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VEOK's Nyhedsmail nr. 11
Der har været 2 replikker til VEOKs kronik Arven
i Kristeligt Dagblad -mar-05:

10-Mar-05

efter pave Johannes Paul II

Lisbeth Arbøl:
Arven fra paven er smuk
Daniel Nørgaard: Pavens nej er et ja til livet
De bringes begge nedenfor.
Kronikken foreligger nu på engelsk. Oversættelsen fremsendes gerne.
Kristeligt Dagblad 8-mar-05

Arven fra paven er smuk
KATOLICISME Man kan komme tvivl om, hvorvidt forfatterne til en kritisk pavekronik læser og
lytter til, hvad paven skriver og siger
Af Lisbeth Arbøl

Jeg mener, at vi engang vil kunne sige, at arven efter vor nuværende pave vil være meget
smuk! Jeg er sygeplejerske og konvertit for 14 år siden. Jeg har læst en del af pavens skrivelser
og bøger. Og jeg er dybt betaget af pavens smukke, intense, teologiske og åndelige måde at
skrive på.
Paven giver os desuden netop i disse år - og for øjeblikket intensiveret - et smukt og personligt
vidnesbyrd om at bære smerte, alderdom og lidelse med styrke og værdighed.
Det er fuldstændig skudt ved siden af og hånligt, når forfatterne til en kronik om paven (den 1.
marts i Kristeligt Dagblad) skriver, at paven i perioder har været sat helt ud af spillet og har
siddet apatisk hen. Man kan tydeligt mærke, at forfatterne ikke kan være vant til at drage
omsorg for syge, svage eller handicappede.
Tror I da virkelig, at et menneske kun er stærkt, intelligent osv., når det kan råbe op ligesom jer
selv? Hvilken naivitet! Jeg kan efter mange års virke som sygeplejerske fortælle jer, at det ofte
kan forholde sig modsat. Der kan være en enorm visdom og styrke i svaghed. Og dette kan
godt kommunikeres. Og nu er kirken jo altså ikke et monarki eller et politisk parti, hvilket man
kan få mistanke om, at forfatterne har glemt. Kirken er kirke, og det er noget helt andet.
Kronikken opremser alle pavens forbud og påstår, at paven ikke har tillid til "det myndige
menneske", at han har givet efter for anti-økumeniske kræfter i vatikanet via læreskrivelsen
"Dominus Jesus", og at han efterlader sig en kirke uden reel indflydelse og i opløsning.
Man kan tvivle på, om forfatterne overhovedet har læst, hvad paven skriver og siger. Paven
skriver langt mere om, hvad der er sandt og godt for mennesket, og har bestemt tillid til et
myndigt menneske. Paven har skrevet et enormt smukt værk om "kroppens teologi", hvori
menneskets værdighed og kald beskrives på smukkeste vis. Dette er ikke forbud, men stor
kærlighed til mennesket. Men alt dette hører vi ikke så meget om i lille Danmark.
Rigtig mange steder trives det økumeniske arbejde fint - der hvor katolske og andre kristne
engagerer sig og tjener kirken og mennesker sammen, også på tværs af kirketilhørsforhold. Den
enkelte katolik og katolske menighed i Danmark har meget stor frihed til at lade nødvendige og
gode ting gro op. Jeg føler personligt friheden større - også som kvinde - end jeg nogen steder
oplevede den i folkekirken, som jeg stadig holder af og respekterer.
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Kirken har i høj grad stadig indflydelse, måske øget indflydelse, også på verdensplan. Læs dog
udenlandsk litteratur, aviser og tidsskrifter mv. Og tænk på alle kirkens sociale,
sundhedsmæssige- og uddannelsesmæssige engagementer. Kirken har en formuleret
sociallære.
Går noget i opløsning, så er det ikke pavens skyld, men vores egen skyld som kristne og
katolikker. For ja, vi er nemlig også selv kirken, så smøg ærmerne op og arbejd for evangeliet
og medmennesket i stedet for at spilde tid på at være i opposition.
Lisbeth Arbøl,
sygeplejerske,
Ny Kastetvej 27 st.,
Aalborg
Kristeligt Dagblad 8. marts 2005

Pavens nej er et ja til livet
KATOLICISME Pave Johannes Paul II har brugt hele sit pontifikat på at føre det andet
Vatikankoncils lære ud i livet
Af Daniel Nørgaard
Foreningen "Vi er også kirken" (VEOK) har det svært med meget af det, paven står for, og den
letteste måde at forholde sig til en man er uenig med, er at dæmonisere ham.
I VEOK's kronik den 1. marts fremstår paven som en ond og forkvaklet gammel mand. Dette
billede er uhyre uretfærdigt. Johannes Paul II er en mand, der virker ud fra en stor kærlighed til
Gud og til menneskene. Påstår man noget andet, lyver man! At man så – selv om man er opfyldt
af kærlighed – kan tage fejl er helt rigtigt.
Hvis vi altså bevæger os væk fra VEOK's hadske tone og hen på et niveau, hvor man kan
diskutere modstridende meninger, vil jeg gerne være med. Vi kan f.eks. diskutere, om paven
virkelig er en mand, der bekæmper Det andet Vatikankoncils lære, eller om han ikke snarere har
brugt hele sit pontifikat på at føre det ud i livet.
Gang på gang har nævnt vigtigheden af at realisere koncilets lære i kirken i dag. Et særlig godt
eksempel på dette finder vi i "Novo Millenio Ineunte", et paveligt dokument udgivet ved
begyndelsen af det 21. århundrede, som en slags handlingsplan for dette nye århundrede.
I punkt 57 skriver paven: "Hvor ligger der dog en stor skat, kære brødre og søstre, i de
retningslinjer, som Det andet Vatikankoncil har givet os! (…) De bør læses korrekt, blive kendt i
vide kredse, og man bør lægge sig dem på sinde som læreembedets vigtige og normative tekster
inden for kirkens tradition."
Paven kalder koncilet for "den store nåde, der blev skænket kirken i det 20. århundrede" og
fastslår, at vi dér finder "et sikkert kompas, hvormed vi kan orientere os i det århundrede, der nu
begynder". Kort sagt siger paven i denne handlingsplan for det ny århundrede, at kirken i det 21.
århundrede skal ledes efter og konstant inspireres af koncilets lære.
Pavens pontifikat har været dybt præget af koncilet. Et signal om dette kunne man allerede læse
ved det navn, han valgte. Johannes og Paul er navnene på de to paver, under hvilke Det andet
Vatikankoncil fandt sted.
Jeg husker, hvordan paven, da han besøgte mit præsteseminarium i Rom i 2003, under sin tale
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lagde manuskriptet fra sig (VEOK tegner ellers et billede af en mand, der i de sidste 10 år ikke
har haft styr på, hvad der foregår omkring ham) og begyndte at tale om, hvordan han havde
oplevet koncilet som en af de deltagende biskopper. Han fortalte, at koncilet havde været et slags
seminarium for biskopperne. Det havde altså formet dem, ligesom seminariet skal forme os.
Eksemplerne på, at paven ikke blot har talt om koncilets vigtighed, men også forsøger at omsætte
det til praksis, er der talrige eksempler på, og hvis pladsen havde tilladt det, ville jeg gladeligt
have opremset dem.
Når paven siger nej til så mange af de ting, som samfundet i dag har accepteret, er det ikke med
målet at tvinge så mange forbud som muligt ned over folk. Han siger nej for at forsvare et ja. Et
ja til livet, et ja til menneskets værdighed, et ja til kirkens magt som Guds nådegave.
Det er rigtigt, at kirken er hierarkisk opbygget og ikke er et demokrati. Det er det, at vi har
paveembedet (med dets ufejlbarlighed) som grundsten, der gør, at vi er katolikker.
At der venter paveembedet en udvikling, hvor magten vil blive decentraliseret, er der vist ingen
tvivl om. Paven har selv inviteret alle kristne til at reflektere over, hvordan Petersembedet skal
udøves i det nye årtusind. Men dette kræver dialog, ikke folk, der lukker galde ud.
Daniel Nørgaard,
katolsk præstestuderende,
Frøgård Alle 10
Taastrup
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