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Abstract 
Title: Catholic Church and ecumenics: Unitatis Redintegratio in the light of history. 

By: Fredrik Sjömar 

 
In this essay I have studied the how the Catholic Church have viewed other churches 

during history and how this changed during the Second Vatican Council. Through a 

discourse analysis of the document Unitatis Redintegratio I have studied how the 

Catholic Church themselves view this change and how to understand it through the 

catholic doctrine that new doctrines of the church cannot contradict previous doctrines. 

 

Before the Second Vatican Council viewed other Christian congregations as heretics 

without a chance of salvation. Through the different ecumenical councils of the church 

they have declared all those who held opposing views as anathemas. This changed in 

the Second Vatican Council and the document Unitatis Redintegratio. The Catholic 

Church know became open for a dialogue with the other churches. However, I argue 

that the basics have not changed, they still view themselves in the document as the only 

true church. In the document they also hold the belief and goal that other Christians 

should join them. 
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1. Inledning 
 

Katolska kyrkan och dess förhållande till andra kyrkor är något som intresserat mig 

länge. Inte minst den förändring som skett i hur man ser och bemöter andra kristna 

samfund. Från ”utanför kyrkan, ingen frälsning” och fördömande av andra samfund som 

heretiker till ett idag ganska väl utvecklat ekumeniskt samarbete. Vi såg det bland annat 

vid påvens besök i Sverige för att gemensamt med Lutherska Världsförbundet 

uppmärksamma reformationen, vi har också sett det genom en del av de dokument som 

getts ut där katoliker och protestanter försöker komma fram till en gemensam historia. 

Ett liknande arbete har skett med de ortodoxa, även om skiljelinjerna där inte har varit 

lika stora, då både katoliker och ortodoxa erkänner varandras sakrament. 

 

Intressant är också hur Katolska kyrkan försvarar och förklarar denna ändring utifrån sin 

egen teologi och syn på sig själv. Enligt katolsk teologi är katolska dogmer 

oföränderliga och kan inte vara felaktiga. Här kommer vi in på ett intressant 

religionsvetenskapligt fenomen. Hur hanterar man en ändring i läran, och hur kan dessa 

förändringar motiveras utan att man samtidigt erkänner att man tidigare haft fel? Detta 

berör inte bara katolska kyrkan utan kan beröra också andra samfund. Som exempel 

finns de ju de som ett flertal gånger deklarerat att jorden skulle gå under en viss 

tidpunkt, men senare tvingats omvärdera det. Denna uppsats kommer dock vara inriktad 

på den katolska kyrkan. 

 

I den katolska kyrkan ekumeniska utveckling finns det ett antal viktiga dokument eller 

viktiga milstolpar. Ett av dessa är Unitatis Redintegratio (1964) som är den text från 

andra Vatikankonciliet (1962-1964) som berör ekumeniken och kontakten med andra 

kyrkor. Viss betydelse har också Lumen gentium (1964), om kyrkans natur. Det var i 

och med detta dokument och Andra Vatikankonciliet i sin helhet som katolska kyrkans 

ekumeniska kontakter inleddes. Detta och en del andra beslut som togs har inneburit att 

detta koncilium fram till denna tid är relativt kontroversiell inom den katolska kyrkan. 

De finns också de grupper som vägrar acceptera konciliet och de beslut som togs, St 

Pius Prästbrödraskap (SSPX) är kanske den mest kända av dessa. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur den katolska hur den katolska utvecklat sin 

syn på ekumenik och andra kyrkor genom tidens gång. Samt genom en textanalys av 

dokumentet Unitatis Redintegratio studera vilken syn på ekumenik som där 

framkommer och hur man här hanterar den katolska synen på att läror inte kan 

förändras. 

 

Jag kommer att ha följande frågeställningar: 

 

1. Hur har den katolska kyrkan sett på de som avvikit från dess lära under tidens gång? 

2. Vilken syn på ekumenik framkommer i Unitatis Redintegratio? 
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2 Teori 

Den huvudsakliga teoretiska utgångspunkten för denna uppsats är att en ganska 

dramatisk förändring skedde vid det Andra Vatikankonciliet, särskilt vad det gäller 

synen på andra kristna samfund. Bland annat Arthur A Vogel gör gällande att det skulle 

vara på detta sätt, och han lyfter fram två dokument som särskilt viktiga, Lumen 

Gentium (konstitutionen om kyrkan) och Unitatos Redintegratio (dekretet om 

ekumeniken).1 Även dåvarande påven Johannes XXIII ville att detta koncilium skulle 

vara något nytt, han hävdade vid sitt inledningstal att en uppdatering (aggiornamento) 

av kyrkan var nödvändig.2 Andra Vatikankonciliet skulle inte vara ett fördömande 

koncilium, utan snarare ett pastoralt koncilium som skulle förstärka kyrkans kontakt 

med världen.3 

 

Vid min analys av texten, Unitatis Redintegratio, så kommer till stor del också Michel 

Foucaults tankar kring Diskursanalys att spela in. Utgångspunkten här handlar om makt 

och konstruktionen av verkligheten utav den som har makt, och de regelsystem som här 

finns. Det finns enligt Foucault olika utestängningsmekanismer som handlar om vad 

som får sägas, vem som får tala och med vilken auktoritet denna person talar.4 

 

Unitatis Redintegratio eller Andra Vatikankonciliet har inte uppkommit ur ett vakuum, 

utan har uppkommit utifrån den verklighet och självsyn som konstruerats av den 

katolska kyrkan, samt med de regelsystem som här finns. Ett av de regelsystemen som 

författarna till Unitatis Redintegratio fått förhålla sig till här är att nya katolska dogmer 

inte får strida emot tidigare fastslagna dogmer.5 

 

                                                 
1
 Vogel, Arthur A (1967). ”The Second Vatican Council on the nature of the Church and 

Ecumenism”, Anglican Theological Review, 49 (3), s. 243, 245 
2
 Clifford, Catherine E (2013). ”Learning from the council: A church in dialogue”, Theoforum, 44 

(1), s. 31 
3
 Rusch, William G. (2013) ”Do we need a Vatican III or an eight ecumenical council?” Journal of 

ecumenical studies, 48 (2) s. 211 
4
 Börjesson, Mats. (2003). Diskurser och konstuktioner- En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur. 

s. 34. 
5
 Ramage, M. (2016) ”Extra Ecclesiam Nulla Salus and the substance of Catholic Doctrine…..”, 

Nova et Vetera (English Edition), 14 (1), s. 295-296 
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Dessa utestängningsmekanismer skapas enligt Foucault i relationerna mellan människor 

som bland annat konstruerar vad som är tillåtet. Samtidigt så finns det också möjligheter 

till motreaktioner mot denna konstruerade makt, makt kan också demonteras.6 

 

Enligt Foucaults teorier får också aktörerna ett underordnat perspektiv, så och i min 

uppsats och analys. Dessa har utifrån detta teoretiska synsätt ett begränsat 

handlingsutrymme, utan detta verkar i hög grad inom de ramar som skapas av 

diskursen.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Bergström, Göran & Boreus, Kristina. (2012) ”Diskursanalys”. I Bergström, Göran & Boreus, 

Kristina (red). Textens mening och makt- Metodbok för samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 

Lund: Studentlitteratur. s. 361 
7
 Ibid 
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3 Metod 

Med utgångspunkt i de teoretiska perspektiv som presenterats i Teoriavsnittet kommer 

jag att göra en diskursanalys av Unitatis Redinteratio där jag utgår från de diskurser i 

vilka dokumentet är skrivna i. Dokumentet är skrivet av Katolska kyrkan, utifrån den 

syn på sig själv och verkligheten som katolska kyrkan har konstruerat. 

 

Detta gör att jag också kommer att ägna stor uppmärksamhet åt den historiska bakgrund 

som ligger till grund för dokumentet. Hur katolska kyrkans syn på ekumeniken 

utvecklats genom tiden. 

 

Jag kommer till stor del arbeta utifrån det som kallas för Foucaults arkeologiska 

angreppssätt. Här handlar det om att gå tillbaka till den tid då dokumentet skrevs och 

titta på vilka diskurser och regelsystem som gällde då.8 

 

Detta gör att den historiska bakgrunden till konciliedokumentet också kommer att bli en 

viktig del av min analys. Detta då jag menar att jag behöver en förståelse för kontexten, 

eller som Foucault skulle säga, diskursen, som texten är skriven i. Foucault pratar om 

olika sanningsregimer, olika sätt att förstå världen. Världen ser olika ut beroende på 

vilken sanningsregim som använts.9 För att kunna tolka konciliedokumentet så måste 

jag tolka det utifrån den diskurs och utifrån de sanningsregimer den är skriven i. 

 

Begreppet makt, och vem som har makten att tala, och vem som har makten är viktiga 

för Foucault. Texter skrivs för att bevara makten enligt hans perspektiv.10 I min analys 

kommer jag därför också titta på vad som hänvisas till i konciliedokumentet, för att 

kunna se vad som anses som auktoritativt. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Bergström, Göran & Boreus, Kristina (red) (2012). Textens mening och makt- Metodbok för 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. s. 359 
9
 Börjesson, Mats. (2003). Diskurser och konstuktioner- En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur. 

s. 34-35 
10

 Börjesson, Mats. (2003). Diskurser och konstuktioner- En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur. 

s. 34. 
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4 Historisk syn 

4.1 Utanför kyrkan ingen frälsning 

Redan från början har relationen mellan Katolska kyrkan och de utanför kyrkan präglats 

av den latinska meningen ”extra ecclesiam nulla salus”, vilket på svenska kan 

översättas med ”utanför kyrkan ingen frälsning”. Grunden för detta lades redan av 

kyrkofäderna, och handlade ursprungligen om de icke-kristna.11 

 

Den som lade grunden för begreppet ”utanför kyrkan ingen frälsning” anses vara 

kyrkofadern Cyprianus, Biskop av Karthago (200-258), som i sin skrift ”On the Unity of 

the Church” skrev så här, i en engelsk översättning: 

  

Whoever is separated from the Church and is joined to an adulteress, is separated 

from the promises of the Church; nor can he who forsakes the Church of Christ attain 

to the rewards of Christ. He is a stranger; he is profane; he is an enemy ... He who 

does not hold this unity ... does not hold life and salvation.
12

 

 

L. J Tan tolkar det som att det främst är så kallade heretiker och schismatiker som 

frivilligt lämnat kyrkan som Cyprianus här menar och inte de hedningar som aldrig 

tillhört kyrkan. Dessa tankar om att alla som inte tillhörde kyrkan kom senare att 

utvecklas till att inkludera även hedningar när kristendomen hade blivit statsreligion i 

Romarriket då det ansågs att den kristna tron fanns tillgänglig för alla13. Fulgentius av 

Ruspe (467 och 537), skriver så här, citerad av Tan i en engelsk översättning av 

Fulgentius verk ”Letter to Peter on the Faith”:14 

 

Hold most firmly and never doubt that not only all pagans but all Jews and heretics 

and schismatics who finish this present life outside the Catholic Church will go into 

eternal fire which has been prepared for the Devil and his angels.
15

 

 

                                                 
11

 Tan, L-J. (2004) ”The Catholic Theology of religions: A survey of pre Vatican II and conciliar 

attitudes towards other religions”, Scottish Journal of Theology, 67 (3), s.287 
12

 Ibid 
13

 Ibid s. 287-288 
14

Ibid, s 288 
15

 Ibid 



  
 

7 

Denna tid präglades enligt Tan av tron på att alla hade haft möjlighet att höra evangeliet, 

och därmed anses ha haft chansen att acceptera Jesus16. 

4.2 En öppning och sedan en stängning 

En annan betydelsefull kyrkofader kom dock att utveckla en tanke, som kom att bli 

viktig vid Andra Vatikankonciliet. Kyrkofadern var Thomas av Aquino (1225-127417) 

och hans tanke gick ut på att det fanns ett vad man kan kalla för ”önskans dop” som var 

skiljt från det vanliga dopet. De människor som hade en stor innerlig önskan efter dopet 

kunde fortfarande bli frälsta även om de aldrig blev döpta på riktigt. Thomas av Aquino 

skriver så här i sitt stora verk Summa Theologiae, citerad av Tan på engelska:18 

 

(T)he sacrament of Baptism may be wanting to anyone in reality but not in desire ... 

And such a man can obtain salvation without being actually baptized, on account of 

his desire for Baptism, which desire is the outcome of ‘faith that worketh by charity’ 

whereby God ... sanctifies man inwardly
19

 

 

Medeltiden kom att präglas av en syn inom den katolska kyrkan att det var just 

medlemskapet i den katolska kyrkan som var det viktiga för frälsningen. Detta på grund 

av ett antal påvliga tillkännagivanden av sådan karaktär. Det hela grundades i att det var 

i den katolska kyrkan som den sakramentala nåden från Gud fanns. Särskilt genom 

dopet, bikten och eukaristin (det katolska namnet på vad som Sverige är mer känt under 

ordet nattvard). Detta kopplades till läran om ”utanför kyrkan ingen frälsning” som 

Cyprianus presenterat.20 

 

I påve Bonifatius VIII påvebulla Unam Sanctam, från 1302 slås det fast att man var 

tvungen att tillhöra den katolska kyrkan för att ha någon chans till frälsning. Dessutom 

var det nödvändigt att underställa sig påven:21 

 

                                                 
16

 Ibid 
17

 Rasmussen, Tarald & Thomassen, Einar. (2007). Kristendomen- En historisk introdkuktion. 

Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag. s.221 
18

 Tan, L-J. (2004) ”The Catholic Theology of religions: A survey of pre Vatican II and conciliar 

attitudes towards other religions”, Scottish Journal of Theology, 67 (3), s. 288 
19

 Ibid 
20

 Ibid s.288-289 
21

 Bonifatius VIII. Unam Sanctam. 1302. http://www.papalencyclicals.net/Bon08/B8unam.htm 

(Hämtad 2017-01-26) 

http://www.papalencyclicals.net/Bon08/B8unam.htm
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That there is only one holy, catholic and apostolic Church we are compelled by faith 

to believe and hold, and we firmly believe in her and sincerely confess her, outside of 

whom there is neither salvation nor remission of sins ... Furthermore we declare ... 

that it is absolutely necessary for the salvation of all people that they submit to the 

Roman Pontiff.
22

 

4.3 Splittring mellan öst och väst 

Detta skedde efter den öst- västliga schismen år 1054 inom kristendomen, då den 

västliga delen av kristendomen som kom att bli den katolska kyrkan och den östliga 

delen som kom att bli de ortodoxa kyrkorna skildes åt efter en längre tids splittring. 

Påven av Rom och Patriarken av Konstantinopel kom då att ömsesidigt exkommunicera 

varandra från den kristna kyrkan.23 

 

Mellan 1438-1445 samlades den katolska kyrkan för ett koncilium med målet att nå 

enhet mellan östkyrkan och västkyrkan igen, detta konciliet har kommit att kallas 

Konciliet i Florens och Ferrara. Delegaterna trodde först att man hade lyckats nå enhet. 

Men deras beslut kom aldrig att accepteras i öst.24 

 

Förutom att diskutera relationerna mellan östkyrkan och västkyrkan kom man även att 

diskutera möjligheten för frälsning för dem som inte tillhörde kyrkan eller lämnat den. 

Man gick på Fulgentius av Ruspes linje, men utökade detta till att gälla även judar, 

heretiker och schismatiker: 

 

[The Holy Roman Church] firmly believes, professes and preaches that ‘no one 

remaining outside the Catholic Church, not only pagans,’ but also Jews, heretics and 

schismatics, can become partakers of eternal life; but they will go to the ‘eternal fire 

prepared for the devil and its angels’ [Matt 25:41].
25

 

 

Koncilium eller kyrkomöten är den katolska kyrkans högsta beslutande organ, och var 

från början också hela den kristna kyrkans högsta beslutande organ. Under koncilierna 

                                                 
22

 Ibid 
23

 Rasmussen, Tarald & Thomassen, Einar. (2007). Kristendomen- En historisk introdkuktion. 

Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag. s.137 
24

 Demacopoulos, George E (1999). “The popular reception of the council of Florece in 

Constantinople 1439-1453”, St: Vladimirs Theological Quaterly, 43 (1), s. 37. 
25

 Tan, L-J. (2004) ”The Catholic Theology of religions: A survey of pre Vatican II and conciliar 

attitudes towards other religions”, Scottish Journal of Theology, 67 (3), s. 289 
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så samlas kyrkans biskopar, representerande hela världen, och debatterar och diskuterar 

med varandra. Koncilierna sammankallas i regel när det har uppstått frågor som är av 

stor vikt för kyrkan att komma överens om.26 

4.4 Reformationen och Trentkonciliet 

 

Som ett svar på reformationen kom den katolska kyrkan att 1545 kalla till 

Trentkonciliet, som kom att pågå fram till 1563. Målet blev inte att medla mellan 

katoliker och protestanter utan konciliet kom istället att tydligt profilera den katolska 

kyrkan.27 

 

Skrivelserna i Trentkonciliet är tydliga och skarpa. Den som avviker från dem, vilket 

inkluderade de som övergått till den protestantiska läran var förklarade ”anathema”, 

uteslutna. 

 

CANON I.-If any one saith, that the sacraments of the New Law were not all 

instituted by Jesus Christ, our Lord; or, that they are more, or less, than seven, to wit, 

Baptism, Confirmation, the Eucharist, Penance, Extreme Unction, Order, and 

Matrimony; or even that any one of these seven is not truly and properly a sacrament; 

let him be anathema.
28

 

 

Även frågan om avlater diskuterades på konciliet. Alla som förnekade att avlaterna var 

verkningsfulla eller förnekade att kyrkan hade auktoriteteten att ge ut dem var alltså av 

konciliet att anse som ”anathema”, uteslutna från kyrkan och ansedda som heretiker. 

Samtidigt så erkände också konciliet att missbruk av avlatssystemet faktiskt hade 

existerat och att det fanns ett behov av att komma till rätta med dessa missbruk. Var och 

en av biskoparna fick i uppdrag att rapportera in alla missbruk från sina respektive 

territorier till påven.29 

 

                                                 
26

 Clifford, Catherine E (2013). ”Learning from the council: A church in dialogue”, Theoforum, 44 

(1), s.29 
27

 Rasmussen, Tarald & Thomassen, Einar. (2007). Kristendomen- En historisk introdkuktion. 

Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag. s.341 
28

 Decree on the Sacraments. Seventh session of the Council of Trent. Trans: J.Waterworth 

http://history.hanover.edu/texts/trent/ct07.html (Hämtad 2016-12-12) 
29

 Twenty- Ffith Session of the Council of Trent. Chapter XXI: Decree concerning indulgences. 

Trans: J. Waterworth http://history.hanover.edu/texts/trent/ct25.html (Hämtad 2017-01-26) 

http://history.hanover.edu/texts/trent/ct07.html
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En annan fråga som protestanter och katoliker var oense om gällde eukaristin, som det 

kallas inom katolicismen eller nattvard som har kommit att bli det vanligaste 

protestantiska namnet på det. Trentkonciliet kom att bekräfta den katolska 

transsubstationsläran, att brödet och vinet helt och hållet kom att förvandlas till Kristi 

kropp och blod.30 

 

And because that Christ, our Redeemer, declared that which He offered under the 

species of bread to be truly His own body, therefore has it ever been a firm belief in 

the Church of God, and this holy Synod doth now declare it anew, that, by the 

consecration of the bread and of the wine, a conversion is made of the whole 

substance of the bread into the substance of the body of Christ our Lord, and of the 

whole substance of the wine into the substance of His blood; which conversion is, by 

the holy Catholic Church, suitably and properly called Transubstantiation.
31

 

 

De andra syner på nattvarden som uppkommit i och med reformationen fördömdes av 

Trentkonciliet: 

 

 CANON lI - If any one saith, that, in the sacred and holy sacrament of the Eucharist, 

the substance of the bread and wine remains conjointly with the body and blood of 

our Lord Jesus Christ, and denieth that wonderful and singular conversion of the 

whole substance of the bread into the Body, and of the whole substance of the wine 

into the Blood-the species Only of the bread and wine remaining-which conversion 

indeed the Catholic Church most aptly calls Transubstantiation; let him be 

anathema.
32

 

4.5 En återgång till Thomas av Aquinos syn 

Den katolska kyrkan levde länge med tron att alla hade haft möjlighet att ta emot 

evangeliet. I och med ”upptäckandet” av det som kom att kallas för den nya världen 

kom man dock att ställas inför problemet med hela folkslag som hade levt och dött utan 

att någonsin höra det kristna evangeliet. Katolska teologer kom nu alltmer att anamma 

Thomas av Aquinos syn på saken. I Singulari Quadam, utgiven 1854, skriver påven 

                                                 
30

 Thirteenth session of the council of Trent. Decree concerning the most holy sacrament of the 

eucharist. Chapter IV: On transubstation. Trans: J. Waterworth. 

http://history.hanover.edu/texts/trent/ct13.html (Hämtad 2016-12-14)
 
 

 
 

31
 Ibid 

32
 Decree concerning the most holy sacrament of the eucharist. On the most holy sacrament of the 

Eucharist. Thirteenth session of the Council of Trent. Trans: J. Waterworth. 

http://history.hanover.edu/texts/trent/ct13.html 

http://history.hanover.edu/texts/trent/ct13.html
http://history.hanover.edu/texts/trent/ct13.html
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Pius IX att de som levt ett liv i enlighet med den naturliga lagen och utan eget ansvar 

levt omedvetna om den katolska kristendomen hade en chans till frälsning:33 

 

Påven Pius IX pratar, 1854, fortfarande om den “apostoliska romerska kyrkan” och att 

ingen kan bli frälst utanför den. Detta långt efter Martin Luthers reformation och efter 

att en mängd olika kristna trossamfund etablerats. 

 

Vid denna tid ägde också det Första Vatikankonciliet rum. Konciliet pågick mellan 

1869-1870, och fattade bland annat beslut om påvlig ofelbarhet när han uttalar sig i 

lärofrågor ”ex cathedra” (från stolen).34 Detta innebär att påven, under skydd av den 

heliga ande, inte kan uttala sig felaktigt när han under vissa förutsättningar, och när han 

uttryckligen uttalar sig för hela kyrkans räkning när det gäller frågor som rör tro och 

moral35. Konciliet var också väldigt tydliga med att kyrkans läror och dogmer inte kan 

komma att ändras.36 På detta sätt uttrycks det i Dei Filius, ett av Första 

Vatikankonciliets dokument:37 

 

Hence, also, that understanding of its sacred dogmas must be perpetually retained, 

which Holy Mother Church has once declared; and there must never be recession 

from that meaning under the specious name of a deeper understanding.
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Tan, L-J. (2004) ”The Catholic Theology of religions: A survey of pre Vatican II and conciliar 

attitudes towards other religions”, Scottish Journal of Theology, 67 (3), s. 289-290 
34

 Rasmussen, Tarald & Thomassen, Einar. (2007). Kristendomen- En historisk introdkuktion. 

Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag. s.355 
35

 Second Vatican Council. Lumen Gentium, Chapter 3: On the hierarchical structure of the church 

and in particular on the episcopate. 1964. 
36
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5 Andra Vatikankonciliet 

5.1 En ny tid för ekumeniken börjar 

Den 25 januari 1959 meddelade påven Johannes XXIII att han skulle sammankalla till 

ett nytt koncilium.39 Inom den katolska kyrkan blev förvåningen stor då många katolska 

auktoriteter och experter menat att det inte fanns behov av något nytt koncilium efter det 

Första Vatikankonciliet. Bland protestanter och ortodoxa tyckte man sig inte ha så 

mycket med det att göra utan såg det som en katolsk angelägenhet. Detta förstärktes 

dessutom av en utbredd uppfattning bland dem att Första Vatikankonciliet inte hade lett 

till några positiva steg mot kristen enhet utan snarare förvärrat situationen och lett till 

ökad splittring mellan kyrkorna.40 

 

Under förberedelseperioden inför konciliet, 1959-1962, så inbjöd påven biskoparna, 

ledarna för olika katolska ordnar och teologiska fakulteter att inkomma med skriftliga 

förslag på vad konciliet skulle innehålla. Resultatet av dessa konsultationer blev 7000 

sidor med text. Det fanns olika åsikter om vad konciliet skulle innehålla och hur kyrkan 

skulle gå vidare in i framtiden. Många räknade med att det nya konciliet i enlighet med 

de gamla i huvudsak skulle vara inriktat på lärofrågor och att fördöma och tillrättavisa 

saker som ansågs strida mot läran.41 

 

För många katolska biskopar kom perioden innan det Andra Vatikankonciliet att präglas 

av djupare studier. Maurice Baudoux, ärkebiskop av Saint- Boniface, Manitoba, och 

ledande gestalt inom det kanadensiska biskopskollegiet, skrev att han i ljuset av nya 

perspektiv inom teologin fått lära om många saker, men också lära många nya saker 

med hjälp av sina teologiska rådgivare. Han sa att han aldrig studerat lika mycket sedan 

prästseminariet och kallade på hela prästerskapet och biskopskollegiet att ”gå tillbaka 

till skolbänken”.42 

                                                 
39
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(1), s. 30-31  
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När påven slutligen sammankallade konciliet så meddelade han att han ville ha ett mer 

pastoralt inriktat koncilium istället för ett doktrinärt43. Det stod snart klart att det andra 

Vatikankonciliet inte skulle vara ett fördömande koncilium, det gamla ”let him be 

anathema” som man hade sett tidigare skulle inte komma att användas någon gång. 

Syftet kom att bli att föra den katolska kyrkan närmare den moderna världen och närma 

sig andra kristna samfund och andra religioner.44 

5.2 Andra Vatikankonciliet invigs och arbete för ökad öppenhet 

Påven insisterade vid sitt öppningsanförande att en uppdatering, ”aggiornamento” av 

kyrkan var nödvändig på grund av att världen ”genomled en kris” och att det 

”livgivande evangeliet behövde föras ut”. Medan påven nämnde att det skett tekniska 

framsteg så menade han också att världen stod framför spirituella utmaningar och att en 

växande ateism hotade. Påven menade dock att kyrkan skulle bemöta framtiden med 

hopp. Människor hade blivit mer uppmärksamma på sina begränsningar efter de två 

världskrigen, de fanns också en större vilja till fred. Samtidigt som spiritualiteten var 

utmanad så menade han att människor blivit mer uppmärksamma på vikten av 

spirituella värderingar. Människan såg ut att ta steg framåt och enligt påvens vilja skulle 

konciliet inte fördöma den nya tiden utan istället tolka ”tidens tecken” med hopp.45 

 

Påven menade vidare i sitt öppningsanförande att kyrkan under konciliet var tvungen att 

göra mer än att bara återupprepa sin gamla lära. Han menade att världen väntade på den 

katolska kyrkan att ta ett stort steg framåt. Påven menade att det fanns en skillnad 

mellan kyrkans lära och sättet som kyrkans lära presenterades på. Kyrkans lära var 

tvungen att förmedlas på ett nytt sätt menade han. Den kristna doktrinen var tvungen att 

presenterad på ett sätt som stämde överens med den moderna världens krav. Konciliet 

skulle undervisa genom barmhärtighet snarare än genom fördömanden.46 
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Bland många av biskoparna fanns det en vilja att i enlighet med påvens vilja ha en stil 

som var mindre skolastisk och försvarande. En av dessa var den redan nämnda 

kanadensiske ärkebiskopen Maurice Baoudox som ville att skriftens och traditionens 

rikedom skulle uttryckas i mer positiva termer. Han hoppades att trons ”essentials” 

skulle ha prioritet framför trons mer rättsliga aspekter. Vid reformer av den kyrkliga 

ordningen önskade han att de skulle guidas av pastorala aspekter. Han hade också ett 

hopp om att större ansträngning skulle göras att förstå och välkomna traditioner från 

andra kristna samfund.47 

 

När konciliet ägde rum så hade det moderna ekumeniska arbetet pågått i ungefär 45 år. 

Även om den katolska kyrkan i stort sett hade förhållit sig avvisande till denna 

ekumeniska rörelse så hade den trots allt en stor påverkan på ekumeniskt sinnade 

katoliker.48 

 

Förberedelsearbetet till konciliet möte motstånd från ett flertal kardinaler som menade 

att förberedelsearbetet och de dokument som kom därifrån inte tydligt nog tillmötesgick 

påvens önskningar. En av dessa var Kardinal Paul- Enile Leger från Montreal, Kanada 

som själv var en del av konciliets förberedelsekommission. Han skrev ett öppet brev till 

påven där han bland annat noterade att påvens personliga attityd redan hade haft positiv 

påverkan och uppmuntrat till en dialog mellan katoliker och kristna från andra samfund 

och bidragit till en större godhet och förståelse mellan dem. Han ställde sig också 

positiv i sitt öppna brev till vad han såg var en positiv utveckling och pastoral i flera av 

förberedelsekommissionens utkast. Medan de fastslog kyrkans lära och doktriner så 

avstod de från att förklara ”anathemas”. Trots detta så menade han att ett flertal av 

utkasten inte i tillräckligt stor grad levde upp till den orientering som påven hade 

önskat.49 

 

Han menade att ett antal av utkasten präglades av en syn på att kyrkan stod under 

belägring och var tvungen att försvaras, istället för en skinande väktare som erbjuder 

frälsning till världen. Leger menade också att språket i ett antal utkast präglades av en 
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syn på kyrkan som en juridisk institution snarare än en missionerande institution. En 

institution vänd från världen snarare än mot den. Med stöd av de förberedande utkasten 

varnade han för att konciliet riskerade att bli en besvikelse och en förlorad möjlighet att 

tala till människor på ett modernt sätt. Han menade att utkasten ägnade alldeles för lite 

uppmärksamhet till de som faktiskt skulle ta emot evangeliet.50 

 

Kardinal Leon- Joseph Suenens från Belgien stämde i stora delar in i Kardinal Legers 

kritik mot Förberedelsekommissionens arbete och utkast. Han föreslog istället att 

konciliet skulle omorganiseras och läggas upp på ett annat sätt, och ett mer pastoralt 

sätt. Suenens plan lades fram inför biskoparna i december 1962. Han plan kom att få 

stöd även från påven Johannes XXIII, som vid denna tid var mot slutet av sitt liv.51 

 

Suenens plan gick i stora delar ut på att konciliets arbete skulle organiseras med två 

teman. Det första temat gällde kyrkans interna liv och kyrkans natur, också kallat 

kyrkan ad intra. Detta arbete kom senare att resultera i konciliets konstitution om 

kyrkans natur, Lumen Gentium. Det andra temat gällde kyrkans externa relationer, 

kyrkans ad extra. Detta arbete kom att resultera i bland annat Gaudium et spes 

konciliets dokument om kyrkans och den moderna världen.52 

 

En annan av Kardinal Legers och kardinal Suenens supportar var Kardinal Battista 

Montini, ärkebiskop av Milano, som kom att efterträda Johannes XXIII som påve med 

namnet Paulus VI. Han kom att efterträda påven Johannes XXII i juni 1963 efter dennes 

död.53  

 

Redan på konciliets öppningsdag så skrev Kardinal Montini ett brev till Vatikanens 

statssekreterare och ”Chairman of the Secretariat for Extraordinary Questions at the 

Council”, Kardinal Amleto Cicogagni. Montini menade att konciliet var i behov av en 

mer organisk struktur för konciliets agenda, och han föreslog att reflektioner över 

kyrkan skulle utgöra grunden för de vidare förhandlingarna och reflektioner på 

konciliet. Han föreslog att man skulle börja med reflektera över ”kyrkans mysterie”, 

inklusive dess essentiella natur och dess medlemmars olika behov och viljor, inklusive 
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präster, biskopar, lekmän och de vigda männen och kvinnorna (munkar och nunnor). 

Därefter kunde man gå vidare till kyrkans uppgift och slutligen till kyrkans externa 

relationer.54 

 

Montini menade att kyrkan när den pratade med andra kristna och med andra religioner 

var tvungen att anpassa sin diskurs. Detsamma gällde när den talade om saker som rörde 

det civila samhället, samtida kultur, vetenskap och ekonomi. Han menade att man måste 

finna bättre lämpade sätt att få ut sitt budskap till världen och finna en stil som bättre 

resonerade med den vidare mänsklighetens upplevelser.55 

 

Kardinal Montini, Kardinal Leger och Kardinal Suenes gemensamma arbete kom att 

resultera i att de ursprungliga utkasten från Förberedelsekommissionen föll och att 

konciliet istället antog en riktning som de ansåg mer låg i linje med den riktning som 

Påven Johannes XXII hade önskat för konciliet. Hela konciliet antog en mer pastoral 

inriktning för konciliet, något som de tre kardinalerna ansåg var en nödvändighet för att 

kyrkan skulle kunna vara ett effektivt vittne om evangeliet till världen.56 

 

När sedan Kardinal Montini blev vald till ny påve under namnet Paulus VI så föreslog 

han att dialog skulle bli hela konciliets ledmotiv. Hans reflektioner på området finns i 

hans första påvliga encyklika, ”Ecclesiam Suam” (om kyrkan) som handlade om hur 

kyrkan bäst kunde föra ut sitt budskap. Han hade nu tydligt pekat ut prioriteringarna för 

sitt pontifikat och pekat ut en inriktning för konciliet. En inriktning i överensstämmelse 

med Påven Johannes XXII mål med konciliet. Påven Paulus VI:s uttalade mål var att 

hjälpa kyrkan att bättre placera sig i ”mänsklighetens tjänst”.57 

 

5.3 Lumen Gentium 

Enligt Arthur A Vogel skall två dokument från konciliet ha väckt särskilt stor 

uppmärksamhet och blivit särskilt omdiskuterat, både inom och utanför den katolska 

kyrkan, Lumen Gentium (Konstitutionen om kyrkans natur) samt Unitatis Redintegratio 

(Dekret om ekumeniken), med Lumen Gentium som det dokument som hela konciliet 
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vilade på. Båda dessa dokument blev utfärdade samtidigt på den sista dagen av 

konciliets tredje session, 24 november 1964.58 

 

Den färdiga versionen av Lumen Gentium kom att skilja sig ganska rejält från det utkast 

som hade presenterats av förberedelsekommissionen. I den slutgiltiga versionen av 

Lumen Gentium kom kyrkan att beskrivas som ett sakrament och ett mysterium. Men 

också som ett instrument för mänsklighetens återförening med Gud. Kyrkan identifieras 

som Guds rike, men inte på samma triumferande sätt som i forna dagar utan istället som 

Guds rike i början av sin utveckling och som ett folk på pilgrimsfärd på jorden. Kyrkan 

beskrivs också som ”Guds folk” och först inom denna kontext börjar kyrkans hierarki 

diskuteras med speciella referenser till biskoparna.59 

 

Det andra Vatikankonciliet har ibland kallats för lekfolkets koncilium, och Lumen 

Gentium är en viktig orsak till detta. Lekfolkets särskilda uppgift att genom gärningar 

och ord förmedla Gud till världen, denna uppgift uppfylls särskilt genom det gifta 

familjelivet. Den enskilda lekmänniskan ses som myndig inför Gud, med en särskild 

frihet han kan använda till gott för världen och kyrkan. Den enskilda lekmänniskan har 

tillåtelse, och i vissa fall till och med en plikt, att uttrycka sin åsikt i frågor som rör 

kyrkans bästa. Konciliet ville se en ”familjär dialog” mellan lekfolk och präster som 

skulle gynna kyrkan.60 

 

Kristi kyrka sägs leva vidare i den katolska kyrkan, på engelska används uttrycket 

”subsist in”. Kristi kyrka skall vara en, helig, katolsk och apostolisk. Petrus fick ett 

uppdrag av Kristus att vara en herde för de troende, och han och de andra apostlarna 

tilldelades ett mandat som gäller för alla tider. Denna sanna Kristi kyrka beskrivs idag 

leva vidare, i konciliedokumentet används på engelska begreppet ”subsists in”, i den 

Katolska kyrkan ledd av Påven. Det förnekas dock inte att delar av sanningen och 

heligheten lever också i andra kristna samfund.61 
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Just att använda uttrycket ”subsist in” istället för att säga att den Katolska kyrkan är 

Kristi kyrka har kallats det enskilt viktigaste ordvalet på hela Andra Vatikankonciliet. 

Vikten av detta ordval kan inte överdrivas enligt Vogel, han anser att man här avvek 

från det som sades i Pius XII encyklika Mystici Corporis Christi där den Katolska 

kyrkan beskrivs som ett med Kristi kyrka.62 

 

I Mystici Corporis Christi säger påven Pius XII följande angående den Katolska Kyrkan 

som Kristi kropp: 

 

13. If we would define and describe this true Church of Jesus Christ - which is the 

One, Holy, Catholic, Apostolic and Roman Church [12] - we shall find nothing more 

noble, more sublime, or more divine than the expression "the Mystical Body of 

Christ" - an expression which springs from and is, as it were, the fair flowering of the 

repeated teaching of the Sacred Scriptures and the Holy Fathers.
63

 

 

Encyklikan är också väldigt tydlig angående de som inte tillhör den katolska kyrkan 

eller avlägsnat sig eller uteslutits, de kan med rätta kallas hedningar. Eftersom det bara 

finns en kropp, ett dop och en herre kan det också bara finnas en tro. De som vägrar att 

lyssna till kyrkan kan därför inte tillhöra denna ”kropp” och inte heller leva i anden.64 

 

I Lumen Gentium väljer kyrkan istället ett annat språk. Här talas det om att även andra 

kristna har ett släktskap med kyrkan. De är bundna till Kristus genom dopet, och har del 

av den heliga anden. Kyrkan erkänner också ett släktskap med de som tillhör andra 

religioner, men uppriktigt söker Gud. Frälsningen är öppen även för dem som utan 

personligt ansvar ännu inte lärt känna Gud. Kyrkan har dock förhoppningen att alla 

dessa slutligen skall bli en del av den Katolska Kyrkan.65 

 

Man fastslår dock att den Katolska kyrkan är nödvändig för frälsningen, och att de som 

med insikten att den katolska kyrkan är nödvändig fortfarande vägrar att bli en del av 
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henne, eller lämnar kyrkan, är utan räddning. Kristus som är den enda vägen har 

förklarat dopet som nödvändigt, och då dopet är vägen in i kyrkan anses han också ha 

förklarat kyrkan som nödvändig.66 

 

Vogel lägger också vikt vid att det i Lumen Gentium står att katolikerna är fullständigt 

(plena) inlemmade i kyrkan, istället för ordet som användes i utkastet från 

förberedelsekommisionen, att katolikerna är verkligen (reapse) inlemmade i kyrkan. 

Han menar att detta lämnar utrymme även för övriga kristna.67 

 

Kapitlet som berör kyrkans hierarki är den längsta och mest detaljerade i Lumen 

Gentium. Påvestolens överhöghet över de andra biskoparna, som efterträdare till Petrus, 

bevaras i konciliedokumentet. Det som står om påven i dokumenten från Första 

Vatikankonciliet bevaras i andra. Påven är den som bevarar kyrkans och biskoparnas 

enhet. Att tillhöra kyrkan är att underordna sig påven.68 

 

Konciliet knyter i Lumen Gentium tydligt an till det som sades i Första Vatikankonciliet 

och påven beskrivs som Kristi ställföreträdare på jorden. Man säger tydligt att allt som 

sades tidigare gäller fortfarande. Kristus säga ha instiftat hierarkin i kyrkan då han sände 

ut apostlarna att vara herdar. Detta uppdrag som gavs till apostlarna lever idag vidare i 

kyrkan. För att episkopatet skall vara ett och odelat så placerades Petrus som den 

främste av dem och som grunden för tron. Den överhöghet som Petrus hade förklaras 

idag innehas av hans efterträdare påven av Rom, vars ofelbarhet i tros och lärofrågor 

upprepas i konciliedokumentet. Biskoparna förklaras endast ha sin makt i gemenskap 

och samarbete med honom. Ingenting kan göras i kyrkan utom i gemenskap med 

påven.69 
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Konciliet säger vidare att biskoparna att efterföljare till apostlarna. Att apostlarnas 

position i kyrkan är permanent och att biskoparna har ärvt denna position. De som 

förkastar biskoparna förkastar också Kristus.70 

 

Lumen Gentium återupprepar också doktrinen från Första Vatikankonciliet om påvens 

ofelbarhet när han uttalar sig ex cathedra. När han som ledare för hela kyrkan tydligt 

uttalar sig i frågor som rör tro och moral anses han ledd av den helige ande. Han anses 

här vara skyddad från att fela och anses inte uttala sig som privatperson. När biskoparna 

uttalar sig gemensamt med påven i frågor som rör tro och moral, exempelvis i ett 

ekumeniskt koncilium, gäller ofelbarheten även biskopskollegiet i gemenskap med 

påven.71 

 

Ett antal frågor som kommit att bli stridsfrågor särskilt mellan katoliker och protestanter 

tas också upp i Lumen Gentium. Bön för de döda berättigas med hjälp av traditionen, 

men konciliet betonar samtidigt vikten av att missbruk skall förhindras och rättas till, 

och vill också återskapa ett mer rikligt prisande av Gud och Kristus.72 

 

En annan stridsfråga mellan katoliker och protestanter har varit Jungfru Maria. Hennes 

roll för kyrkan diskuteras i Lumen Gentiums sista kapitel. Vogel ser här en uppenbar 

kompromiss mellan olika åsikter. Uppgifter gör gällande att arbetet med detta kapitel 

präglades av en hel del missförstånd mellan olika personer som deltog i konciliets 

arbete. Konciliet kom dock inte att säga något nytt om Maria, de tidigare lärorna om den 

”obefläckade avlelsen” (läran om att Maria föddes utan synd) och ”Maria upptagning 

till himmelen” (läran om att Maria efter sin död upptogs med kropp och själ till 

himmelen) nämns i dokumentet.73 

 

Finally, the Immaculate Virgin, preserved free from all guilt of original sin,(12*) on 

the completion of her earthly sojourn, was taken up body and soul into heavenly 

glory,(13*) and exalted by the Lord as Queen of the universe, that she might be the 
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more fully conformed to her Son, the Lord of lords(297) and the conqueror of sin and 

death.(l4*)
74

 

 

Marias särskilda roll började när hon av fri vilja tog sig an uppgiften att bära Kristus 

inom sig. Hon var sedan med Kristus ända till korset. Efter att hon efter sin död blivit 

upptagen till himmelen, fortsätter hon enligt konciliedokumentet att hjälpa människor 

fram till frälsningen genom sina förböner. Därför har hon en alldeles särskild plats i 

kyrkan. Men det förtydligas samtidigt att dessa inte är menade att varken ta något ifrån 

eller att lägga till något till Kristus.75 

 

Att det bara finns en medlare mellan människor och Gud förtydligas också på ett annat 

ställe i texten. Marias roll, säger konciliet, skall inte på något sätt tolkas som ett sätt att 

minska på Kristi unika medlarroll.76 

 

Hängivenheten till Maria betonas vara väsentligen annorlunda från den tillbedjan som 

riktas till de olika personerna i Treenigheten. Teologer och predikanter förmanas att 

hålla sig borta från såväl överdrifter och inskränkthet när det gäller Mariologi som inte 

tillhör kyrkans doktriner.77 De förmanas att noga hålla sig till kyrkans lära för att 

undvika missförstånd.78 
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6 Analys av Unitatis Redintegratio 

Unitatis Redintegration som är Andra Vatikankonciliets dekret om ekumeniken gavs ut 

samma dag som Lumen Gentium, den 24 November 1964, vilket var den sista dagen på 

konciliets tredje session. Dekretet har ett disciplinärt snarare än teologisk tonvikt, även 

om ett antal tankeväckande teologiska uttalanden också görs.79 

 

Dekretet inleds med ett uttalande om att återskapandet av enheten mellan kristna är av 

de främsta drivkrafterna bakom konciliet: 

 
The restoration of unity among all Christians is one of the principal concerns of the 

Second Vatican Council. Christ the Lord founded one Church and one Church only. 

However, many Christian communions present themselves to men as the true 

inheritors of Jesus Christ; all indeed profess to be followers of the Lord but differ in 

mind and go their different ways, as if Christ Himself were divided.(1) Such division 

openly contradicts the will of Christ, scandalizes the world, and damages the holy 

cause of preaching the Gospel to every creature.80 

 

Man skulle kunna tro här att den katolska kyrkan ägnar sig åt källkritik, då den pratar 

om kristna samfund som ser sig som de sanna uttolkarna av Jesus Kristus. Min tolkning 

är dock att detta inte är fallet, byggd på kyrkans tidigare dokument där den katolska 

kyrkan uteslutande kallas för just kyrka, så även i Andra Vatikankonciliets Lumen 

Gentium. Min tolkning är att det snarare är vissa protestantiska samfund det pratas om 

här. Kardinal Joseph Ratzinger, då ordförande för troskongregationen, skriver i 

Dominus Iesus (2000) att protestantiska samfund inte var kyrkor i ”ordets rätta 

bemärkelse”.81 
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Det finns här också en hänvisning till Bibeln, det som i citatet ovan är utmärkt som en 

etta är hänvisning till Första Korinthierbrevet, Kap 1: 1382. Vers 13 innehåller frågan 

om Kristus blivit delad, frågan ställs i kontexten av motsättningar i en församling.83 

Introduktionen till Unitatis Redintegratio fortsätter sedan med att säga att många kristna 

längtar efter en synlig enhet, och att denna ekumeniska rörelse är ett resultat av Den 

heliga Andes ledning och att man genom detta dekret vill peka ut en väg för katoliker att 

engagera sig i detta. De kristna som inte tillhör den katolska kyrkan kallas för 

”separated brethren”, alltså ungefär separerade bröder.84 Detta är i sig inte unikt för 

Andra Vatikankonciliet, i Mortalium Animos (1928)85 användes det liknande begreppet 

”separated children”, men som vi sett i bakgrunden har begrepp som heretiker också 

ofta används i kyrkans historia. 

 

Det första kapitlet i dekretet, som berör katolska principer om ekumenik finns mycket 

information och intressanta formuleringar. Den inleds med regelbundna 

bibelhänvisningar om hur Jesus har grundat sin kyrka och vill att den skall vara en. 

Även berättelsen om hur Jesus utvalde Petrus till att vara ledare för apostlarna, och gav 

honom himmelrikets nycklar, och att alla ”hans får” anförtroddes till honom. Det 

formuleras ständigt som en kyrka och sakramenten berörs också ofta. 

 

Hela den andra paragrafen i texten berör hur Jesus byggde upp sin kyrka och fortfarande 

är verksam i den. Paragrafen innehåller 14 källhänvisningar, varav 13 är till olika 

bibeltexter och en är till Första Vatikankonciliet. Hänvisningen till Första 

Vatikankonciliet berör att Jesus är ”herde för våra själar”.86 En tolkning att 

konciliefäderna velat knyta texten till Bibeln, och samtidigt knyta kyrkan och dess 

anspråk till Bibeln, ligger nära till hands. 
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Sedan kommer vi vidare till paragraf 3 som berör kyrkosplittring och de kristna som 

inte är i kommunion med den katolska kyrkan.87 Denna paragraf är just den som SSPX 

pekar ut som ett brott mot katolsk tradition.88 

 

Den inleds med att säg att det från allra första början har funnits splittringar i kyrkan, 

något som apostlarna fördömdes, återigen hänvisas till Bibeln. Den fortsätter med att 

säga att båda sidor varit skyldiga när det gäller de splittringar som har skett från den 

katolska kyrkan. En viss självkritik riktas alltså här. Man säger också att de barn som 

fötts in i de andra samfunden själva inte kan anses skyldiga i den synd som splittringen 

innebar, och att den katolska kyrkan ser dem som sina bröder.89 Vi kan här notera att 

splittringen fortsatt ses som en synd. 

 

Man fortsätter sedan med att även om de olika samfunden på olika sätt avviker från den 

katolska kyrkan, så anses alla som är riktigt döpta vara i någon sorts gemenskap med 

den katolska kyrkan, även om denna gemenskap är ofullkomlig. Alla som är döpta är en 

del av Kristi kropp och kan med rätta kallas för kristna. 

 

Sedan tas ännu ett steg, som vi också känner igen från Lumen Gentium,90 där dessa 

också ges en chans till frälsning. Den heliga anden har fortsatt använt dessa samfund 

och kyrkor, trots dess brister. Man säger dock att det är genom den katolska kyrkan som 

de kan nå frälsning. 

 

Språket som här används är ganska annorlunda från det vi tidigare sett. Plikten att bli 

katolik om man inser att det är den rätta kyrkan, som vi ser i Lumen Gentium,91 nämns 

inte, även om vi nog kan anta att detta är underförstått, då de båda dokumenten 

publicerades samtidigt. 
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Samtidigt så är man tydlig med att frälsningen sker genom den katolska kyrkan, och 

även om de som inte är katoliker inte är utan chans till frälsning, så är det just genom 

den katolska kyrkan som de anses kunna bli frälsta, vilket vi kan se på dessa ställen. 

 

It follows that the separated Churches(23) and Communities as such, though we 

believe them to be deficient in some respects, have been by no means deprived of 

significance and importance in the mystery of salvation. For the Spirit of Christ has 

not refrained from using them as means of salvation which derive their efficacy from 

the very fullness of grace and truth entrusted to the Church.92 

Samt 

 
For it is only through Christ's Catholic Church, which is "the all-embracing means of 

salvation," that they can benefit fully from the means of salvation. We believe that 

Our Lord entrusted all the blessings of the New Covenant to the apostolic college 

alone, of which Peter is the head, in order to establish the one Body of Christ on earth 

to which all should be fully incorporated who belong in any way to the people of 

God.93 

 

Begreppet “utanför kyrkan ingen frälsning”94 är alltså fortfarande närvarande, även om 

vi dock kan se en viss omtolkning av begreppet. Det går dock att argumentera för att det 

inte rör sig om någon radikal omtolkning, liknande tankegångar fanns redan hos 

Thomas av Aquino i hans tankar om ”önskans dop”95. Att det finns en öppning för de 

som utan egen skuld inte hade fått veta sanningen, även om det i hans fall rörde sig om 

dopet. 

 

För katolska kyrkan är det viktigt att dogman fortfarande finns kvar, då katolska dogmer 

enligt katolsk tro är oföränderliga, något som bland annat slogs fast i Första 

Vatikankonciliets dokument Dei Filius96. För författarna till dokumenten i Andra 

Vatikankonciliet är det därför inget brott mot dogmen i sig det är tal om, detta vore 
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omöjligt enligt deras katolska tro. Vi kan därför anta att man försökt formulera sig i 

enlighet med den redan kända dogman. 

 

Troskongregationen har tagit upp betydelsen av kontext när det gäller olika dogmer. 

Den erkänner möjligheten att en dogma först kan utropas inkomplett (men inte felaktigt) 

för att sedan utvecklas när kyrkan når en fullare förståelse eller en bredare kontext. Det 

är också möjligt har man sagt att vissa lärodokument kan innehålla vissa brister, 

biskoparna och deras rådgivare har inte alltid varit medvetna om alla aspekter eller alla 

komplexiteter en fråga kan innehålla. Bara för att en dogma har utropats menar kyrkan 

att sista ordet inte behöver vara sagt.97 

 

Även Kardinal John Henry Newman (1801-1890) pratade om att kyrkans lära kan 

utvecklas, men som han sa, en fisk kan inte bli en fågel. Själva kärnan måste vara 

kvar.98 

 

I paragraf 4 så uppmanas att katoliker att ta del i det ekumeniska arbetet. Katoliker 

uppmanas att be för sina ”separerade bröder”, men de har också en viktig uppgift i att 

förbättra sig själva och sträva efter fullkomlighet för att ge en bättre bild av kyrkan. 

Misslyckas katolikerna med att utstråla kyrkans ”nåd och sanning”, så blir kyrkans bild 

mindre klar hos ”de separerade bröderna” och världen i stort, och uppväxten av Guds 

rike försenas.99 

 

Målet verkar alltså vara att fler skall bli katoliker, och att ett sådant mål finns råder det 

inte några tvivel om, man är dock tydlig med att detta inte är samma sak som det 

ekumeniska arbetet. 

 

When such actions are undertaken prudently and patiently by the Catholic faithful, 

with the attentive guidance of their bishops, they promote justice and truth, concord 

and collaboration, as well as the spirit of brotherly love and unity. This is the way 

that, when the obstacles to perfect ecclesiastical communion have been gradually 

overcome, all Christians will at last, in a common celebration of the Eucharist, be 
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gathered into the one and only Church in that unity which Christ bestowed on His 

Church from the beginning. We believe that this unity subsists in the Catholic Church 

as something she can never lose, and we hope that it will continue to increase until the 

end of time. 

However, it is evident that, when individuals wish for full Catholic communion, their 

preparation and reconciliation is an undertaking which of its nature is distinct from 

ecumenical action. But there is no opposition between the two, since both proceed 

from the marvelous ways of God.100 

 

Syftet med det ekumeniska arbetet är att lära känna varandra och uppskatta de gåvor 

som finns hos de olika samfunden. Det är tydligt att man anser att även katoliker har 

något att lära från andra. Något som inte framkommit i tidigare dokument som vi kunnat 

se. 

 

När vi studerar texten och det språk som används kan vi också se att texten vänder sig 

till katoliker. Det är katolikerna som är de främsta mottagarna. Samtidigt finns det skäl 

att tro att även andra beräknades läsa texten, ett exempel på det är det försvar av 

katolska kyrkans anspråk med upprepade hänvisningar till Bibeln som vi kan se i början 

av texten. 

 

Medan det i början var mestadels hänvisningar till Bibeln, så är det mestadels 

hänvisningar till tidigare kyrkliga dokument under paragraf 3 och 4. Dessa paragrafer 

handlar ju mer om en katolsk syn på ekumenik och hur katoliker skall hantera 

ekumeniken. Antagligen finns här ett behov av att knyta an till kyrkans tidigare lära. 

Kapitel 2 handlar om den ekumeniska praktiken, hur det ekumeniska arbetet bör ske 

rent praktiskt sätt. 

 

I början av detta kapitel finns det något som jag ganska snabbt la märke till, något som 

jag till viss del såg redan i kapitel 1. En självkritik, att katoliker inte alltid levt moraliskt 

felfritt. Man nämner även att det har funnits brister i hur kyrkan formulerat sin lära. 

 

Christ summons the Church to continual reformation as she sojourns here on earth. 

The Church is always in need of this, in so far as she is an institution of men here on 

earth. Thus if, in various times and circumstances, there have been deficiencies in 

moral conduct or in church discipline, or even in the way that church teaching has 
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been formulated - to be carefully distinguished from the deposit of faith itself - these 

can and should be set right at the opportune moment.101 

Och som sagt redan i kapitel 1: 

 

For although the Catholic Church has been endowed with all divinely revealed truth 

and with all means of grace, yet its members fail to live by them with all the fervor 

that they should, so that the radiance of the Church's image is less clear in the eyes of 

our separated brethren and of the world at large, and the growth of God's kingdom is 

delayed.102 

 

Detta är något jag inte tidigare sett i katolska dokument. Det verkar nästan som om man 

riktar en sjukdomsdiagnos på sig själv. Något som dessutom görs på två skilda ställen i 

texten, och som vi ser i exemplet från kapitlet 1 så står det rätt ut att dess medlemmar 

misslyckas med att leva som man lär. 

 

Man skulle kunna tolka det som en uppmaning till katoliker att skärpa till sig och börja 

leva på rätt sätt, sådana är inte helt ovanliga i kristna sammanhang. Eller också som ett 

meddelande till andra kristna samfund att man inser att man inte alltid betett sig som 

man borde. Det är dock lite oklart exakt vad som menas här. 

 

Precis som Vogel noterar så finns det en ursäkt några stycken senare där man skriver att 

man själva syndat mot enigheten precis som man säger att man förlåter andras synder 

mot enigheten. Dekretet skriver i detta sammanhang också att ekumeniken kräver ett 

”hjärtats förändring”, en ny attityd av självförnekelse och kärlek till sina 

medmänniskor.103 

 

Katoliker uppmanas att be för enighet, men att be tillsammans med och fira gudstjänst 

tillsammans med andra kristna är lite mer komplicerat enligt dekretet. Att be för enhet 

tillsammans med andra kristna är tillåtet och i vissa fall önskvärt. Dessa skall visa på de 

band som katolikerna fortfarande har till sina ”separerade bröder”. 
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Att däremot fira gudstjänst tillsammans med en gemensam tillbedjan (communio in 

sacris) är i regel förbjudet men det kan tillåtas av biskopen som också styr när oh hur 

det får ske. 

Yet worship in common (communicatio in sacris) is not to be considered as a means 

to be used indiscriminately for the restoration of Christian unity. There are two main 

principles governing the practice of such common worship: first, the bearing witness 

to the unity of the Church, and second, the sharing in the means of grace. Witness to 

the unity of the Church very generally forbids common worship to Christians, but the 

grace to be had from it sometimes commends this practice. The course to be adopted, 

with due regard to all the circumstances of time, place, and persons, is to be decided 

by local episcopal authority, unless otherwise provided for by the Bishops' 

Conference according to its statutes, or by the Holy See.104 

 

Vad detta beror på berättas aldrig i dekretet. Det kan dock mycket väl ha att göra med 

att man vill markera att man fortsatt anser sig vara ”den sanna kyrkan” och inte en kyrka 

bland flera. Detta förstärks också till viss del av att det anses mer lämpligt att fira det 

tillsammans med österländskt ortodoxa då de har giltiga sakrament och anses ha 

apostolisk succession i sitt prästerskap. Dessa är så att säga helt erkända som kyrkor, 

om än splittrade från den katolska.105 

 

Dekretet skriver också att det är viktigt att katoliker läser på om de andra kristna 

samfunden, deras liturgi, deras lära osv. Man säger också att framtida präster skall 

undervisas på ett sätt som främjar dialog och inte polemik med kristna från andra 

samfund. 

 

Man säger också att katolska teologer måste stå fasta vid den katolska tron och den 

katolska läran. Att låtsas som att man är överens och att det inte finns någon skillnad 

beskrivs som ekumenikens motsats. De troende från andra samfund skall bemötas med 

respekt och kärlek. 
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Att de ”separerade bröderna” skall lära sig om den katolska tron med klarhet och 

tydlighet så att de verkligen anges som en viktig orsak till dialogen.106 Detta visar för 

mig att det fortfarande finns en önskan att få fler att bli katoliker. 

Kapitel 3 berör de två olika typer av splittring som existerade inom kristenheten. 

Splittringen med de österländska kyrkorna å ena sidan, och splittringen som skedde på 

grund av reformationen. Bland de samfund som man skildes åt med under 

reformationen så säger dekretet att den anglikanska har en särskild plats. Dekretet 

formulerar här olika förslag på hur man skall hantera de olika samfunden.107 

 

Östkyrkorna anses i dekretet ha gett den katolska kyrkan mycket. Man skriver att man 

inte får glömma att det var på ekumeniska koncilier i öst som de allra viktigaste 

doktrinerna antogs, såsom exempelvis treenigheten. 

 

De katoliker som skall arbeta med återförening med östkyrkorna uppmanas att studera 

hur östkyrkorna vuxit fram såväl innan som efter splittringen i väst, samt hur 

relationerna mellan öst och Rom sett ut. Katoliker i allmänheten uppmanas att ta till sig 

av alla spirituella rikedomar som östkyrkan har att erbjuda. 

 

Östkyrkorna anses ha giltiga sakrament och ha prästerskap med apostolisk succession. 

Därför så anses det i vissa fall lämpligt att fira gemensamma gudstjänster, i form av 

gemensam tillbedjan (communicatio in sacris), med dem. 

 

När dekretet pratar om östkyrkan så pratar man om målet om en återförening. Man 

säger också att det är viktigt att inga krav utöver det absolut nödvändigaste får ställas. 

Östkyrkorna har alltid haft, och bör även i fortsättningen, ha makt över sig själva och ha 

sin egen tradition och kyrkliga lag. 

 

De väldigt varma orden son dekretet har om de ortodoxa i öst är väldigt intressanta. 

Något jag inte sett i tidigare dokument jag tittat på, där de ortodoxa inte ens nämnts. Här 

är det inte heller något tal om att dessa skall konvertera till katolicismen. Här talar man 
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istället om en återförening där östkyrkan skulle ha rätt att styra sig själva och följa sin 

egen teologiska tradition.108 

Nästa del av kapitlet handlar om de kyrkor och trossamfund som man skildes ifrån i och 

med reformationen. Man pratar här om separerade kyrkor och trossamfund i väst. Vilka 

som är kyrkor och vilka som är trossamfund specificeras inte. 

 

Det är inte några hårda ord här heller, men samtidigt så är texten här mer inriktad på 

problem än vad texten om de ortodoxa var. En sak som lyfts fram som ett särskilt 

problem är att de protestantiska samfunden inte kommer överens sinsemellan och 

saknar enhetlig lära. 

 

De protestantiska samfunden anses inte ha bevarat eukaristin, det som i protestantiska 

sammanhang brukar kallas för nattvarden, på ett riktigt sätt. Dekretet föreslår därför att 

sakramenten och synen på kyrkan måste vara föremål för en dialog. Man föreslår att en 

öppning för ekumenisk dialog kan vara om hur evangeliet omsätts till moraliskt 

handlande.109 

 

 

7 Slutsatser 

Den katolska kyrka är inte som andra kyrkor, något som jag ofta tror man glömmer bort 

i Sverige. Man ser inte sig själva som en kyrka bland andra kyrkor, och man ser inte sin 

lära som förändringsbar. Andra Vatikankonciliet har inte tvärtemot vad många tror inte 

förändrat detta. 

 

Jag har i denna uppsats försökt förstå och förklara hur katolska kyrkan hanterar detta 

samtidigt som man måste vara öppen för världen. Det råder inte tvekan om att synen på 

ekumeniken har genomgått en förändring eller en utveckling beroende på hur man ser 

på saken. 
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Genom historien så har kyrkan behandlat avvikare på ett avvisande sätt, de har setts som 

heretiker som är fördömda. Genom historierna så har man i koncilierna förklarat 

personer ”anathema”, uteslutna, och det verkar ha varit oerhört viktigt att markera vad 

som är rätt och vad som är fel. Det som är rätt har varit kyrkans lära, och det som är fel 

är allt som avviker från kyrkans lära. Alla dessa avvikelser har genom historien 

fördömts, och de som är anhängare till dessa har ingen chans till frälsning i enlighet 

med principen utanför kyrkan ingen frälsning. Detta förändrades på ett ganska 

dramatiskt sätt i och med Andra Vatikankonciliet. Nu öppnade man upp sig för dialog 

med andra kyrkor, och de gavs en möjlighet till frälsning. Man måste ju dock förhålla 

sig till det som kyrkan har sagt tidigare, och det är man noga med att göra. Det som 

gäller är fortsatt att katolska kyrkan är den sanna kyrkan. 

 

Det framgår också i dokumentet att man inte erkänner de andra som rätta kyrkor, man 

anser sig fortfarande vara Kristi kyrka. Och det slutgiltiga målet för det ekumeniska 

arbetet är fortsatt att de andra skall bli katoliker och underordna sig påven. 

 

Min andra fråga gällde vilken syn på ekumeniken som framkommer i dokumentet. Här 

är det inte lika enkelt. Målet med det ekumeniska arbetet är att de andra skall förenas 

med den katolska kyrkan, så långt är det klarlagt. Men målet för att komma dit går 

genom ömsesidigt förstående och välvilja. Till skillnad från många tidigare dokument 

så präglas inte Unitatis Redintegratio av något fördömande av de andra. Man sörjer 

snare splittringen och inser att även man som katoliker, även om man fortsatt anser sig 

ha rätt, måste börja förstå andra kristna och vad de kommer ifrån och hur de tänker. 

Ordet förståelse präglar hela dokumentet skulle jag vilja säga. 

 

Särskilt vänligt inställda är man gentemot de ortodoxa. Där pratar man istället om en 

återförening mellan två kyrkor. Jag vet att man idag ofta i katolska sammanhang pratar 

om att kyrkan andas med två lungor, en västerländsk och en österländsk. Detta tycker 

jag är en bra bild för att visa hur dokumentet beskriver relationen med de ortodoxa. 

7.1 Förslag till vidare forskning. 

I denna uppsats har jag inriktat mig på vad som skedde innan det andra Vatikankonciliet 

samt under det andra Vatikankonciliet, samt vad dokumentet Unitatis Redintegratio kan 

säga oss. Men detta är ju nu över 50 år sedan och den katolska kyrkan befinner sig inte 
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nu där den befann sig då. Nya påvar har kommit och gått, och nya förändringar i världen 

och kyrkan har skett. 

 

Ett intressant uppslag till vidare forskning tycker jag vore att undersöka utvecklingen av 

kyrkan sedan dess. En annan intressant idé tycker jag vore att undersöka hur pass väl de 

förändringar som skett i den katolska kyrkan lever upp till de mål som sattes av Andra 

Vatikankonciliet. Har katolska kyrkan uppnått de förändringar som Andra 

Vatikankonciliet gav uttryck för? Hur pass bra lever man upp till det man gav uttryck 

för i konciliedokumenten? Eller har utvecklingen gått betydligt längre än vad 

konciliefäderna önskade? 
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