till ordet. Helen missade inte en
enda av hennes rörelser. Hon härmade henne och
stavade i sin tur till j-o-r-d. Det var uppfattat,
inpräglat i hennes minne. Hon skulle inte glömma
det igen.
Hon måste

tä

veta,

fä veta allting. Ingen minut

i ett tillstånd av stark
upphetsning och stormande glädje och började
snabbt springa hit och dit och röra vid allt hon
kunde få fatt i. Och Främlingens hand talade hela
tiden till henne: k-v-i-s-t, b-r-u-n-n, v-i-n-r-a-n-k-a.
I detsamma kom barnjungf,run gående i trädgården
lick gä förlorad. Hon råkade

med Helens lillasystet

i famnen. Helen

sprang emot
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henne och körde huvudet i kjolarna på henne.
Helen hade hatat sin lillasyster, hon haade henne
allt mindre från den dag Ann kommi,t till huset

och börjat ,civiliserar henne. Men Mildred hade
inget namn för Helen. Det var uhont, saken, fienden. Nu rörde Helen fort vid sin lillasyster och
sprang tillbaka till Ann. "Vad är det där, svara,
svara fort!' B-a-b-y. Hon kände igen ordet. Det
hade Ann ofta stavat för henne. Nu hade det en
mening: hon, den där saken det var "baby", Ållting fick en mening, allt betydde något
Plötsligt hejdade sig Helen, det verkade som om
hon tänkte skarpt. Så räckte hon Främlingen han-

,Vem är du då?> tycktes handen fråga.

Ann förstod mycket väl "frågan> som

L-å-r-a-r-i-n-n-a.
Mycket långsamt och sen

hennes
stavade?

allt snabbare stavade

Helen: lärarinna.

Nu fanns det ingen Främling längre, det var
slut med fientligheten, slut med all missto som

Helen känt ge[temot Ann, en misstro som till stor
del försvunnit, men som det ännu fanns en aning
kvar av. Helen hade i en glimt förstått att frän
Änn skulle all kunskap komma till henne, att tack
vare henne hade fängelsets portar öppnats på vid
gavel.

LÄRÄRINNA! Detta var flyckelorder, det ord

som skulle öppna allt för henne. I varje fall var
det det vackraste otd som Ånn Sullivan någonsin
>hört.>

När kapten Keller den kvällen kom hem från
kontoret möttes han vid porten av sin hustru och
sin äldsta dotter. Det var något högst normalt och

Rättelse

I

Per Beskows artikel Bibelsyn och bibelbruk i
Gedo 3f r97o har på sid. rz5, vänstra spalten,
mellan rr:e och rz:e raden nedifrån en rad fal-

r92

mycket mdrkvärdigt.

Helen slank ur faderns armar, fast hon annars
brukade låta kela med sig en lång stund, och så
sprang hon bort till Främlingen och tog henne
otåligt vid handen. Främlingen som mycket väl
hade förstått vad den lilla ville stavade tålmodigt
ett ord i handen på henne. Ea leende spred sig
över Helens ansikte, Hon visste, hon kände igen,
det ordet hade hon upprepat väl hundra gånger.
Genast rusade hon bort till sin far och rörde på
fingrana.
>Vad är det?u undrade fadern." Vad iir det hon
försöker stava? u

den.

elev ställde till henne och hon

som vanligt alla and,n kvällar tog han Helen i
famn för att ge henne en kyss. Då hände något

Fru Keller uffopade med av rörelse darrande
stämma: uMen det dr ju 'pappa'". Arthur, hon
säger 'pappa' till dig med fingrarna."
Fru Keller och Ann Sullivan talade i glädjen
i munnen på varandra. De berättade vad som hade
hänt vid brunnen. De var hänförda över de framsteg som den lilla flickan gjort under loppet av
en eftermiddag. Hon hade fortsatt oavbrutet med
atr vilja få >höra> namnen pL alla de föremål
hon stötte pä, aLla de personer hon kände och
hon var fullkomligt i stånd att i sin tur >tala'
genom att röra sina små händer.

Kapten Keller tog Ann Sullivans hand i sin och
började: >Jag taakat er ...r Men han kunde inte
fä lram något mera. Redan samma kväll började han
lära sig handalfabetet och den här gången var det
inte längre frågan om något ,vad ska det tjäna
till>. Han ville ta igen den förlorade tiden för
att äntligen kunna ,tala> också han med sin dotter.
Lorena A. Hickok

lit borr

Texten skall ha föliande ordalydelse: Det
är visserligen sant, att den begynnande källktitiken

till en omprövning
av den nytestamentliga kanons omfång, men ...
hos renässanshumanisterna ledde
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Cath ar i n a Broo m 6 OP: Vatikankonciliet.
Verbum, Stockholn 1969, t5z s., kr r r: 5o.
Den lilla boken bjudet på "dokumenten i samnandrag". Här ges en kort inledning till varje
dokument av Åndra Vatikankonciliet och presenteras innehållet på ett sätt som ger var och en
möjligheten att informera sig om det som konciliet har åstadkomrnit För mången läsare är säkert
avsnittet "Efter koncilietu av intresse: författarin-

nan visar, hur varje dokument har påverkat utvecklingen i kyrkan.
Sammandrag medför

alltid faran att framställa

en sak för enkelt och ensidigr. Det är

i

Syster

tianska exercitierna i avmytologiserad gestalt, har
han kanske låtit sig lockas för mychet av avmytologiseringens första form. Det som blir kvar av exercitieboken blir då inte m,ycket mer än psykologin och askesen. Det kan vara intressant att upptäcka, hur mycket sunt förnuft som finns i en av
världslitterarurens mest inflytelserika och samtidigt
minst lättlästa böcker. Man un&ar bar4 om därmed något betydelsefullt verkligen har gjorts ndr
det gäller exercitieboken eller dess nutida läsare.
När man suddar bort den teologiska innebörden,
undertrycker man därmed även den cenuala id6n
i S:t Ignatius verk: vakenheten för den gode Ån-

Catharinas bok säkert

dens ingivelser som skärningspunkt mellan den
kristna uppenbarelsens krav och människans fun-

tinska etan genom att resolut myndigförklara värl-

damentala läggning och längtan.

för schematiskt sagt, när det
heter att konciliet har ngjort slut på den konstanden" (sid. r5r). Kyrkan har alltid varit medveten
om att kyrka och stat var för sig står för sitt område. Vidare kan man fräga sig, om koncil,iet har
nmyndigförklarat sitt eget lekfolk, (sid. r5r). Har
inte alla sorn låter sig sorn levande stenar uppbyggas till ett andligt hus (jfr r Petr z:5) sedan
apostlarnas idet varit myndiga? Vidare gfu den
trosstarka vissheten att Kristi kyrka inte går under
nycket väl ihop med bekymmer övet den inomkyrkliga situationen. Når vri ut med budskapet och leder det i fullt rnått till världens helgelse? Det hat
lristenheten inte fått något löfte om.
"Vatikankoncilieto är mycket lämplig för information orn konciliets arbete och dess resultat, desutom en hjälp till att med behållning kunna läsa
själva dokumenten.

Heinriclt lYilbelnt. Feu?ner

tv. K.

Jared \7ick s: Man yearning for Grace. Lrther's early spiritual teachning, Corpus Books,
I7ashington and Cleveland 1968, 4ro s.. $rz.5o.
Dens. (utg): Cabolia Schol.ars Dialogae uitb Latber, Loyola University Press, Chicago r97o, zz8
$a.

Jared ]$(icks' bok är hans gradualavhandling och
handlar om den unge Luthers syn på kristen fromhet. Människan längtande efter nåd
så sammanfattar han i bokens titel vad han vill -säga.
Metoden förefaller vara lyckad. Författaren för-

söker undvika

att betrakta den unge Luther på

samma sätt som han framställs
SJ

s.,

I

i

den gamles min-

möjligaste mån är det den blivande reformatorn själv som får kom.ma till tals. Jared \D?icks

nen.

går därför igenom Luthers tidiga marginalanteck-

Vincent M. O'Flaherty SJ: Hou ro make
t P lour rnind.. Alba House, New York t969, t4r
s" $3.95.
Det finns wå former av avmytologisering. Man kan
rcA,ala.rirera något sakralt, skära ner det så att endast de allmänmänskliga elementen blir kvar, eller man kan i det sakrala synliggöra de allmänmänskliga dragen och därmed visa det rimliga i
själva det sakrala fenomenet som' helhet När Vincent M. O'Flaherty försoker att framlägga de igna-

ningar och småskrifter, hans brev och predikningar
samt föreläsningatna över Psaltaren (r5r3-r5 r5),
Romarbrevet (1516) och Galaterbrevet (t5fir5r7), slutligen teserna on avlaten (r5r7). Det
rika materialet räcker till att ge en fyllig bild av
honom. Det är inte otänkbart att augustinmunkens
fronma iver kan stimulera dagens kristna, men

framför allt ligger det intressanta däri aa det är
under årtiondet före rjrT som Luther med vital
upptäckarglädje utbildar grunderna till sin teologi.
Det som anförs orn Luthers theologia crucis (sid.
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zo8, z7o) visar exempelvis reformatorns förkärlek
till en början ett utslag
av pedagogik hos teologen Luther, senare blir det

för jämförelser, kanhända

ett grunddrag i hans teologi. Deus absconditus, den
förborgade Guden, uppenbarar sig i Deus crucifixus, den korsfäste Guden. Den bakom skapelsen
dolde Skaparen och den bakom korsdöden dolde
Frälsaren står i parallellitet med varandra, kan alltså
jämföras.

Boken

är

väsentligen registrerande. Materialet

samlas och ordnas. Tänkandet lockas dock att gå
längre. Så innebär t. ex. Luthers överaccentuering
av synden rent teologiskt sett en ensidighet (sid.
277). Men insatt i sitt id6historiska sammanhang

visar det sig att det rör sig om den specifikt lutherska formen av den nya inåtvändhet som man
i r5oo-talets Europa nådde fram till och som rnan
fortbestående möter
om än i andra former
-ända |ram till i dag. Här -bidrar id'öhi:torien till
att på ett nytt sätt belysa ett teologiskt sakförhål-

såsom Pesch
blir alltså bristfällig, så länge man
- som fenomen
nöjer sig med att betrakta dem

fristående
från historisk förankring. Den medeltida
sapientialismen
eller essentialismen, om man så
- ingenting annat än en station
vill
är faktiskt
i det- kristna trosmedvetandets mognande, ett steg
som var påkallat just av sin tid och som samtidigt
öppnade vägen till vidare utveckling. Sapientialismen har i själva verket blivit en av de historiska
förutsättningarna för den ,existentialismu som under r5oo-talet bröt igenom och för vilken Luther
var en av banbrytarna.
Den id6historiska infallsvinkeln visar sig här vara
avstressande. Den bidrar till att göra bedömningen
mera balanserad. Historien är något förmer än ett
fängelse för människan
vilket mänga i dag inte
tröttnar pä att bära med- sig. Historien ger var och
en som är vital nog sin chans.
Ir/. K.

lande.

Ett id6historiskt betraktelsesätt är hittills

inga-

lunda vedertaget hos teologerna. Hur viktigt det
dock är, kan man finna i den samlingsvolym, Catholic Scholars Dialogue with Luther som har Jared rilTicks som utgivare. Sex tyskspråkiga teologer
framräder här inför en engelsktalande publik,

nämligen Joseph Lortz, Erwin Iserloh, Otto H.
Pesch OP, Paul Hacker, }{a:ry J. McSorley CSP
och Peter Manns. Otto H. Pesch bidrar med en
uppslagsrik artikel om stilen i Thomas ab Aquinos
och i Luthers teologiska tänkande. Han betecknar
Thomas' stil med termen >sapiential>. När han betecknar den lutherska som ,existentiell, måste man
ha klart för sig att termen inte skall förstås i den
speciella bemärkelse den fått genom rgoo-talets

Jean Stei nm ann : Cbri,srentum

gebt iru Mark,
Zuö|t' Kapitel riber den Glauben. Knecht, Frankfurt 1969, 232 s., DM 16: 8o.

Kort före sin död höll
Notre Dame

i

Paris,

Steinmann, prästen vid

vid Quai aux Fleurs ett

slags

vuxenkatekes. Hans engagerade sätt att argumentera gjorde föreläsningarna mycket populära. Föredragsserien avbtöts oförmodat, när Steinmann förolyckades på våren 1963 i en bergsklyfta vid Petra.
Boken blev utgiven efter föredragshållarens död.
Den är sammanstelld ur anteckningar av en hänförd åhörare och har ett förord skrivet av Yves
Congar. Ämnena är kända och följer traditionen

existentialister, utan i en mera allmän mening.
Thomas var som teolog inställd på de sakförhål-

av den kristna undervisningen: Gud, skapelsen,
Kristus, moralens mening och den kristna livsstilen. En framställning av kyrkans mysterium och

landen som tron innebär. Hans personliga engage-

sakramenten har ryvärr inte rekonstruerats

mang fiamträder inte

i

hans teologi. Luther däremot lät sitt rosengagemang influera trrå själva det
teologiska arbetet. Så långt Pesch. Hans typisering
verkar övertygande, men den kräver en väsentlig
komplettering. Thomas och Luther kan inte presenteras var för sig som om de inte hade något
med varandra att göra. De tillhör ju en och samma
bistoriska process. Bedömningen av deras teologi

rg4

ur

an-

teckningarna. Steinmann är i hög grad inspirerad
av Pascals tankegångar. Hela boken är full med
originella infall, id6rika associationer i synnerhet i
riktning mot den moderna människans ideal om frihet, kärlek, generositet och essentiell upplevelse. Så
får de kristna trosartiklalna en för såväl förståndet
som hjärtat tilltalande accent.

T,B'
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E d wa I I : Den nzannenr närra. Fem Aapitel
ono kyrkans diahoni. Verbum, Stockholm 1968,

Pehr
rz3

s.,

kr

17:

-.

Ätt diakonin trots välfärdsstaten på senare år fått
förnyad aktualitet visar Pehr Edwall med önskvärd tydlighet i denna bok. Efter att i två
innehållsrika kapitel ha ställt diakonin i relation
till lagen och evangeliet skisserar han på eft lättläst och överskådligt sätt diakonins historia inom
de protestantiska kyrkorna, I de återstående kapitlen uppehåller sig författaren vid det aktuella läget främst inom Svenska Kyrkan och den väg diakonin har att gä i framtiden. Den självrannsakan,
som är en mäktig tendens inom alla kyrkor i dag,
finns också här i hög grad,, ndr Edwall diskuterar
Svenska Kyrkans förhållande

till

samhäliet. Diako-

nin skall inte vara ett bihang till statens socialvård
utan e$ komplement som med bibehållande av
sin egenart kan hjälpa till att ge hela människan
den vård hon behöver, är hans slutsats. Detta är
ett mål som han också tror lättare skall kunna förverkligas genom att diakonin fått sin kyrkiiga status klarare definierad genom rillkomsten av Diako.
ninämnderna.

Den utförliga studieplan, utarbetad av Lennart
Frejborn, som avslutar boken bör göra den ytterst
lämplig som grundbok

i

studiecirklar.

Birgiua lvinback

dag mot alla s. k. vänstervridna. Människan har
alltid exponerat sin begränsning. Detta har giltighet inte bara för äldre tiders kristna utan även
för dagens människor. Och man frågar sig då, om
gemenskapstanken fram till John Nilssons tid medvetet underuyckts, varifrån han då fått id6n

till

bo-

ken?

Om det ät fadigt att ävefl i goda avsikter förenkla det historiska skeendet, så är det ännu fatligare att förenkla den kristna religionens trosinnehåll och förkunna några moraliska genvägar till ett
paradisiskt liv på jorden. Renodling av endast en
sida av evangeliet brukar leda till sekterism. Och
det menar väl inte John Nilsson?
Ett rotande i gamla missförhållanden kan knappast inspirera till de gemenskapssträvanden som
faktiskt råder i dag. Däri ligger ytteriigare en fara
med en bok som Nilssons.
B.T,

H jälm: Maktspråk. Hugo Folke
Änderssons förlag, Malmö 1967, 8o s., kr. 9: -.

Alexander

Åfor.ismet leder inte blott till almänna visdomsregler. De kan även innebära insikter av mindre
säkerhet. Sådana mestadels umed frågetecksn" försedda aforismer har samlats i föreliggande ',roman

i

afotismetr.

Troligen har förfaaaren sin egen uweckling i

John Nilsson :

En ren och anspråkslös religion.
Verbum, Stockholm 1969, rr9 s., kr rz: -.

John Nilsson är en beläst man. FIan drömmer om
en >ny, märklig kristen epok, (sid. z) och har
velat skriva en väckelseskrift. Den kristna religionens innersta väsen, menar han, är gemenskap och
ett förverkligande av denna kao rädda världen i
dae
och detta ligger det ju något i, åtminstone

-

något.

Men beläsenhet kan ha sina vådor, särskilt när
man som författaren tror sig kunna underbygga
sina synpunkter med en ca 6o sidor kort kyrkohistorisk exposö. Som alltid visar det sig hur farligt det är an handskas med förkortningar av historiska skeenden när mao vill dra slutsatser därur.
Det är exempelvis en av huvudanmätkningarna i

sikte, när han kastar fram och fötsöker besvara li-

vets mångsidiga ftägot. Livsfilosofin leder gång
på gång oundvikligen tiil avgörande teoiogiska
problem. Det märks, att författaren är en sökare
som under sitt liv influerats av skiftande tankeströmningar. Kyrkans fasta stöd i riktning mot den
slutgiltiga säkerheten beträffande de mest brännande livsfrågorna saknas. Eo symbolisk uppfattning av kristna troselement är skälet till, att mycket utmynnar i tvivel och stannar på halva vägen.
Men kanske gör man författaren orätt, om roan
uppfattar hans skarpsinniga intuitioner som teser.

De inspirerar och utmaoar, eftetsom de leds av
övortygelsen,

att

människans andliga värdighet

ofrånkomligen kräver
gande

till

ett allvarligt

ställningsta-

tillvarons grundläggande spörsmåI.

l'B'
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David Holm:

Sprängda gränser. Diakonistyrelsens bokförlag, Stockholrn 1967. 88 s., kr rz: -.

Jacob FuchslSacra,

Nacb dem Regen. Verlag Ars

Miinchen r968, 3o

s.

Jo sef Vi tal Kop

p ; Der Tod' i.tt gut. Reflexionen grotser Geister ilbet d'as Sterben, Verlag Års
Sacra, Mi.inchen t967, 3t s.

Kristus har en gång Iör aLla sprängt gränserna mellan Gud och människa och därmed mellan människa och människa. Insikten om detta måste nödvändigwis medföra genomgripande konsekvenser i det

vatdagliga livet. Detta är temat för de söndagsbetraktelser David Holm' publicerat 'i boken
Sprängda gränser. Den består av en betraktelse för

varje söndag under kyrkoåret (ursprungligen
tryckta i tidningen Vår kyrka). Det är en anspråkslös samling texter, skrivna på ett klart och enkelt
språk, men just därför blir de till sprängstoff.
Holm sätter ofta fingret på den ömma punkt man
gärna vill gå förbi när det gäller att tillämpa evangeliet i vardagen. De är lämpliga utgångspunkter

för självrannsakan och rneditation.
Just meditationen har i vår tid en undanskymd
plats. Tystnad är of.ta ett hart när okänt begrepp.
För den som söker ro och stillhet är Jacob Fuchs'
diktsamling uNach dem Regen' en god inkörsport. Det är inte fräga om någon stor lyrik. Ord
som barnslig tillit och enkelhet är snarast de som
karaktäriserar dessa dikter. Varje

dikt

illusueras

at rekommendera!
En enda lång meditation över döden utgör Josef
Vital Kopps bok. Kopp sorn var pr?ist, lärare och
med ett fotografi av hög kvalitet. En bok

diktare, blev under läng:tar'ig sjukdorn väl förtrogen med tanken på döden. Han har gjort de stora
tänkarnas utsagor till sina och skriver >inifrän",
sjäh'upplevt. Kraften i det han skriver blir därför
stor och tankarna övertygande

döden är god.

- dessa böcker
Enkelhet och övertygelse gör

verkliga uppbyggelseböcker.

Birghta lYinbäck

ry6

till

Henry Å. Kelly;

Touards tbe Deatb ol Satan.
Geoffrey Chapman, London t968, r37 s., sh. 2 j: -.

De goda och de taLlna ärglarna står visserligen
inte i centrurn för kyrkans förkunnelse, men de
förekommer ofta såväl i Gamla som i Nya testamentet. Teologerna har ställt upp olika teser, läroämbetet har då och då yttrat sig, och inte minst
liturgin räknar med dem'

Författaren går

tron på

i

Bultmanns och Schonenbergs

vill

bespara den moderna människan
onda andar. Han hänvisar till vissa my-

spår, då han

tiska inslag

i

Bibelns värld och

till

stundom före-

kommande överdrifter.
Hur förfaaaren än forcerar sin ståndpunkt, verkar
ändå resonemangen konstlade och föga övertygande.

Det går inte att i pr'incip avfilda allt som förekommer även på icke-bibliskt håll. Kristus och
apostlarna räknar rned och godkänner här en allmän religiös iakttagelse. Heinrich Schlier hänvisade
till demonologins organiska samband med kristologin (tr{ächte und Gewalten im Neuen Testament,
Herder, Freiburg 1958). Genom att fra,mlagga ett
överraskande rikhaltigt demonologiskt material ur
Bibeln, påpekar den kände exegeten, att fräIsarens seger ställer andevärlden in i ett större per-

spektiv och således "väsentligen
stoliska förkunnelsenu (37).

tillhör den

apo-

T, B,

Kai Henmark:

Jämlikbeten ocb samtalet. Fa-

& Sjögren, Uddevalla t97o. z6o s., kr 35: 55.
Att ge ut en essäsamling är alltid ett vanskligt
företag. Essän är inte en konstforrn som i dagens
b6n

låge har många läsare. En annan och väsentligare
svårighet tycks vara den flyktighet man kan spåra
i det kulturella klimatet en flyktighet som snart
- Kan en samling esäer
inte står klädmodet efter.
tillkomna under ett helt decennium upplevas som
aktuell r97o?
Svaret måste bli ett owetydigt ja, om, man utgfu f.rän Kai Henmarks Jämlikheten och samtalet.
Den består av ett 6o-tal artiklar och essäer publicerade i olika dagstidningar och tidskrifter från
6o-talets början till dess slut. Jämlikheten, dena
under hela det förflutna decenniet så brukade och
missbrukade ord, är i dag aktuellare än någonsin,

Litterat*r

och de synpunkter Henmark fnmlägger framför
allt när det gäller den kulturella jämlikheten dr
inte alls diskuterade till leda. Snarast förhåller det
sig väl så att den delen av
"jämlikhetsprogrammet)
komm'it 'i skymundan och en genomtänkt analys
saknas. En sådan presenterar Henmark här en början

till.

Av naturliga skäl kornmer litteraturen att stå i
förgrunden. Diktarens villkor, liksom, pressens och
förlagens, skolans och folkbildningens sätt att arbeta granskas kritiskt. Synnerligen välgörande är
den essä, Jämlikheten som estetisk suävan, som går
till storms mot den medvetet eller omedvetet omhuldade naturalistiska doktrinen (att avbildning av
naturen är konstnärens centrala uppgif ), liksom
artikeln ,Engagemang och engagemangn med dess
uppgörelse med den populära uppfattningen att en
författare måste syssla rned direkta samhällsfrågor
för att kallas

engagerad.

Föt övrigt är

samlingen

inte helt invändningsfri. Dess omfång är
det som huvudsakligen ligger den

kanske

i

fatet. På några
punkter sviker författaren med det han framhåller. Ett flagrant exempel är, när han i den i övrigt

"Och ordet var Gud> påstår
att mycket få seriöst kristna lägger vikt vid fe-

intressanta uppsatsen

nomen som Jesu uppståndelse eller himmelsfärden.

Ändå vill man rekommendera samlingen, inte
minst till lärare, folkbildare, förlagsarbetare och
dem som är verksamrna

i

pressen.

Birgitta ll/inbacA.

Eva Alexanderson:
Stockholm 1969,

zt3

s.,

Kontrad'ans. Bonniers,

kr 3z:5o.

de förlorat, skuldkänslor, religiöst, moraliskt och
psykoanalytiskt självbedrägeri, minnen, saknad,
otrohet, flykt och förföljelse osv. Kontradans blir
alltmer till en outhärdl-ig häxdans. Historien har
utspelats f.ör flera år sedan, och författarinnan måste

ha känt ett behov att skriva av sig minnen, gfubbel och ångest För läsaren är det knappast dessa
drag av rousseauanska konfessioner som ger behåll-

ning
tvärtom. Styrkan ligger i stället i en annan avsikt,
den nämligen a{ äiligt bringa reda i
ett känslomässigt oerhört komplicerat förlopp. Detta

gel romanen dess fasta botten av allmängiltighet,

- moralrr, ,normalt - självbedrägeriu. Men dels
d*för att romaneri till alla sina delar blivit så an-

konfliktsituationerna "kärlek

onoimalt'r, "ärlighet

för sin författare och dels därför att hon
valt att skildra både händelserna och minnena av
händelserna, har en besvärande konflikt uppstått.
Å ena sidan har tidsavståndet gjort det svårt att
gelägen

nå den glödande intensitet som känts nödvändig.
Lösningen har blivit språkligt miserabel: ett yvigt,
ibland krystat bildspråk och insprängda dikter och
drömmar av växlande kvalitet. Å andra sidan har
minnena tagit över så mycket av det ursprungliga
skeendet och svept in det i känslor av distansens
bitterhet som

fått fullt

adekvata och

och övertygande uttryck för avståndets känslor gör
romanen känslomässigt skev.
Eva Alexanderson har en virtuos behärskning av
språkets resurser när hon arbetar som översättare,
men här har ämnet och känslorna blivit övermäktiga. Man kan inte rekommendera Kontradans för
dess litterära kvaliteter, men det

mosexualitet skulle utan vidare anses värd versaler
och fetstil. Men på baksidestexten all Eua Alexand.enons roman Kontrad.anr finner man bara en se-

setter

riös.

pikant nog mellan

Den lesbiska kärleken
en
medelålders konvertit och-en ung kvinna som skall
gå i kloster
flammar snabbt upp svärmiskt och
- romanens huvuddel tecknar repulsioextåtiskt, men
nen, de förnyade försöken att nå tillbaka till det

krys-

tat överdrivna stilmedel för den extatiska kärleken

Förr brukade förlagsreklamen locka med avslöjande
kädeksskildringar, och en gcdbit som kvinnlig ho-

riös presentation. Det dr lika märkligt som tursamt, för boken är inte mindre sensationell än se-

helt tid-

liga språkliga uttryck. Den blandningen av

ligt och allvarligt försök att
i

är ett djupt

är-

gripa över alla fa-

en olöslig konflikt.
Lars MeJin

Ragnar lohansson:

TecAningar. Almqvist &

\(iksell, Uppsala 1969, r43

s.,

kr

45:-.

Ragnar Johansson kan fånga människor

i sin konse

Han {örmår också människor att prata. De bland
teckningarna insprängda små berättelserna vittnar
därom. Johanssons människor lider inte av
var"
^tt förutslängda i intet, de känner sig inte heller

r97

Litteratur

dömda till frihet. Livet är gådullt, det vet de. De
bär sina bekymmer. Men de har långt ifrån tappat
balansen. De är tvärtom som tranorna,
"med självklar tillit till egen vinge och lufa bärighet> (sid.

4).
Ragnar Johansson uivs med att bo långt ute i
naturen, fjärcan från tekniska raffinemang. Men
tekniken att teckna har han. Han ser och upptäcker och låter vad han sett återuppstå på papperet.

Ritstift och pensel följer föremålens konturer såin dem. Mode och inkörda ma-

som hans öga fängat

ner kan iote göra sig gällande. Ragnar

Johansson

hör inte till dem som låtsar sig van djupare än
vad de är. Vad han tecknar är sant och därför
på sia säa också vackert. Utöver iakttagelserna går
han inte. Möjligen når han inte längre heller. Hans
enda förudattade mening tycks vara att det är mödan värt att leva.

L

C:s

full inlevelse som den milde blomsterfursten, vägvisaren i allnaturens hemligheterr. Men Lindroth
bjuder honorn att stiga ner från piedestalen. Kanske
en avmytologisering? Det vore för enkelt! I själva
verket rycks Linnå från den övermänskliga avlägsenheten

in i en mänsklig nishsl.

het ligger

i

Linn6s storkraften hos hans naturiakttagelse,
vars

impuls var en djupt religiös naturupplevelse, och
den ligger vidare i den kraft rned vilken han tvingade biologins oordning under hans tid in i ett
system, >IJtan system råder kaos." Han var den
borne systematikern. Under hela sitt liv kände han
nästan ett wång att ordna allt, att beteckna, att
klassificera, men han själv gjorde inte en enda
vetenskaplig nyupptäckt Hans systern var egeotligen på hans tid redan föråldrat. Hos Linn6 står
alltså storhet och tragik tätt tillsammans. Människan Linn6 glöru-s alltför ofta för ett falskt ideal:
de grubblande dragen vilka tilltog, i synnerhet under ålderdomen, och gjorde Linn6 sårbar och

Sten Lindro thl

Lö,jtnant Åbls äuentyr. Stenska

stad,ier ocb gestalter, Wahlsuörn & \fidstrand,
kr 37:5o.
Sten Lindroth, professor i id6- och lärdomshistoria
vid Uppsala universitet, behöver inte presenteras.
De bidrag till den svenska lärdomshistorien, som
här framläggs, kan oförbehållsamt rekommenderas.
Det sorn gör denna bok så intressant, fu förf.attarens förmå94 att i historien se inte bara
"empi-

Stockholm 1967, z3z s.,

riskt material'. Tvärtom: Sten Lindroth är

i

hög

grad medveteo om att >förståelse, inlevelse är ett
livsvillkor för lärdomshistorikernr, vars mål det
ju är >att förscjka återskapa en gången intellek-

tuell kultur, aft genomlysa den och att förklara
den>. Historien är slutligen inte
vilket en naiv
- av höga murar,
opinion tror
skild från nutiden
- människan, som tolkar den, som
men den behöver
gör den aktuell för oss.
Det viktigaste bidraget i boken
Linn6, legend
- den Carl von
och verklighet
sysselsätter sig med
- sekelskiftet var )ett nationellt
Linn4 som kring
kultföremål vars person betraktades med andaka.

r98

egocentrisk. Han tålde allt rnindre att bli emotsagd. Och till sist ålderdomens ensamhet! På 8o sidor tecknas en bild av Linn6 som låter Linn6 bli
levande som vetenskapsman och som rnänniska.
"Folkungatidens lärda kultur" och "Svensk ldrdom

under r6oo-talet" är ytterligare två avsnitt som
klargör vad sorn har glömts av mänga av vära
samtida: de röttet av vår kultur och lärdom som
sträcker sig fram

till

medeltiden hade varit otänk-

bara förutan utbyte och kommunikation mellan folk
och länder.
De bidrag som behandlar Torbern

- Jöns Jacob Berzelius tecknar bilden
Bergman och
av wå svenska naturvetenskapsmän från senare hälften av rToo-talet och första hälften av r8oo-talet,
som spelar en viktig roll i uppblomstringen av na-

turvetenskapen.

Berättelsen om löjtnant Åhls äventyrliga resor
genom det vaÅ,agliga Europa (t655-672) står
till det ytue i kontrast till de övriga bidragen,
men paisar väl för att belysa den nya livskänsla
som åtföljde tillblivelsen av den moderna europeiska kulturen.
F. H.
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