
Jul 202A och Epifania 2A2l
... till eftertanke

Den här DUVAN kommer mycket sent,

vilket beror på att Franciskusgården
drabbades av Covid-19 i november 2020.
Sedan drabbades kopiatorn av ett mekaniskt
fel, men äntligen har det blivit något.
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'Teofania'
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Jesu Dop i Jordan var ett tillfiille då Gud
uppenbarade sig som Fadern, Sonen och
den Helige Ande, liksom vid Kristi Förkla-
ring pä det höga berget. Således är Epi-
fania i Östern ett firande av Jesu Kristi
uppenbarelse som den andra personen av

den Heliga Treenigheten. Hos Kristus blir
det Heliga Dopet ett sakrament, varfiir
vatten också välsignas i liturgin vid den här

högtiden.

Teologiskt betonar man Jesu Kristi uppen-
barelse som Gud, emedan vid firandet av
hans ftidelse betonar man hans männi-
skoblivande (inkarnation). Vid Epifania
bör man även lyfta fram betydelsen av vårt
dop som början av vår gudomliggörelse"
vilket är ftir denna se.

Katolska Kyrkan i Väst valde Vise Mcin-
nens Besök i Betlehem som huvudtema fiir
Epifanfa istället frr Jesu Dop, Bröllopet i
Kana, Jesu Sttllandet av Stormen på Siön,
o.s.v. Då varje händelse fick sin egen

firningsdag verkar det närmast som en

slump, påverkad av folkseder i olika
världsdelar, att Katolska Kyrkans Epifania"
blev Vise Mrinnens Besök i Betlehem.

Efter Andra Vatikankansiliet gjorde Katol-
ska Kyrkaå Jesu Dop i Jordan till stadigt*
tema på söndagen efter Epifania, numera
kallad Första Söndagen per Annum. Det
var en behövlig korrigering, men man hade

önskat att den också hade blivit en högtid
lika viktig som Epifania.

I Västerns kyrka kan avsaknaden av forstå-
else ftir GUDOMLIGGÖRELSE, d.v.s.
sanktifikation, eller heliggörelse, ha gett
ftida åt tvisten över huruvida "arvsynd"
(ursynd) innebär skuld i samma mening

som personligsynd, och kanske blivit
grogrund for den överdrivna betoningen på

" rcitffirdiggörels e", mest problematisk i
form av "forensic justification", tanken

som ftirorsakade Luther att översiitta Rom.

3:27b-28 - "Trons lag (söger) [... att
mdnniskun blir riififiirdig på grund ov
lron,(och Luther tillade 'allena') - obero-
ende av laggörningar"r"ohne des

G es etzesw er ke", vilket just betyd er " I a gen s

gcirningar".

Katolska exegeter menar dock att"lag'
gcirningar" åsyftar den mosaiska lagens

cdremoniella gärningar : omskärel§e, sabbats'

observans, kosher mat m.m. Det är själva
tron på Jesus Kristus som frälser oss, och

"rritt/tirdiggör" oss, inte utforande av den
judiska ceremoniella lagen eller "itidernas
stadgar". Vidare, finns det inte någon

anledning att se någon slpgs låira om att

Kristi rättfiirdighet tillskrivs den troende.

utan att han eller hon öråindras, d.v.s.-håller
Gamla Testamentets morallag, lagen om
tiilbedjandet av Gud, och Nya Testamentets
lag om kiirlek till niistan och till fienden
o.s.v. Den troende far givetvis fullständig
forlåtelse fiir alla personliga synder genom

det Heliga Dopet om han air vuxen. Men niir
Katolska Kyrkans Katekes talar om "rdttfir'
diggörelsens nåd', menar den"ingiuten tro,
hopp och kårlek (genom forening med Kris-
tus) ochftrmågan att rritta sig efier Guds
viljax (KKK 1991) genom den Helige Andes
kraft, inte något som sker genom tillskrivan-
det av Kristi rätffiirdighet.
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Det Heliga Dopet foriindrar människan:
inte Gud. Gud ger oss NÅD - inte endast

syndernas fiirlåtelse. Således står det i Ef.
2:8-9 "Av nåd cir nifrrilsta genom tron, inte
cN er sjcilva, Guds gåva cir det [...I'. Vi får
inte ftirminska betydelsen av Guds nåd.

"Av Guds nåd ar nifrrilsta", handlar om

bl.a. GUDOMLIGGÖRELSE, som iNNCbIir

mer iin att han tillskriver oss Kristi rättf?ir-

dighet. Dop syftar till"omdanelse" -
helgelse.
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Generellt hävdar " pietismen", luthersk och

andra varianter av denna teologiska ut-
veckling, att dop är Guds gåva av sig själv.
Vuxna kandidater och äldre barn ffir
verkligen syndernas fiirlåtelse, ja, men

spädbam, och faktiskt alla som blir döpta,

behöver Guds hjälp att eftersträva sin egen

helgelse.

Det är genom nåd och inte genom benåd-

ande uppfattad som rätten att åberopa den

helighet som man saknar. Men genom den

sfändigt återkommande retoriken om mot-
sättningen mellan "tro och gcirningar", och

en vilseledande diskussion om "Jörtidnsf',
som är nådens antites, ftirfäktar alltfor
många fiirkunnare också " till s lcr iv andet"
av Kristi rättf;irdighet istället fiir att betona
(1) att vi blir Gud Fadems adoptiva barn,
(2) och genom ftirening med Sonen, som

också har en gudomlig natur, blir vi
lemmar i hans mystiska.l*opp, (3) och
genom den Helige Andes "ingiutande" av

kraft, som är den tredje personen i den

Heliga Treenigheten, blir vi formögna att
göra, vad vi av oss själva skulle vara

oförmögna att göra.
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Öst-Kyrkliga seder vid Epifan[a -
eller Teofanfa.

Vatten välsignas både i kyrkorummet och i naturen. I naturen kan det vara

frågan om sjöar, havet, kanaler m.m. I Ryssland är det mer dramatiskt. Där
måste hål sågas i isen, men man endast sänker korset i vattnet med en bön.

Sedan doppal sig de troende (även Putin) i vattnet och dyker under ytan. Ock-
så en del kvinnor och barn! Med vatten välsignat i kyrkan, välsignar prästen

hemmen.

Där det är varmare åin i Ryssland kastas korset i vattnet och simmare dyker efter
det. Symboliken är nog inte så rydlig ftir alla deltagare, men indirekt framhäves

Kristi dops kraft att ftirändra oss och världen genom ritualet och tron.
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Sankta Corona - Guds Martyr

Bed för Oss!
I ett skrin bland katedralen i Aachens finns några reliker som anses tillhöra Sankta Corona, numera

skyddshelgon for smittsamma sjukdomar. I Anztr i Norditalien finns dock basilikan där hennes kvarlever har

bevarats sedan 800-talet. I Bayern och Österrike finns det också några små kyrkor invigda till hennes ära.

ANZU,ITALIEN WECHSEL, OSTERRIKE PASSAU, BAYERN

AACHEN, TYSKLAND VICENZA,ITALIEN SNÖPFL, ÖSfpnruff'

Den heliga Corona är ingen myt, men från början fanns inte någon tradition om beskydd från pest genom

henne. Snarare kopplades hon till den föga respektabla uppgiften attvaruftirebedjare ftir hasardspelare och

folk på jakt efter skatter. Nåja, hon iir inte det enda helgon som ffitt nya uppgifter med tiden.

I varje fall levde den unga kvinnan Corona (Stefanie) i Syrien på den tid då kejsare Marcus Aurelius
regeiade i Rom. En viss romersk domare vid namn'sebastian var verksam i Syrien. Den helige

Viktor, som var soldat, blev anklagad som kristen och Corona, som också var kristen och väldigt

ung, och kanske syster till Viktors fru, uppmuntrade honom inför hans avrättning fu 176 e. Kr. Viktor
bands fast vid en pelare och piskades så att huden hängde i strimlor. Sedan tryckes hans ögon ut, men

hur mycket han än led avsvor han sig inte kristendomen'

Corona fick höra om Viktors tortyr och skyndade till Viktors sida. Hon lät alla förstå, att även hon

bekände si! till kristendomen. Hon knäböjde tid hans sida för att han inte skulle vara ensam med sitt
lidande. Kort därefter ställdes även hon inför domaren Sebastian. Hon spändes fast mellan två

nedböjda, hopbundna palmer. På Sebastians order höggs repen av, som höll ihop palmerna, och de

reste sig med full kraft. Coronas festdag.
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Allt hos oss har ftirsenats, särskilt denna "Epifania-Duvan". I hög grad beror
detta på den kommande "is-åldern", enligt en konkurrerande teori till "global
uppvärmning".Nåja, vi fick skotta snö genom februari. För närvarande verkar
rnars ha med sig mer vår-liknande väder, men några metrologerna yarfiar dock,
att det kan bli mer snö.
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v tuare tyck, upprättnållander a\ ..,u t^al"-karantän vara gätlsna"l.- -big, ilieft vi är
otroligt tacksamma ftir de självuppoffrande själarna, som har bistått oss genom
alla prövningar. Gud skickar måinniskor i rättan tid.

Vi kan nästan avundas våra medbröder på Beda College i Rom som har kunnat
hålla sig inomhus i böckemas värld och spekulera om världens framtid från
akademins fåtöljer i total skydd från tredje vågen av "Covid 19 - pesten" i
väntan med Medelhavets milda briser, som endast blåser lite varmare p.g.a. den
teologiska debattens hetta"
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Trotr aII dcbatt har dcn hetl{a L(sla a" FaUEa dctlnlflfi
bchräftat att fohanncr Paulur II {lltlgt "hontchrcrade"

rärtden osh tryrrland tlil f,larlar Obcfläehadc IUåftI, lE[g!!
t

Skulle inte detta kunna ha att söra med krisen
i Kyrkan. i våirlden, med "Dandemin" ?

Den sista uppenbarelsen i Fatima, då ett ihtirdigt regn plötsligt
upphörde, solen"dansdde" i ett sicksackat mönster och verkade
störta mot jorden, vilken sågs av mer än 70,000 människor, inklu-
sive många ateister, som bara ville förlöjliga barnen, Lriciä, Fran-
cesco och Jocinta, skedde den l3 oktober 1917. Första Världskrig-
et slutade strax därefter, den 1l november, den bolsjevikiska revolu-
tionen började den 7 november 1917, kommunistpartiet grundades

i Kina 7921, och Sovjetunionen etablerades 1922. Redan den i3
juni 1929 bad Maria i Tui, Spanien, där Sr. Lricia var nunna, att
Ryssland skulle "konselcreras" äl Marias Obefläckade Hjtirta, så

att det inte skulle bli ett nytt krig och Ryssland inte skulle kunna
sprida sin ftiriidiska ideologi över hela världen. -

Konsekrationen skedde inte. Andra Världskiget blev en ännu värre konflikt än Första Vtirldskriget. Öst-
tyskland, Estonia, Lettland, Litauen, Jugoslavien, Polen, Albanien, Bulgarien, Rumiinien, Tjeckoslovakien
Ungern, Kina, Tibet, Nord Vietnam, och så småningom, Kuba och Syd Vietnam, blev kommunistiska, och
andra länder var på väg. Andra Världskrigets fred slöts år 1945. Det "kalla krigef'resulterade i en riktig
"terror-balans" med kärnvapnen. Konsekrationen av "vdrlden" genomftirdes av Påven Pius XII är 1942 och
av Rvssland åtr 1952- men utan biskooskollesiet. och av Paulus Yl är 1967. Sedan blev Johannes Paulus Il
skiuten den l3 mai 1983, fiirmodligen därför att spänningen i Polen hade blivit så farlig, men mirakulöst
överlevde han, vilket han sade berodde pä"en moders hand som styrde patronen", men också hans konse-
kration är 1982 var utan biskopskollegiet och utan indikation att det var Ryssland som ftirst och friimst
åsyftades, vilket Maria krävde. År 1984 konsekerade han dock "v(irlden" igen med biskopskollegiet, och
med en markerad tystnanl efter ouonäruLaldetavllsrWeLi vilken han, enligt Biskop av Leiria-Fatima,
Alberto Cosme do Amaral, viskade stillsamt - "Rysslanf'. lvarje fall skrev Sr. Lircia till Sr. Maria av
Betlehem. "Ja, konselcrationen fi

beqdran [...l " Och vidare, i ett .),
(påveil kommer att utftira konselvationen. men den kommer att varafrir sen. Lika-fullt kommer Marias
Obe-flackade Hjarta att rridda Rvssland, som rir anförtrodd åt henne."

För vad då, var Johannes Paulus II:s konsekration"för sen"? Ja, vi hade kunnat svara om Påven Johannes
XXIII hade läst upp "den tredje hemligheten" är 1960 enligt Sr. Lricias instruktioner. Men det giorde han
inte; inte heller de ftljande påvarna ftirrän Johannes Paulus II utgav visionen av "den tredje hemligheten"
som officiellt tolkades, som om det enbart hade att göra med det fiirflutna och attentatet, men fort-
farande debatterar man om det har undanhållits ord från Maria om framtiden - om krisen i världen
beträffande den politiska utvecklingen, hotet av krig, och krisen i Kyrkan - skandalerna, omoralen, den
läromässig upplösningen, och kanske om pandemin - om det nuvarande, och om den framtid som vi har att
vänta diirftir att konsekrationen var Sr sen att hindra den tuktan som det profeterades om, trots att
kommunismen ftill i Ryssland och Östeuropa och Kyrkan blev fri, och trots att Marias Obefläckade Hjärta
kommer att besegra allt till sist. som hon lovade Sr. Lricia.
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Sub Tuum Praesidium
är den tidieast bevarade hymnen till Marias

ära, till äran av vår Jesu Kristi Moder, och

således till Guds Moders ära.

I Katolska Kyrkan ffir den användas när som helst efter Completorium ftirutom
under Fastetiden. Ett fragment av den grekiska texten av en papyrus från cirka
250 e.Kr. Den har använts i den koptiska, bysantinska, armeniska, romerska och
ambrosianska liturgin m.m.

Itd ltunc dimlttls, iElnllphorra-
\TII. *

S uB tu-um prae-sf-di- rrrn confd-girItus, .* sancta De- i G€_

rritrix: nostras depre-ca-fi- 6nes ne despf-ci- as in ne-cessi-td-

ti-bus: sed a per-l-cu-lis cunctis li-be-ra nos semperr Virgo

glo-ri- d-sa et be- ne- dfcta. E u o !.r a e.
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