När vägarna möts igen
Andra Vatikankonciliets betydelse för dialogen mellan katolska kyrkan och
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_____________________________
För ett par år sedan läste jag den världsledande nytestamentlige forskaren James
D.G. Dunns bok, The Partings of the Ways, Between Christianity and Judaism
and their Significance for the Character of Christianity, som utkom i en andra
och reviderad upplaga 2006. Boken blev en påminnelse om vikten av att förstå
våra aktuella judiska respektive kristna religiösa traditioner utifrån våra
gemensamma rötter och hur vi gick åt skilda håll och att just denna ”partings of
the ways” inte är så tydlig och självklar som man hittills har velat framställa det.
Nu är det inte min uppgift att här gå in på detta högst spännande
forskningsområde om hur och när den rabbinska judendomen och den tidiga
kristendomen gick skilda vägar. Jag kan inte heller här snabbt skissera den
svarta historia som de kristna kyrkorna i mångt och mycket varit skyldiga till
gentemot det judiska folket under de gångna 2000 åren. Min uppgift ikväll är att
belysa hur vägarna kom att mötas igen utifrån Andra Vatikankonciliets arbete
och dokument.
Först några ord om själva konciliet så att vi alla är på ”samma sida” innan vi
fördjupar oss i denna föreläsnings specifika tema. Det räcker med att läsa den
kände teologen och dominikanen Yves Congars dagbok, Journal d’un
théologien, som behandlar perioden 1946 – 1956, för att förstå det skriande
behov katolska kyrkan hade av en genomgripande reform för att förbli trovärdig
sitt budskap.1 Samtidigt hade ingen förväntat sig att Venedigs åldrade
ärkebiskop och kardinal Angelo Giuseppe Roncalli, som skulle väljas till påve
1958, och som antog namnet Johannes XXIII, sedan skulle tillkännage ett
projekt som ett storskaligt koncilium i kyrkan. Han betraktades allmänt som en
övergångspåve och när han den 25 januari 1959 tillkännagav att konciliet skulle
äga rum uppstod en öronbedövande tystnad bland kardinalerna i kurian och
dessutom i den romerskt kyrkliga pressen. Hotet om en maktförskjutning från
Rom till lokalkyrkorna, från kurian och påven till de lokala biskoparna, från
klerus till lekfolk, blev påtagligt och det blev också ett drama som pågick en bra
bit in på själva konciliet. Men Johannes XXIII hade lite personlig prestige,
kunde skratta åt sig själv och hade ingen svårighet att ge upp en formell makt.
Därför fick han stor auktoritet bland vanligt folk.
Efter ett intensivt förberedelsearbete samlades omkring 2.400 kardinaler,
ärkebiskopar, biskopar och ordensgeneraler, omkring 480 teologiska experter, så
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kallade periti, mellan 40 och 150 ekumeniska observatörer, ett antal åhörare och
gäster, och ett enormt uppbåd av journalister för att påbörja arbetet. Andra
Vatikankonciliet blev helt enkelt det största möte som dittills någonsin ägt rum i
världshistorien! ”Gaudet Mater Ecclesia”, ”Moder Kyrkan må glädja sig”, med
de orden inledde Johannes XXIII Andra Vatikankonciliet 11 oktober 1962.
Redan 1959 hade han angivit två ledmotiv som skulle genomsyra hela
arbetsprocessen nämligen aggiornamento, en uppdatering, och ekumenik. Med
denna inledning blev det omöjligt att fastna i en stelbent tolkning av den kristna
traditionen, omöjligt att inte föra en dialog med det omkringliggande samhället,
omöjligt att sluta sig inom några som helst murar. Indirekt betonas både en
pastoral omsorg om hela mänskligheten mot bakgrund av ett då överhängande
hot om ett tredje världskrig.
Konciliet bestod av fyra höstsessioner som var och en hade sin särskilda
karaktär. Under den första, hösten 1962, grundläggs konciliets själva identitet
när biskoparna frigjorde sig från kurians styrning. Under den andra sessionen
1963 äger en mognadsprocess rum, man blir medveten om vad man faktiskt kan
och bör åstadkomma. Den tredje sessionen 1964 präglas starkt av Lumen
Gentium, den dogmatiska konstitutionen om kyrkan, som i grunden bekräftar
kyrkans nya självförståelse. Den sista sessionen 1965 är ett tecken och en
bekräftelse på att kyrkan blivit en aktiv dialogpartner till en mångfaldig
mänsklighet. Tiden mellan sessionerna – ”intersessions” ca nio månader – var
kanske de mest arbetsintensiva.
Johannes XXIII:s hälsa försämrades drastiskt under början av 1963 och han
avled den 3 juni det året. Den 21 i samma månad valdes kardinal Montini av
Milano till påve och tog namnet Paulus VI. Han var snabb med att bekräfta att
konciliet skulle fortsätta och i sitt inledningstal till den andra sessionen betonade
han vikten av dialog.
Aggiornamento och ekumenisk öppenhet angav såväl ett förhållningssätt som ett
innehåll, men båda företeelserna banade också väg för en mångfald av nya
frågor hos konciliefäderna. Slutdokumenten gav i sin tur upphov till fördjupade
teologiska studier som ledde till fortsatt utveckling och ytterligare förändringar.
Hur konciliet ska vara meningsskapande idag blir en fråga om tolkning och kan
inte begränsas till konciliet som en, en gång för alla, avslutad händelse. Andra
Vatikankonciliet var inget som skedde från oktober 1962 till december 1965,
utan är en ”event” i betydelsen att det har både en förhistoria, samtidshistoria
och framtidshistoria. Framtidshistorien är vår egen nutid och det som även ligger
framför oss.
Konciliet röstade igenom 16 dokument. Fyra av dessa bär namnet konstitutioner
vilket innebär att de har dogmatisk karaktär och är grundläggande för själva
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läran. Dessa är Lumen Gentium, konstitutionen om kyrkan, Sacrosanctum
Concilium, konstitutionen om liturgin, Dei Verbum, konstitutionen om
uppenbarelsen samt Gaudium et Spes, konstitutionen om kyrkan i världen av
idag. De övriga dokumenten måste läsas mot bakgrund av konstitutionerna som
ger de nödvändiga tolkningsnycklar. Dokumenten rangordnades av konciliet
självt, men mottagandet har ofta visat på en helt annan betydelse för
dokumenten än det konciliefäderna avsåg. Det är utan tvekan så att två av de tre
deklarationerna, Nostra Aetate, om de icke-kristna religionerna och Dignitatis
humanae, om religionsfriheten är de dokument som antagligen betytt och
fortfarande betyder mest för såväl aktuell dialog som teologisk forskning.
Dokumenten måste idag också läsas mot en hel rad andra påvliga dokument som
skrivits sedan konciliet. Här finner vi de pågående uppdateringarna av kyrkans
lära liksom av hennes förhållningssätt. Dokumenten ger oss ett ansvar de är som
”blomsterknoppar som väntar på solen” enligt kardinal Suenens berömda ord.
De ska leva i oss och vi kan troligen dra nya lärdomar från dem för en lång tid
framåt.
Här kan jag varken fördjupa hela det sammanhang konciliet är insatt i, och heller
inte gå in på dess ethos, dess anda och förhållningssätt, som i sig är en
spännande historia. Det jag hoppas kunna förmedla är en känsla för konciliet
som en historisk rörelse som fortfarande är på gång, också när det gäller
dialogen mellan katolska kyrkan och judendomen.

Nostra Aetate, en tillkomsthistoria
Det var faktiskt få frågor på konciliet som väckte så hård debatt som just
relationen till judarna. Förbundna med den frågan var tre andra, nämligen
religionsfrihet, ekumenik och dialogen till övriga stora religioner.2 Att § 4 i
Nostra Aetate, deklarationen om de icke-kristna religionerna, till sist röstades
igenom har vi framför allt kardinal Augustin Bea att tacka för. Johannes XXIII
hade varit fast besluten att få bort kyrkans anti-semitiska stämpel och hade på ett
tidigt stadium givit kardinal Bea i uppdrag att se till att frågan om kyrkans
relation till judendomen togs upp under konciliet. När ryktet spreds att en text
höll på att förberedas väckte detta starkt motstånd från de österländska katolska
kyrkorna i arabvärlden och från en del reaktionära biskopar runt ärkebiskopen
Marcel Lefebvre. Det var ju han som sedan grundade SSPX och
exkommunicerades av Johannes Paulus II.
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Tillkomsten av det som till sist blev Nostra Aetate är i klass med en thriller.
Under den förberedande konsultationen till konciliet hade endast två skrivelser
inkommit som tog upp frågan om relationen till judarna. Redan dessa två visar
på de skarpa motsättningar som fanns inom konciliet i det här avseendet och
som givetvis gick igen i flera andra frågor. Det ena svaret var en längre text
undertecknad av arton professorer vid det påvliga bibelinstitutet i Rom som
underströk behovet av ett tydligt uttalande mot anti-semitismen. Det andra kom
från en enskild biskop som ville fördöma det internationella frimureriet som han
ansåg vara lett av judarna.3
Johannes XXIII hade redan som diplomatiskt sändebud i Turkiet 1935 – 44
räddat många judar från deportation till förintelselägren och så snart han valts
till påve tog han bort de anti-judiska formuleringarna i långfredagsbönerna.
Ytterligare gester till försoning och dialog finns omvittnade under hans
pontifikat. I samma linje utsåg han också kardinal Augustin Bea till att leda det
nyinrättade Sekretariatet för de Kristnas Enhet 1960, under vilket frågan om
relationen till judarna föll.
Direkt från påven fick Bea i uppdrag att skriva på ett utkast, De Judaeis, något
som inte gick obemärkt förbi vare sig de österländska katolska kyrkorna i
arabvärlden eller de mer eller mindre muslimska regeringarna i samma område.
De egentliga författarna var två konvertiter från judendomen, den österrikiske
prästen Johannes Österreicher och kanadensaren Gregory Baum.4 De politiska
påtryckningarna blev nu så starka att Heliga Stolens statssekretariat och
konciliets centrala förberedelsekommission stoppade dokumentet och tog bort
det från konciliets dagordning så sent som i juni 1962.5 Det var bara med
Johannes XXIII:s personliga ingripande som textutkastet De Judaeis återställdes
på konciliets dagordning när första sessionen väl var över den 13 december
1962.6
Under tiden fram till andra sessionen 1963 arbetade Sekretariatet för Kristen
Enhet in texten om judarna i det så kallade schemat om ekumenik som sedan
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presenterades i november. Kardinal Bea noterade då särskilt Förintelsen och de
kristnas skuld till anti-semitismen och en uppmaning till omvändelse.7 Det här
avsnittet liksom det om religionsfrihet i samma schema gav upphov till hårda
debatter och ett starkt motstånd sedan de presenterats av kardinal Bea och
biskop Emil Joseph de Smedt från Belgien. När det gällde avsnittet om judarna
så tyckte en del biskopar att det inte hörde hemma i ett dokument om ekumenik
och att ett separat uttalande räckte. Andra menade att om kyrkan bara nämnde
relationen till judarna så skulle de österländska kristna i de muslimska länderna
få stora problem. Det ska sägas att man redan på det här stadiet också börjat tala
om judarnas frälsande betydelse för kristendomen, vilket väckte en ny form för
motstånd. Konciliet fick nu en briljant föreläsning av kardinal Bea om paulinsk
teologi i Romarbrevet där det tydligt framkommer att Gud aldrig förkastar sitt
egendomsfolk och att det judiska folket lika litet under första århundradet som
nu kan göras ansvariga för Jesu död. Samtidigt hölls det här avsnittet liksom det
om religionsfrihet borta från diskussionen in i det längsta och många var rädda
att frågorna skulle glömmas bort. Antisemitismen var djupt rotad hos många
reaktionära katoliker och biskoparna från olika arabländer var givetvis rädda för
repressalier från muslimskt håll när det gällde relationen till judarna. Trots det
hårda motståndet fick texten en majoritet för att behållas som diskussionsutkast.8
Reaktionerna i både sekulär och kyrklig press under tiden mellan andra och
tredje sessionen visade att det fanns en positiv majoritet för texten om judarna.9
I slutet av andra sessionen meddelade Paulus VI sitt beslut att göra en vallfärd
till Heliga Landet 4 – 6 januari 1964. Han blev därmed den förste påven på över
hundra år som lämnade Vatikanen och händelsen fick stor massmedial
uppmärksamhet. På sin resa mötte han patriarken Athenagoras I av
Konstantinopel på Olivberget i Jerusalem, vilket fick en oerhörd betydelse för
katolska kyrkans relationer till den ortodoxa kyrkofamiljen. Men det finns
anledning att påpeka att påvens intention inte var att göra resan till en
ekumenisk händelse. Påvens officiella budskap med resan var att be för alla
kristnas enhet, för världsfreden och för att konciliet skulle få ett lyckosamt slut.
Det var en pilgrimsresa och inget annat. Politiskt blev Paulus VI tvungen att gå
balansgång i möten med både muslimska och judiska företrädare. Dessutom var
han tvungen att understryka enheten inom katolska kyrkan själv med de olika
självständiga österländska katolska lokalkyrkorna vilket inte heller saknade
politiska fallgropar. Resan markerade konkret påvens öppenhet mot världen och
vilja till dialog och blev ett viktigt steg inför de diskussioner som skulle komma
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om religionsdialog under konciliets fortsättning. Men den var också en utmaning
mot själva konciliet, var det påven som företrädde kyrkan eller hade verkligen
konciliet den högsta beslutsrätten.10
I februari 1964 samlades en specialkommission för att bearbeta texten om
relationen till judarna. Det nya förslaget var att behålla den bearbetade texten i
förkortad form men nu som ett tillägg till schemat om ekumenik. Dessutom
skulle även relationen till islam nämnas liksom till övriga stora religioner. Att
inkludera islam och övriga religioner i texten om judarna var en eftergift till de
österländska katolska kyrkorna. Problemet som uppstod var att det blev en helt
annan slags text och att den knappast längre hörde hemma inom schemat om
ekumenik.11 Innan den tredje sessionen började hösten 1964 skulle texten om
judarna, och nu även tilläggen om övriga religioner, underkastas flera
förändringar. Texten blir nu en Deklaration om judarna och de icke-kristna.
Protokoll som vi idag har till hands för att studera detta visar att det gjordes
många rent politiska påtryckningar på Heliga Stolen från arabstaternas sida.
Man önskade att både statssekretariatet och konciliets centralkommission direkt
skulle lägga sig i och göra förändringar i texten, alltså placera sig över de
samlade biskoparnas auktoritet. Som ett oväntat stöd för den religionsdialog som
nu växte fram i relation till texten kom Paulus VI:s egen encyklika Ecclesiam
Suam, den 6 augusti 1964. Här ger påven en teoretisk bas för religionsdialogen
som sedan dess kommit i skymundan för konciliets dokument.12
I början av höstsessionen 1964 ägnas sista vecka i september åt religionsfriheten
och den nya texten om relationen till det judiska folket som nu kallades
Declaratio de Judaeis et de non-Christianis. De tyska biskoparna hade i förväg
publicerat ett uttalande där de helt och hållet ställde sig bakom deklarationen.
De ville understryka att åtminstone de var medvetna om den orättfärdighet som
begåtts mot det judiska folket i det tyska folkets namn. Ursprunget till
koncilietexten var ju att göra ett starkt uttalande mot anti-semitismen och en
uppmaning till kyrkan att se sin skuld till Förintelsen. Kardinal Bea och många
med honom ville bemöta det ingrodda förakt som fanns i den kristna läran mot
judarna och en gång för alla göra upp med kyrkans anti-judiska förhållningssätt.
Det var nu lättare sagt än gjort! Det finns tyvärr många anti-semitiska och anti10
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judiska uttalanden under konciliet, vad nu den hårfina skillnaden kan vara
mellan de två! Maximos IV från den melkitiska kyrkan tvekade inte att offentligt
säga att ”ett skammens märke finns inristat på judarnas pannor så länge de inte
erkänner Kristus som Frälsare”.13 Den italienske kardinalen Ruffini stod för ett
av de värsta anti-semitiska uttalandena under konciliet där judarna återigen
associerades med frimurarna och att de tillsammans förföljde kyrkan och
avslutade sitt inlägg med att judarna ”ska svara med kärlek på den äkta kärlek
som vi behandlar dem med.”14
Påven Paulus VI var inte heller helt entydig i den här saken. De två teologerna
Joseph Ratzinger och dominikanen Yves Congar varnade för att ledande
personer i kurian liksom påven själv fortfarande hävdade att det judiska folket
som kollektiv var ansvarigt för Jesu död.15 Paulus VI väckte också stor avsky
och vrede när han i sin predikan på passionssöndagen 4 april 1965 sade: ”Detta
folk, judarna, som var förutbestämda att ta emot Messias, som väntat på honom i
tusentals år, inte bara inte känner igen honom när Kristus kommer, utan går
emot honom, kränker honom och dödar honom till slut.” I slutdokumentet om de
icke-kristna religionerna, Nostra Aetate, lyckades konciliet till sist få igenom
följande text i just den frågan: ”Trots att de judiska makthavarna och deras
anhängare yrkade på Kristi död, kan inte det som fullbordades under hans
lidande tillvitas vare sig de dåtida judarna utan åtskillnad eller de nutida judarna.
Även om Kyrkan är det nya gudsfolket, får judarna dock inte framställas vare
sig som förkastade eller som fördömda, som om detta skulle följa av de heliga
skrifterna. Därför skall alla sörja för att de i sin undervisning och sin förkunnelse
av Guds ord inte lär något som inte överensstämmer med evangeliets sanning
och Kristi anda”.16
Vi har nog svårt att förstå och ta till oss vad som hände under konciliets två sista
sessioner i frågan om relationen till judarna. Problemet med den katolska antijudiskheten och anti-semitismen visade sig gå mycket djupt och jag har själv
varit tvungen att studera detta i små portioner för att inte bli helt nedslagen.
Trots alla de uttalanden som gjorts de senaste tjugo åren så har inte katolska
kyrkan kommit till botten av dessa rasistiska och teologiskt ohållbara
underströmmar som fortfarande finns. Under konciliets tredje och fjärde session,
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innan Deklarationen om de icke-kristna religionerna till sist röstades igenom,
och under mellanperioden av de båda sessionerna spreds anti-semitisk
propaganda både i brev till biskoparna och i viss katolsk media. Det var en
grupp av ärkekonservativa biskopar som stod bakom propagandan och som
användes av gruppen Coetus Internationalis Patrum, som i sin tur grupperade de
konservativa biskoparna på konciliet. Yves Congar skriver i sin dagbok den 28
september 1964 att ”Anti-semitismen är långt ifrån död! I ett förseglat brev har
biskoparna fått en skrift som hävdar att kardinal Bea är av judisk härkomst”.17 I
sin artikel ”Two Sensitive Issues: Religious Freedom and the Jews” lyfter
Giovanni Miccoli fram åtskilliga exempel på hur dessa anti-semitiska katolska
grupperingar på nytt använder sig av kyrkans anti-judiska och anti-semitiska
material från andra hälften av 1800-talet och från de första tre årtiondena av
1900-talet.18
Samtidigt ska påpekas att majoriteten av biskoparna stod bakom deklarationen
och det finns många brandtal för att anti-judiskheten ska utrotas ur kyrkan och
teologin. Men nu kom också debatten att handla om att judar och kristna
behövde varandra för att på djupet förstå sig själva, vilket ledde till att
motståndet mot deklarationen blev ännu häftigare. I slutet av den tredje
sessionen blev konciliets arbetsbelastning och motsättningarna överväldigande.
Det fanns planer på att det här skulle bli den sista sessionen för konciliet och det
spelade förstås motståndarna i händerna. En kollaps var överhängande. Veckan
14 – 21 november 1964 kallas allmänt för konciliets svarta vecka. Det var först
när man fick besked om att konciliet skulle fortsätta med en fjärde session som
kreativiteten tog fart igen. Efter att ytterligare ha omarbetat texten om de ickekristna religionerna blev den till sist godkänd för vidare diskussioner men
många yrkade på bearbetningar. Texten började nu likna det dokument som till
sist skulle röstas igenom under den fjärde och sista sessionen. Den bestod av
fem avsnitt, mänsklighetens gemensamma ursprung och bestämmelse, olika
icke-kristna religioner med ett särskilt omnämnande av hinduisk och buddhistisk
tradition, relationen till muslimerna, relationen till judarna och det sista avsnittet
handlade om mänsklighetens enhet. I avsnittet om judarna, som var och förblev
det längsta, fördömdes anti-semitismen och man tog bestämt avstånd från att
kalla judarna för gudamördare.19
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När det nya utkastet till dokument spreds under december 1964 och våren 1965
ledde det till och med till gatudemonstrationer i Mellanöstern. Statssekretariatet
var allvarligt oroat för repressalier mot de kristna från muslimernas sida, inte
minst i Egypten. Delar av österländska katolska kyrkor hotade också med att
lämna den katolska gemenskapen och gå över till deras ortodoxa motsvarigheter
om skrivningarna om judendomen skulle stå kvar i nuvarande skick. Den
latinske patriarken i Jerusalem skrev i ett brev att avståndstagandet från
benämningen av judarna som gudamördare måste tas bort. Det var nu upp till
kardinal Beas diplomatiska förmåga att försöka lugna känslorna hos de
österländska katolikerna utan att göra eftergifter i texten. Det fanns trots allt en
kvalificerad majoritet för texten i dess dåvarande skick.20
Vi har redan läst det ganska så nedtonade avståndstagandet från benämningen av
judarna som gudamördare i Nostra Aetate, och samma typ av förmildrad text
gällde när man fördömde anti-semitismen. ”Emedan kyrkan fördömer alla
förföljelser mot vilka människor det än må vara och betänker det gemensamma
arvet med judarna och låter sig drivas inte av politiska skäl utan av evangelisk
kärlek, beklagar hon djupt allt hat, alla förföljelser och antisemitiska
manifestationer, i vilken tid och av vilka personer de än må ha riktats mot
judarna.”21 I § 5 skriver man vidare ”Kyrkan förkastar alltså som främmande för
Kristi anda all diskriminering av människor och alla övergrepp mot dem på
grund av ras eller färg, klass eller religion.” De här diplomatiska skrivningarna
ska läsas mot bakgrund av de kraftiga motsättningar som fanns internt i kyrkan
liksom de rent politiska konsiderationerna. Samtidigt måste vi idag våga påtala
den mer eller mindre dolda anti-judiskhet och anti-semitism som finns kvar i
kyrkan.
Striderna om slutdokumentet fortsatte in på den sista sessionen hösten 1965.
Bara några dagar innan slutomröstningen av det som nu blivit Nostra Aetate
spred den ärkekonservativa gruppen av biskopar, Coetus Internationalis Patrum,
en hätsk skrift mot dokumentet och uppmanade biskoparna att förkasta det. Den
här gången riktades inte kritiken primärt mot avsnittet om relationen till judarna
utan mot det som stod om islam, hinduisk och buddhistisk tradition. En liten
grupp skrev en helt anti-semitisk skrift där man anklagade de biskopar som
tänkte rösta för texten att vara heretiker och uttryckligen hävdade att konciliet
inte hade auktoritet att ändra det anti-semitiska förhållningssättet hos kyrkans
magisterium. För att marginalisera dessa extrema yttringar och vinna de
20

Burigana, Riccardo och Turbanti, Giovanni, ”The Intersession: Preparing the Conclusion of the Council”, i
Alberigo, Giuseppe och Komonchak, Joseph, A., History of Vatican II, Volume IV, Church as Communion Third
Period and Intersession September 1964 – September 1965, Orbis Books / Peeters, Maryknoll / Leuven, 2003; ss
546 - 548
21

Nostra Aetate, § 4

9

österländska katolska kyrkorna översattes deklarationen till arabiska och spreds
snabbt i den arabisktalande kristenheten. Det hade effekt och den melkitiske
patriarken Maximos IV började nu tala för dokumentet och bedrev en positiv
kampanj om detta hos sina medbröder.22
Den 28 oktober 1965 röstades så Nostra Aetate, Deklarationen om de ickekristna religionerna, igenom med 88 röster emot och 2.234 röster för.23 Efter
konciliet har det skett en bokstavlig explosion av möten och teologisk forskning
mellan kristna och judar. Heliga Stolen inrättade en särskild kommission för
relationen till judarna under Påvliga Rådet för främjandet av Kristen Enhet,
liksom det också finns en specialkommission för relationen med muslimerna
under Påvliga Rådet för Interreligiös Dialog. Jag avstår här från att välja ut
enstaka dialoger, utan vill istället nämna något om hur just vägarna möts igen
med utgångspunkt i Nostra Aetate.

Vägarna möts igen
Jag nämnde i början av föreläsningen att det finns fyra grunddokument som
utgör ett slags tolkningsnycklar för övriga konciliedokument. Redan i slutet av
tredje sessionen, 1964, röstades konstitutionen om kyrkan, Lumen Gentium,
igenom. Den lägger grunden för kyrkans självsyn och här finns också ett par
avsnitt hur man ser på sig själv i relation till alla andra. Katolskt döpta anses
inkorporerade i kyrkan, §§ 13-14, övriga döpta kristna är förbundna med kyrkan,
§ 15, och alla de som inte tagit emot evangeliet sägs vara relaterade till kyrkan,
§ 16. Här lyfts särskilt judarna fram och texten fastslår följande: ”Det gäller i
första hand det folk som fick ta emot förbunden och löftena och ur vilket Kristus
kom som människa (jfr Rom 9:4). Detta folk, som Gud har utvalt, är honom
allra kärast för fädernas skull, ty Gud ångrar inte sina gåvor och sin kallelse (jfr
Rom 11:28 ff).” Det här låter kanske inte så omvälvande idag, men det var en
helt revolutionerande självsyn för de allra flesta katoliker 1964. Med dessa två
meningar hade man raderat bort anti-judiskheten i kyrkan, åtminstone i den
officiella teologin.
Nostra Aetate understryker också att de kristna är rotade i det judiska folket och
att det är från dem som Kristus kommer som människa. Vidare betonas att
apostlarna var judar liksom de flesta av de lärjungar som förkunnade Kristi
evangelium för världen. Dialogen med judarna kan också gå vida längre än med
företrädare för andra religioner: ”Då alltså det andliga arv som de kristna och
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judarna äger gemensamt är så stort, vill konciliet främja och anbefalla den
ömsesidiga kännedom och aktning som framför allt uppnås genom bibliska och
teologiska studier samt genom broderliga samtal.”24 Deklarationen citerar också
Paulus i brevet till Romarna och säger att kyrkan ”får näring från roten av det
goda olivträdet, där hedningarnas vilda olivgrenar är inympade”. När vi kristna
säger att vi också är ett utvalt folk, Guds folk, så måste vi göra det i vetskap om
vilka som bär oss, vilken sav som ger oss näring. Vi får aldrig glömma Paulus
ord i Romarbrevet 9:4-5: ”De är ju israeliterna, som har fått söners rätt,
härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från
dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, gud, välsignad i
evighet, amen.” Johannesevangeliet hävdar också att ”Frälsningen kommer från
judarna”.25 Nostra Aetate slår också fast att Gud inte återtagit sin kallelse av det
judiska folket som sitt egendomsfolk. Här antyds en gemensam historia och en
slags ödesgemenskap vilket också Paulus uttrycker i Romarbrevet.26
James Dunn vars bok The Partings of the Ways som jag nämnde i början menar
att det andra templets judendom vilade på fyra grundpelare, monoteismen, det
utvalda folket, Torah och templet och därtill tre specifika ”lagar” eller
förhållningssätt, nämligen omskärelsen, sabbaten och matlagarna. Dunn menar
att det är i tolkningen kring de här grundpelarna och lagarna som de som tror på
Jesus som Messias och de som inte gör det går åtskilda vägar. Men han menar
att det tog lång tid, vilket också en hel del av aktuell gemensam judisk-kristen
forskning visar.
Mitt eget sökande idag är att vi kristna måste fördjupa de fyra grundpelarna,
inklusive betydelsen av sabbaten, och att vi kan bara göra det i dialog med såväl
judiska forskare i teologi liksom med aktuell judisk andlighet. På något vis
måste vi, både judar och kristna, längta efter Jeremias förbund, och kunna längta
tillsammans: ”Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är
inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras
hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre
behöva undervisa varandra och säga: "Lär känna Herren", ty de skall alla känna
mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras
skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.”27

Sr Madeleine Fredell OP
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