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TAL VID MIDNATTSMASSAN I%g
I S:TA EUGENIA KYRKA I STOCKHOLM.

lulljusen brinna i vira stakar. Vi hilla midnattsmissa. I anden fiir-
J enade med alla goda minniskor pi jorden minnas vi den fiirsta heliga
natten i Betlehem. F{urudant'var di liget i Palestina}

Till fdljd av kejsar Augustus' order, att hela riket skulle skacskrivas,
var det just omkring denna tid pi iret stor folkrijrelse i Palestina. Minga
voro pi resande fot borta fr&n hus och hem, alla miste ju alnd'la sig, var
i sin stad enligt de tolv stammarnas gamla indelning. Den romerske kej-
sarens order var en politisk ltgdrd men hade i Palestina en starkt religiiis
konsekvens. Gamla familjetraditioner togos upp, man lSste i skriftrullor-
na, i Mosebdckerna, konungabdckerna, profeterna, - man talade sins-
emellan om sin stams historia, om Israels storhetstid, de tolv stammarnas
befrielse ur Egypten, deras av Fiirsynen ledda vandring genom ijknen till
det Heliga landet, ddr den utvalda bland folkets kvinnor skulle fcida
virldens Frilsare. Lingtan efter den utlovade Messias blev silunda le-
vande, kejsar Augustus' rent politiska order vickte en brinnande itri efter
Frilsarens ankomst. Och Frllsaren fiiddes i den heliga natten.

Iuropas folk iro i rijrelse och pi vandring nu mera in nigonsin.
Tillf6ljd av nya imperialistiska planer befinna vi oss i Europa, si-
som en nutida f6rfattare med rltta siger, i en av historiens stola flyk-
tingstider. Vi kanske fijr alltid tvingas att Tdmna v&r andliga odlings
gamla boplatser. Dirmed menas icke nlrmast omreglerin gar av Europas
karta utan fastmer den nu hotande, delvis redan pigiende undermineringen
av all m?insklig slkerhet och av alla fdrutslttningar fcir ett ordnat inter-
nationellt samliv. Allt detta har politiska orsaker men utmynnar i million-
tals hjirtan i den allvarligaste friga efter Gud och meningen med mln-
niskolivet. - Saliga iro de som i detta kaotiska mijrker finna vdgen till
Betlehem, de som i sitt innersta vdsen kringstrilas av den religion, som
ingeln fijrkunnat i den heliga natten.

Fijr att rida bot pi Europas nijd behiivs grundliga utredningar, folk-
rittsliga, nationalekonomiska, sociologiska och andra, men framfcir allt
behiivs religion. Religicisa avhandlingar skrivas. Men jag litar icke
pl dessa avhandlingar, om jag icke bakom allt som fijreslis ddr, skiinjer

Credo, u r:e irg. Januari r94o.



R. Vehner.

Jesusbarnets iilskliga leende, d. v. s. trons glada visshet om att F r ii l-
saren dr f 6dd, att den kristna liisningen och iterltisningen in con-
creto Ir klart given. Och iiverallt dir denna liisning lever i ett minnisko-
hjd.rta, gir ett saligt drag av sdkerhet och frid iven ijver det av lidandet
vanstillda, i d6den bleknade minniskoansiktet, - ett itersken av Jesus-
barnets iilskliga leende.

Barnet i krubban har stiftat mlnniskosllkters absolut h6,gsta religion.
Han trider in i irtusendenas synd och nijd och siger: Jag giir allting
nytt. Jag giver den nya himmelen och den nya jorden. Men huru? I
asiatska religioner talades just vid Kristi tid mycket om en minniskans
totala pinyttfijdelsd fijr en hiigre vlrld. Han som fciddes i Betlehem giver
denna mlnniskans totala pinyttfiidelse. DIri ligger den heliga nattens
outsdgligt stora g&va, att ett litet mlnniskobarn, som sjilvt ir den eviga
Guden, lovar nt enyar som har god vilja, fullkomlig riddning ur synden
och allt minskligt ellnde, rdddning genom en moralisk' dvernaturlig, total
pinyttf6delse fdr en hiigre vdrld. Att denna pinyttfddelse fijrlinas oss

genom den heliggiirande n&den, behijver jag icke fijrklara hlr, dirom upp-
lyser katekesen. Jag vill blott i all korthet ftjr att illustrera och fiir-
djupa julbudskapet om pinyttfiidelsen, rikta Eder andakt och uppmirk-
samhet p& Ztta saligheter, som lysa kring Gudabarnet i krubben, itta
strilar ur Jesusbarnets sjil, strilar, som allena visa vlgen till v&r pinytt-
fijdelse i Kristus, till den eviga julen i sjilen.

Saliga iro de i anden fattiga! - Sen, Jesusbarnets frivilliga fattig-
dom i Betlehem! Denna vlrldens stolta furste frestar mlnniskan till att
se livets enda mil i rikedom och ira, men Kristus kallar pi sin fdrsta
dag till frivillig fiirsakelse, till de umbiranden och det fiirakt, som omedel-
bart fiilja med fattigdomen. Mn de millionals husvilla mlnniskor i
Europa, som nu beriivats allt vad de lgt och aldrig fi det tillbaka, och
ingen Riida Korsinsamling eller annan aktion kan indra det, f6rsti vad
Kristus menade med sin fatdgdom i Betlehem, ett fijrsta steg till hans
yttersta armod pi Golgata. Saliga iro de som, blottade pi allt jordiskt,

' Innu hungra och tiirsta efter rlttfirdighet, efter en Guds existens och nlr-
het, efter Guds tempel, Guds ord, Guds brcid, Guds dom. D& kan det
.vara, att kroppen Sndi svilter och fryser ihj1l, men sjilen, hela min-
niskan riddas fiir den nya himmelen och den nya jorden.

Saliga lro de som si5rja, som lida fiirfiiljelse fiir rlttflrdighetens skull.

- Kommen ihig, att Jesusbarnet i Betlehem genast f6rfiiljdes av F{erodes,
och betinken, att en orsak om icke orsaken till den allminna nijden ir
nigra mlnniskors sataniska hat mot Gud och allt vad kristendom heter.
Minga lidanden iro dirfcir en fiirf6,ljelse fiir rittfirdighetens skull, ibland

2



Tal vid mldtrattsmissafl ry19

vdrre:in vid den tiden, di kristna som.levande vekar lyste vid cesaref-
nas brutala fester. Gudabarnet ingriper icke omedelbart, varken di eller
nu,:men han hiller sitt lijfte: saliga dro de som fiirfiiljas f6'r min skull,
de som sdrja, de skola triistas. Sisom endast en Gud kan trijsta.

Saliga iro de saktmodiga, ty de skola irva jorden' - Det grymma
vlldet kan icke skapa varaktiga virden, diirfdr btirjar Kristus sitt eviga
rikes bygge som eft hjllpliist, maktliist, varnlijst barn. Hjilplos, makt-
lOs, ,rarnlOr var han dven pi korset. S& biirjas och fulllndas allt gott
hai pA jorden. Mildhet och saktmod dr icke feghet. Den kristna mild-
h.trn kian.r i det dagliga livet en sjiilvbehirskning och en karaktirsfast-
het, som ofta fiirtjinar namncjr heroism. Denna heroism erdvrar den nya
himlen och den nya jorden.

Saliga [ro de barmhdrtiga. - Vid sidan av mildheten st|r barmhirtig-
heten. Barnet i krubban har icke kommit som domare utan fijr att, taga
borr vlrldens alla synder. Si vill iven den kristna barmhirtigheten ftir-
l&ta &t alla hill. Den anklagar icke andra, den slir sig fdr sitt eget brdst,
ty den ]Iet om en allas delaktighet i en gemensam skuld. Den beder iven
fiir sina fiender.

Saliga iro de renhjdrtade. - Sen vid krubban fenhetens hirliga ideal,
den alltid rena jungfrun, Herrens moder. Ensam vlrdig att fiida honom
som Ir ljus av ljus, Gud av Gud, iterskenet av Faderns hlrlighet. Saliga
lro de irn^, ty de se Gud. Maria har seft Gud, hon har i den heliga
narten vunnit djup insikt i den hemlighet, att en Gud skulle fiidas pi
jorden, art han pi andligt sltt skulle fd,das i otaliga minniskohjlrtan'
Minniskor skola fi bliva Guds barn. Ddrmed komma vi till den stcirsta
saligheten.

Saliga iro de som stifta frid, ty de skola kallas Gudg barn' Det
ar den heliga nattens salighet, ty den talar om frid, om Guds barn, Och
alla Guds b"rrr, ,o* bo och bygg" jorden runt, ha just under den heliga
natren den innerligaste lingtan att stifta frid. Lit oss dirf6r vara Guds
barn och stifta frid, fijrst och frimst i vir egen sjll genom att trots tidens
frestelser icke avfalla frin den kristna tron utan hnlla fast vid att vir
jdgHdje icke 1r naivt sjilvbedrigeri utan evig sanning. Barnet i krubban-ir 

?ridsfursten, hans religion giver fridens sYar pi mlnniskans lngsligaste
frigor. - vi stifta frid hos oss sjllva genom art i kraft av Kyrkans
,akra*r.rt leva i samvetsfrid med Gud. och nu ert ord till dem bland
oss, som blott slllan komma till kyrkan och kanske aldrig mera mottaga
Guds heliga sakrament. Kire vin, gld,m icke, att du i llngden icke kan
leva i samvetsfrid med Gud utan botens och altarets heliga sakrament.
Aven du ir kallad till den nya himlen och den nya jorden. Var icke dijv



R. N7ehner.
)

mot Guds kallelse. - Vi stifta frid genom att leva i frid med vir dag-
liga omgivning, genorn att vi icke fijrstora motsatserna utan sli broar 6ver
dem. Vid varje helig missa liser jag en slrskild bdn ftir dem som i fijr-
samlingen arbeta fijr sammanhillning och enhet. Sidana minniskor lro
sannskyldiga fredsinglar. Mi Gudabarnet vilsigna dem.

Guds barn viga sig dven pi den civermlnskliga uppgiften att stifta
frid pi jorden. De som 6ro Guds barn ha ett hjdrta fiir hela minsklig-
hetens nijd. Alla tirar och verop f& en genklang i deras b<in och bli hos
dem - d?iri ligger det ikta kristliga, det apostoliska - ett rop om barna-
skapets, pinyttfiidelsens nid fdr alla mlnniskorl I alla lidanden se de
med vlrldsaposteln i Romarbrevet den hiigre pinyttfiidelsens vindor. Om
r. o. m. enligt Romarbrevets djupa ord den fijrnuftsliisa skapelsen suckar
och vlndas i vlntan pi Guds barns fulldndade pinyttfd,delsi, huru myc-
ket mera miste icke di vi kristna be Fadern i himmelen, att alh.lidande
pi jorden m|tte f3. den meningen, att p&nyttfiidelsen genom Sonen full-
bordas hos alla dem som ha god vilja. Den som i den heliga natten icke
gtir skapelsens, hela minsklighetens suckan till sin egen suckan och b6,n
genom ett lrligt Fader vir; har dnnu icke fattat djupet i den kristna jul-
glidjen. Den rotar i en djup smlrta och har sin frid och enda triist i
Gudabarnet som ligger i krubban. * Att stifta frid pi jorden, det be-
tyder att enkelt som ett barn tillsammans med skapelsen be till allas vir
Fader i himmelen.' Det var itta strilar ur Jesusbarnets sjil. Lit dem lysa i din sjiil, bland
itta strilar finns sikert en som du mest behiiver f6r att bliva en i Kristus
nyfiidd minniska.

Innan vi nu sjunga vir julpsalm, falla vi pi kn?i och lisa en tyst biin
16r alla lidande minniskor. Amen,

R. tVehner.



DEN GREGORIAI{SKA KYRKO-
MUSIKENS RENASSANS.

I Jnder de sista irtiondena har den liturgiska vetenskapen inom vir Kyrka
L/ bedrit'its intensivt. De gamla cisterlindska liturgiernas utforskning ha
varit fiiremil fdr de lirdas slrskilda intresse, sorn exempel hirpi kan
nimnas Brightman's: "Liturgies eastern and western" (r896) och Siletsky's:
"Den orthodox-katholske Kirkes guddommelige Liturgier" (r9o9). SP.-
ciellt har det vetenskapliga liturgiska intresset inriktats pi utgivandet
av gamla liturgiska texter. Ett, storslaget arbete pi detta omr&de ir Dreves'
och Blumes samling av den medeltida latinska diktningen: Analecta bym-
nica medii. avi, vilken innefattar mer in to stora band. Ett utdrag hirur
utgavs ryo9 i tvl band betitlat: "Ein Jahrtausend lateinischer Hymnen-
dichtung". Efter kriget r9r4-r8 grundade de tyska benediktinerna en
"Verein zur Pflege der Liturgiewissenschaft", som utgivit en mlngd be-
rydelsefulla publikationer, bl. a. utgiva de "Jahrbiicher fiir Liturgie-
wissenschaft", vilka innehilla fiirteckningar 6ver viktigare litrcratur inorn
detta gebit. Ar r9o3 plbiirjades ett stort vetenskapligt arbete: Cabrol:
"Dictionnaire d'Arch6ologie cbrttienne et de Li'twrgie".

Det rent vetenskapliga arbetet har emellertid mest anlagts fiir det prak-
tiska Indamilet; det har populariserats genom upplysningsverksamhet.
Frimst har det glllt att giira liturgien till ett livsbehov fcir alla sanna
katoliker. Pius X har en g8ng yttrat: "man skall icke vara med i eller
vid liturgiens utfijrande utan man skall uppleva liturgien sjllv".

Vir Kyrkas musikaliska strlvanden har hemfijrst tvi stora segrar detta
Erhundrade: de nya vatikanska koralbijckerna och Pius X:s Motu proprio
(tgoi. Dessa utgdra en reaktion mot de missfiirhillanden som genom
tiderna insmugit sig i musica sacra. Vir kyrkomusiks stdrsta skatt, den
gregorianska koralen lr uppvuxen i Kyrkan dllsammans med den liturgi
den skulle tjlna och ir helt limpad fijr detta indam&I.

Redan innan Pius X:s Motu proprio utkom hade emellertid en reak-
tionlr rdrelse uppstatt. Den utgick frin benediktinerna. Det starka in-
tresse fijr den gregorianska singen som vaknat, omhindertogs framfiir allt
av munkarna i Solesmes. I samband hirmed mi tvi namn nlmnas:
Pothier och Mocquereau. Den fiirre utgav 1883 en Liber gradualis, i vil-
ken de medeltida melodiernas renhet iterstlllts. Nigra er senare utgav
han en Liber Antipltonariws. Dessfdrinnan hade han tillsammans med
dom Gudranger (r88o) som inledning till ovannimnda arbeten utgivit
ett epokgiirande arbete tjver den gregorianska musiken: M&lodies Grigo-
riennes. Dom Mocque r.€nu pibiirjade 1889 det monumentala arbe-
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tetz Pal\ographie rnusicale, vilket. innehiller fototypiska nytryck av de
Ildsta medeltida handskrifterna (gregorianska, ambrosianska, galliska,
m. fl.) med fcirklaringar bl. a. av de olika nationerna samt avhandlingar
ijver koralens historia, teori och utfijrande.

r9o3 b6rjade Pius X:s pontifikat och i och med detta intrida vi i ett
mycket betydelsefullt skede fiir den gregorianska musiken. Bland Pius X:s
fijrsta itgirder -var att avskaffa Editio Medicea och tillsitta en
kommitt6 fiir koralens lterstlllande. Det nya Gradualet utkom . redan
t9o7 och Antiphon alet t9rz. Dessa nya upplagor benlmnas Editio
Vati.cana och iro de enda officiellt tillitna inom Kyrkan. Redan innan
Pius X blev vald till pive hade han visat stort intresse f6'r kyrkomusiken,
sdrskilt f6r gregorianiken. Dlrom vittnar ett r89y utflrdat herdabrev.
Fiir att fortast miijligt uppni sitt mil utger Pius X en kyrkomusikalisk
l"g. Den utflrdades den 22 noy. r9o3. Genom denna ldra vi klnna:
kyrkomusikens visen och lndamil; musikens fOrhillande till de litur-
giska texterna; instrumentalmusiken i gudstjinsten; musikens fiirhlllande
till ceremonierna m. m.

Det ir mycket intressant att taga del av vad Pius X har att siga i
dessa viktiga frlgor, och jag vill ddrfiir itergiva vissa delar dirav.

"Den heliga musikens uppgift ir densamma som liturgiens ijverhuvud:
Guds fijrhiirligande och de trognas uppbyggelse. De trognas uppbyggelse
tjdnar den genom att ftirlina den liturgiska texten stijrre kraft, si att
denna f&r stijrre fiirmiga att upptenda de troendes andakt. Dlrfiir miste
den till sin form vara helig och allmln. Helig, si att allt viirldsligt si-
v?ii i komposition som utfdrande, lr uteslutet. Allmin' si att inga natio-
nella egenheter fijrefinnas som kunna giva andra nationer anstiit."

Pius X bedcimer nu den i Kyrkan fdrekommande musiken med dessa
egenskaper som mittstock. "Frimst iro de eftersijkta egenskaperna till-
finnandes i den gregorianska musiken. Den framstlilles dZirfiir sisom
Kyrkans yppersta fijrebild fiir helig musik. Som allmin regel kan sigas,
att ett musikverk, avsett fiir Kyrkan, ir heligt och liturgiskt v?irdigt i
den min det nlrmar sig den gregorianska musikens anda och mera ovirdigt
Herrens tempel ju mer det avllgsnar sig frin denna fijrebild."
"I hiig grad besittas de sagda egenskaperna dven av den klassiska poly-
fonien. Diirfiir biira ocksi dess verk flitigt utfiiras, framfdr allt i dc
stora katedralerna."

Btjr man di icke framftjra moderna musikverk? Om dessa siger Pius X:
"Aven i den moderna musiken finnes stundom dessa egenskaper, varfdr
lven den ir tilliten, om blott noga beaktas, att intet v2irldsligt fir komma
med. Den teatraliska stilen dlremot frlnklnnas de fijr den heliga musi-
ken grundllggande egenskaperna. Den bijr dlirfdr kraftigt motarbetas".
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Den gnegorianska kyrkomusikens renaissans.

Betriffande insrumentets anvendning i kyrkan siger Pius X: "Orgeln
ir givetvis till8ten. Ovriga instrument diremot endast med vederbiirande
biskops tillitelse. Under alla fiirhlllanden iro likvll alla slags
pianoinstrument och alla instrument, som blott avse att fram-
kalla sttjrre eller mindre larm, fiirbjudna. Mlssingsinstrument fir blott
av sirskild anledning och efter biskopens medgivande fdrekomma".

S2irskilt betonas, att di singen alltid intager frimsta rumm€t, orgeln
och de <ivriga instrumenten blott fi understiidja denna, aldrig under-
trycka den. Som medel f6'r genomfijrandet av denna pivliga lag fiire-
skrevs att varje biskop skulle tillsltta ett utskott av sakkunniga som
skulle kontrollera kyrkomusiken inom sitt stift. Vidare fijreskrevs att
man skulle odla den gregorianska singen flitigt i prlstseminarierna. At-
minstone vid huvudkyrkorna skulle man &teruppliva de gamla sing-
skolorna, samt pi allt sltt understiidja de hiigre kyrkomusikaliska utbild-
ningsanstalterna.

Sidana iro de yppersta strivandena inom vlr Kyrka! Att verklig-
heten icke alltid motsvarar idealet flr man dock understundom erfara,
men vi sti fortfarande blott infiir begynnelsen till detta arbete. Fijrr
dvades den gregorianska singen huvudsakligast i klostren och i de stdrre
kyrkorna, medan de senaste iren koralen dvergitt till att bli fiirsam-
lingens egendom. L&tom oss ddrfijr vil virda denna singskatt, lit den
bli en sing frin hjd,rtatl Icke fd,rglves har den helige Benedikt i sitt
kapitel om s8,ngen bjudit: Mens nostra concordet voci
n o s t r e (Vlr sjil stimme 6verens med vfu riist).

G. Scbedin.



KATOLSK SYN PA tsEFOLKNINGS.
FRAGAN.

))xTad skola vi g6ra med livet, detta ob[ndiga, oberlkneliga, farliga?
V Skol" skapelsekrafterna fi fritas s6nder av psykologism, natio-

nalism och en teknik som trdngt 6nda fram till kilorna? Eller miste vi
r€sraurera Tors och Frejs beliten? Det finns bara en som kan bide be-

vara kraften och gtira den god: Kristus. vir viig 1r den han gick iiver
de nordiska markerna tillbedd av lrans och den tapPra livsviljans folk.
Han mnste f& itershinka Norden den dubbelbottnade viljan att leva
och leva kristligt. Livet ir intet rlknestycke men ett maktsPel. Makt
stir mot makt. K5rlek och godhet mot vild och brutalitet. Men en and-
lighet, som blivit s& fin och bekvim att den ryggaf fiir skapelsemakter-
,ri, krav, har ingenring med Kristi makt att g6ra. Den ir diimd att
malas sijnder i kampen. Kristi Gud och Fader ir ocksi livets Gud. Vi
fi inte gliimma den ftjrsta artikeln i vEr tro." Dessa manande ord, som
Ax e I B ot. r 6 m skrev i en artikel "Kristus i' Norden" (N.D'A. 8/t 39),
iterspegla de tankar, farh&gor och fiirhoppningar som miste uppfylla en

krist.n - den som verkligen lnnu vill vara kristen - infijr befolknings-
fr&gans allvar. Fd,rsijket att hlr komma fram till en kristen syn mlste
ovillkorligen leda till denna frnga: Vilken ir Kristi syn och dirmed
Guds syn, denne vir Guds syn, som uppenbarat sig ftjr oss i och genom

Jesus Kristus. 
.

Men huru kunna vi ur allt detta famlande efter en kristen ltisning, som

mciter oss i vira dagars kristna litteratur, komma till en verklig fast
stindpunkt, huru kunna vi ur alla dessa s& olika och skiftande "kristna"
-enirrga, komma till en infijr Gud och Kristus och dlrmed lven f6r
,rirt kristna samvete absolur giillande levnadsnorm? vir tidigare be-

traktelse ijver befolkningsfrigan') har redan lett oss fram till
den frir oss katolska krisrna sjllvklara konsekvensen: vi miste
siika den avgiirande orienteringen hos vir tros killor och lita leda oss

dit av Kyrkans auktoritet, som enligt Kristi uttryckliga vilja skall visa
oss den rdtta vdgen just i sidana hiigst komplicerade och i hiigsta grad
livsviktiga fr&gor. M. a. o. vir kristna syn miste, fijr att kunna
.rr"r" o.h fiirbliva kristen, vara och fiirbliva en katolsk syn. viig-
ledda av Pius XI:s rundskrivelse Casti connubii, som auktoritativt sam-
manfattar den katolska liran om lktenskap och sexualmoral, vilja vi nir-
mare begrunda denna syns sanna religiiisa och kristna innebiird.

r) Credo, i,lni 1919, s. 16r, ff.



Katolsk syn pi befolkningsfrigan.

Befolkningskommissionen, etminstone sesom helhet, vill, utan vidare
raga som utgingspunkt fiir befolkningsfrigans liisning der "faktum, som

vi helt enkelt ha att utgn ifrin", ndmligen att "ftjdelsekontrollen, pi
vilket sitt den nu ln m& bedrivas, ligger i linje med tidens hela liv och
hiir med till den moderna familiens egnaste natur och viisen"'), och fijrut-
sitter helt enkelt, att med "den nya tiden" iven "en ny moraluppfatt-
ning" miste erkennas,,utan att nirmare friga efter om icke till lventyrs
denna moderna "etik" Esidosltter ofiirytterliga gudomliga och mdnskliga
rittigheter samt kullstijrtar den av Skaparen upprlttade och av Ater-
liisaren iterstillde moraletiska ordningen. Men det betyder dock vil att
taga hela fr&gan alltfiir ytligt, fijr att icke siga ansvarsliist, i varie fall
helt och hillet okristligr Blopt en rent materialistisk och dirmed ateistisk
vlrldsiskEdning kan g& till vd"ga pb det sdttet. Med ritta framhiller
diirfdr Anders Byttner: "Det ligger nu i <ippen dag, att med ut-
gingspunkt i en dylik iskidning g i r det helt enkelr icke att Estad-
komma den,positiva familjeinstillning' kommissionen efterlyser, huru
mycket socialpolitik man 5n bedriver. Ty accepterar man i stora drag
denna 'modernat livssyn, di kan man icke med ansprik om konsekvens
motsefta sig en huru lingt driven fd,delsekontroll som helst. Att ha fi
elier inga barn ir di det enda rationella; fiirlldraskapet med dess ofrin-
komliga uppoffringar, besvir och risker, och dess alltid en smula oslkra
glidjelmnen ir ur den individeQlla lyckomoralens synvinkel ingenting
att ld,gga i vigsk&len mot det trygga avnjutandet av materiella fcirminer.
Att som kommissionen arbera ftjr en 'positiv familjeinstlllning' med be-
varande i iivrigt av den materialistiska livsinstlllningen ar att begdra,
att minniskorna pi e t t begrdnsat omride skola tilllmpa en livsstil,
som staf i deri bjiirtaste motsettning till hela deras ftirh&llningssdtt pn
livets d,vriga omriden. Det g i r helt enkelt inte. Ingenting annat an
ett oreserverat erklnnande av plikt och ansvar infdr ijverindividuella,
andliga vdrden kan bryta den materialistiska lyckomoralens trollkrets"').

Men dessa "tjverindividuella, andliga vlrden" fi vi kristna icke blott
siika i stat, folk och samhille utan i en sann religion och kristendom.
Ddrfiir kommer kyrkoherde Tord Strcim sanningen dnnu nirmare
di han skriver: "En etik, som inte grundar stg pi en bestlmd livs&sk&d-
ning och siledes inte fijrkunnas i tro pi ett obetingat, ofrinkomligt,
gudomligt 'miste', den glr hos massan in genom ena orat och ut genom
det andra (om man nu 6ver huvud taget kan fi den fram till nutidens
6ron) eller, befolkningspolitiskt uttryckq den lider av en ofruktsamhet,

1) Yttrande med socialetiska synpunkter pl befolkningsfrigan, avl:imnat av befolk-
ningskommissionen. Stat. off. utr. i938': t9; Socialdep. Sid. za.

) Vetensli.ap och politik i befolkningsfrigan, s. 3r, f.
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som jag befarar att ingen befolkningskommission i virlden kan rida
bot pl"').

Dlrfiir fastsli vi ocksi med Pius XI:s rundskrivelse, att alla fr&gor
l6sas ocksi frln religiiisa och kristna synpunkter, emedan iktenskap och
sexualliv sti iven de under religionens och kristendomens anda, i fall
de skola vara och frirbliva icke en fijrsttjrande utan en uppbyggande och
verkligt lyckliggiirande kraft i det personliga livet sivil som i det sociala.
"HIr bdra vi", skriver p&ven, "framf6r allt iterkalla i minnet den ofel-
bara ldrosats, som beklnnes av varje sund filosofi och Innu mer av den
heliga vetenskapen om Gud: der som urartat kan icke iterfd,ras till sin
ursprungliga, rd'tta ordning annat en genom ett itervindande till Guds
avsikter, vilka iro mittstock fcjr allt ritt och fullkomligt (enligt den hel.
Tomas av Aquino, Summa tbeol. r a,2Ae 4 9r, a r-2). Dirfiir har
Vir fciretridare Leo XIII gentemot naturalisterna med ritta betonat:
'Det Ir en gudomligt sadflstad lag, att vad Gud inrlttat i naturen blir
oss till si mycket stiirre nytta och vilflrd, ju mer det fir fiirbli helt
orubbat i sitt naturliga tillstind. Gud, som har skapat allt, visste lven
att giva de medel, som vore tj?inliga till varje visens underhlll och Hans
vilja har fdrordnat om allt, si att var och en pi ett ftjr honom llmpligt
sitt kan uppn8 sin bestdmmelse. Men om minsklig oiiverlagdhet eller
ondska fd,rlndrar eller omstdrtar den tingens ordning, som med sidan
omsorg blivit faststelld, da begynner iven det, som varit vist och inda-
mllsenligt inrittat, att skada, eller det upphtir i varje fall att liinda till
nyrta. S&, sker antingen, emedan det genom f6rlndringen fijrlorat sin
kraft att verka gott, eller emedan Gud sjllv silunda vill straffa min-
niskornas stolthet och fiirmltenhet' (Encykl. Arcanarn ro/z t88o). F6,r
att den rltta ordningen i iktenskapet mi kunna iterstillas miste man
ldra att f6,rsti och ritta sig efter Guds avsikter med iktenskapet"2).

Vi anfiira nu fiirst de stlllen ur rundskrivelsen, som klart och tydligt
framhilla iktenskapets och sexuallivets fiirhillande till och beroende av
religion och kristendom, fiir att sedan nlrmare begrunda deras innebiird
fcir en katolsk syn pi befolkningsfrigan.

Piven framhiller i allminhet: "Icke av minniskor stiftades de
lagar, som skulle stirka, bekrifta och upph6,ja iktenshapet, utan av Gud
sjllv, mlnniskonaturens ursprung, och av Vir Herre Kristus, genom vil-
ken denna natur blivit iterl6st. Dessa lagar kunna silunda aldrig bliva
beroende av mlnskligt godtycke eller av en mot dem stridande ijverens-

1) Nir stenarna ropa, Sv. D. 7/5 39.2) Casti connubii, sid. 4;, f. Vi citera efter den svenska civerslttningen,
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kommelse mellan makarna. Detta 5r den Heliga Skrifts llra, detta ir
Kyrkans stindiga och allmlnt utbredda arvslira, detta 'dr det heliga
Tridentinska kyrkomiitets hiigtidliga fiirklaring. . . Genom denna fria
viljeakt (varigenom vardera parten giver och mottager de rittigheter' som
Iro frirbundna med det iktenskapliga stindet) kan emellertid endast av-
gdras, huruvida de bida parterna verkligen iinska ingi ett iktenskap med
varandra. Men |krcnskapets visen Ir ddremot helt och hillet undan-
draget den mlnskl iga viljan, si att nlr nigon en g|ng ingitt ett ekten-
skap, Ir han underkastad de lagar och visentliga egenskaper som Gud
fiirllnat detsamma. Den heliga gemenskapen i ett sant ektenskap kom-
mer alltsi till stlnd b&de genom Guds vilja och genom mlnniskans vilja:
frln Gud kommer sjilva instiftelsen av iktenskapet, de lagar, som styra
det och de vilsignelser, som utgi diirifrin. Men frin minniskorna stamma
de enskilda iktenskapen med de fcirpliktelser och den vllsignelse Gud
dirmed fdrknippat, nlr'mlnniskan med Guds hjiilp och nid idelmodigt
och fiir hela livstiden hingiver sitt eget jagit den andra Parten" (1, ff.).

"Bland iktenskapets vilsignelser intager barnet .,, .'i,r,
den f 6rsta platsen. Och fiirvisso, minniskosllktets Skapare' som
i sin godhet velat anvlnda minniskorna som sina medhjllpare vid livets
fortplantande, har sjiilv lirt oss detta, nir Han i paradiset instiftade
lktenskapet och sade till vira stamfiirlldrar och genom dem till alla
framtida ikta makar: 'Varen fruktsamma och fiiriiken eder och uppfyllen
jorden'. Detsamma utlaser den helige Augustinus klart och tydligt ur den
helige aposteln Pauli ord till Timoteus, n|r han skriver: 'Apostelns ord
iro ett vittnesbijrd om, att dktenskapet ingis fiir att livet mi fortplantas.
Han siger: 'Jag vill, att de kvinnor som innu iro unga skola gifta sig'.
Och som om nigon hade invint: 'Varfijr?' till?igger han strax: 'Fijr att
fiida barn och vara husm6drar'. . . Minniskans virdighet och hiiga lnda-
mil visa rydligt vilken stor Guds g&va och vilken vilsignelse fiir akten-
skapet barnet utgdr. Mlnniskan ijvertriffar ju redan genom sitt fcirnuft
hela den <ivriga synliga skapelsen. Hirtill kommer, att Gud icke liter
mlnniskorna bliva till endast fijr att de skola leva och uppfylla jorden,
utan innu mer fcir att de skola dra, kinna och llska Flonom, den Sanne
Guden, och en ging i himmelen evigt gl?idja sig lt att tillhdra flonom."
. "Dirav frirsti vi med lltthet, vilken stor giva av Gud och vilken
utomordentlig frukt av iktenskapet barnen Iro, vilka bliva till genom
Guds allmakt och under ikta makars medverkan. Kristna ftirildrar mi
dessutom betinka, att det icke blott Ir deras uppgift att bevara och fort-
planta minniskosllktet pi jorden, je, att det icke ens ricker att fostra
vad slags tillbedjare av den Sanne Guden, som helst, utaR barn' solYr
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skola bliva medlemmar av Kristi Kyrka, nya medborgare av de heligas
samfund och av Guds husfolk, si att det folk, som vigts till Guds och
vlr Frilsares tjanst dagligen mX vlxa i antal . . . Om en sant kristen
moder behjirtar detta, skall hon fiirsti, att Frilsarens ord iga sin till-
limpning pl henne i en hiig och alltigenom trijsterik mening: 'En kvinna. . .
nir hon har fiitt sitt barn, kommer icke mer ihlg sin vinda fiir glddjen
iiver att en mlnniska blivit fitdd till vlrlden'. Hon kan iivervinna allt
lidande, alla sorger, alla bekymmer, som Iro fiirenade med hennes moder-
skap och med mycket st6rre rltt och i en mycket hiigre mening In den
idla romarinnan, Gracchernas moder, friijda sig i Herren ijver sin blomst-
rande barnaskara. Och bida makarna skola beredvilligt och med tack.
samt hjerta taga emot barnen ur Guds hand och betraka dem som ett
pund, som av Gud blivit dem anf6rtrott, icke fdr att de skola anvinda
det endast till sin egen eller det jordiska fosterlandets nytta, utan f6r att
p& domens dag med vinst llmna det tillbaka it Gud.

Vidare heter det angiende barnens uppf ostran: "Vi vilja
innu en glng sammanfatta det hela med den helige Augustinus' ord: 'Bar-
net skall emottagas med klrlek och uppfostras i gudsfruktan'. Alldeles
detsamma uttrycker den kyrkliga lagboken med kirnfulla ord: 'Akten-
ikapets huvudlndamil ir barnalstring och barnuppfostran'. Pi grund
av den hiiga v?irdigheten och betydelsen av den tvifaldiga uppgift fdr-
dldrarna pitagit sig fiir barnets blsta, m&ste slutligen framhillas, att enligt
Skaparens vilja och naturlagen den uteslutande rdtten och privilegiet. att
alstra nytt liv gives genom iktenskapet och miste ovillkorligen fdrbliva
inom dess helgade grlnser" (ro, ff.).

Ndr piven talar om den iktenskapliga trohe ten betonar
han: "Herren Kristus ville icke endast fiirdiima varje form av s. k.
polygami och polyandri, samtidig eller successiv fcirbindelse med flera
personer och varje annan osedlig yttre handling. Nej, p& det att lkten-
skapets helgade omride fullt skulle bliva skyddat, har Han hirvidlag
t. o. m. fOrbjudit alla frivilliga tankar och beglr. 'Men jag slger eder:
var och en som ser p& en kvinna fijr att begdra henne, har redan gjort
Iktenskapsbroft med henne i sitt hjirta'. Dessa Kristi ord kunna icke
ens genom endera makens samtycke berijvas sin kraft, ty de iro uttryck
ftjr Guds och naturens lag, som ingen mlnniskovilja kan fijrindra eller
upphiva" Men fiir att den dktenskapliga troheten mi kunna strila i all
sin glans, mnste iven makarnas intima umglnge med varandra hava en
kysk prigel, genom att makarna i allt f<ilja den gudomliga lagen och
naturlagens anvisningar och stldse bemdda sig att lyda den allvise och
helige Skaparens vilja med en allt stijrre viirdnad fiir Hans verk" (r4, f.).

I2



Katolsk syn pl bcfolkningsfrlgan.

Med stor sorg konsraterar'paven ?iktenskapets nutida f iir-
n e d r i n g, hur "iktenskapets helgd icke hemligt, utan iippet och ohdljt,
med Esidosiittande av all skamkinsla i ord och skrift, i sceniska fram-
stlllningar av alla slag, i romaner, kirlekshistorier och satirer, i filmer
och radiofiiredrag, kort sagt med alla moderna medel nedsmutsas och fiir-
liijligas. Skilsmiisa, iktenskapsbrott och laster av skamligaste art bliva
antingen f6rhiirligade eller i varje fall framstillda i s8dan dager, att de

ry"k"r gi fria frnn all fijrebrielse och vanheder. Det saknas icke heller
litt.r"tur, som i sjllva verket endast har ett yttre sken av vetenskap'
men som man icke desto mindre utan vidare kallar vetenskap, fijr att
den si mycket littare skall .finna omslttning. De i dessa biicker fiir-
svarade teorierna salubjudas som den moderna andens errivringar, vilken
i sanningens intresse skulle ha frigjort sig frin alla gammalmodiga fiir-
domar *h ,o- alltsi till dessa fdrlldrade &sikter iven riknar den ned-
lrvda, kristna llran om lktenskapet" (sid. z4).

som "upphover till det onda" betraktar rundskrivelsen
"pistflendet, "tt akt.rrskapet varken ir instif tat aY naturens Upphovs-
man eller av Kristus upphtijts till virdigheten av ett verkligt sakrament,
utan uppfunnits av minniskor", och de slutledningar, som man drar ur
denna liya ldra, "nimligen, att de lagar, fiirordningar och seder, genom
vilka lhtenskapets ordning uppritthilles, helt och hillet sti under min-
niskans herravilde, emedan de uteslutande ha mlnniskans vilja att tacka
fdr sin tillblivelse och dirf6r kunna och miste indras eller avskaffas
alltefter mlnniskornas go$finnande och de fijrhandenvarande tidsf<ir-
hlllandena. Men kiinsdriften som har sitt upphov i den mlnskliga natu-
ren, Ir oantasrbar, siger man, och biir icke begrlnsas inom iktenskapets
fam. Den skulle dirfiir kunna tillfredsstillas bide inom och utom ikten-
skaper, iven uran hinsyn till iiktenskapers syfte, liksom man menade,
att en sedesl6s kvinnas sklndliga utsvevningar vore nistan lika berittigade
som en lagligen vigd hustrus kyska moderskap. utglende frin dessa

id6er, ha nigra kommir dirhdn, afi de utdnkr nya slags fijrbindelser,
som enligt deras fijrmenande bittre motsvara de moderna tidsfiirhnllan-
dena och vilka de vilja betrakta som nya former av lktenskap. Nigra
vilja infdra 'tillfdlliga dktenskap', andra rala om 'fcirsciksdktenskap',
anjra iterigen om 'kamratdktenskp' och man vill tillerklnna dem alla
e6 verkligt lktenskaps alla rdttigheter och friheter, likvll utan nigot
ouppliisligt band och uran avkomma, si vida icke de bida parterna fiir-
vandla sin samlevnad till ett iktenskap i lagens fulla betydeise. Det
finns till och med sldana, som med all makt ivra fijr att deras vill-
farelser skola finna laglig stadfdstelse eller att staten och samfundet it-
minstone visa f6rstletr. iOt d.*. Men de hysa ingen tanke p& att.allt
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detta icke har det minsta med modern kultur att skaffa, vilken de sirta
h6gt, utan enbart 5r ett avskyvlrt sedefdrdlrv, som skulle f<jra ett kul-
turfolk tillbaka till vissa vilda folkstammars barbariska sedvinjor och
bruk" (25, f.).

Si riktas uppmlrksamheten iter "pa barnen, vilka minga ha
djirvheten att kalla lktenskapets besvrrliga biirda, fdresliende,
att gifta peisoner skola befria sig fr&n denna biirda, men icke genom
drbar Zterhillsamhet (som lr till8ten lven inom iktenskapet, om bida
parterna samtycka dirtill), utan genom att bruka onaturliga medel.
Nigra gcira ansprik pi en dylik brottslig frihet, emedan de vilja und-
vika barnalsffingens bdrda, men icke tillfredsstiillander av sina begir.
Andra iter pflst&, att de icke kunna leva iterhillsamt, men i andra sidan
icke kunna ha barn pi grund av personliga svirigheter, r. ex. av ekono-
misk art. Men ingen grund, hur allvarlig den in mi vara, kan lita det
till sitt vrsen naturvidriga fdrvandlas till nigor naturligt och i sedligt
hinseende tillitet. Da den lktenskapliga akten tillsin natur 6r att frambringa nytt liv, begi de,
som vid dess utdvande me d beritt mod mot-arbeta dess naturliga verkan, en synd mot na-turen och giira sig skyldiga till en skindlig
handling, som till sitt innersta visen ir ond.
Det biir dirfrir icke frirvina oss, atr den Heliga skrift vittnar om, arr
Guds Majestd't hatar och avskyr en sldan fiirkastlig glrning och .stundom
lven har bestraffat med driden. Till detta hinvisar iven den helige
Augustinus, nir han skriver: 'Till och med umglnget med den lagliga
hustrun ir olagligt och syndigt, nir avlander av barn frirhindras. Onan,
Judas son, gjorde detta, och dirfiir dcidade Gud honom' (r Mos. 38: 9, f.).Di man nyligen i uppenbar morsats till den oavbrurna kristna traditionen
trott sig biira h6gtidligen fiirkunna en annan llra i denna fr8ga'), har
den Katolska kyrkan, it vilken Gud anfdrtrott fdrsvarer av sedernas
okrrnkbarhet och renhet hdjt sin stemma f6r att skydda det rktenskap-
liga f6rbundets renhet frin att besmittas av denna vanstillande fl?ick och
fdrkunnar Snyo genom Vir mun: varje bruk av iktenskapet, sorn skerpi sidant sitt am den lktenskapliga akten berijvas sin naturliga kraft
att alstra liv, lr ett brott mot Guds och naturens lagar, och de som g6ra
sig skyldiga hlrtill, befliicka sina samveten med en svir synd" (27, f.).

"Vad argumenten betriffar, med vilka man f 6rs'var^r
Iktenskapets missbrukande, nimner man fijrutom osedliga
iven uppdiktade och 6verdrivna bevekelsegrunder. Den heliga Modern,

1) Piven syftar hir pi de anglikanska biskoparnas Lamberh-konferens rg3o,
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Kyrkan, klnner allt fiir v?il de verkliga farorna fijr en moders hllsa och
liv. vem kan tinka pi dessa utan an riiras av innerligt medlidande?
Vem uppfylles icke av stdrsta beundran, nir han ser, hur en moder
hjiiltemodigt sitter sitt liv pi spel fdr att bevara livet it det barn hon
b'ir under sirt hjirta? Endast en rik och ftjrbarmande Gud kan liina
henne fiir allt hon pitager sig fiir afi reft uppfylla sin modersplikq och
den l6n Han giver skall slkert icke endast vara tilheckligt utan iiver-
fliidande."

"Den heliga Kyrkan vet mycket vil, att icke sillan den ena parten
snarafe blir offer fijr en synd In sjilv syndar, nir han eller hon av nigon
allvarlig grund motvilligt tillirer en fijrvlndning av den rltta ordningen.
I ett dylikt fall f6religger ingen synd, fiirutsatt att han eller hon, ihig-
kommande kirlekens bud, icke fijrsummar att sijka avr&da och avvinda
motparten frln synd. Ej heller anses de handla mot naturen, vilka i det
Ikta stindet begagna sig av sin ritt pi ett naturligt sltt, ehuru intet nytt
liv kan uppste pi grund av vissa naturliga orsaker, vare sig det ir friga
om hinder av iivergien de art eller om kroppsliga fel. Ty i iktenskapet,
likaviil som i utijvandet av de iiktenskapliga rittigheterna finnas Sven
sekundira indamll, sisom iimsesidig hj'lp, utvecklande av iimsesidig
kiirlek och driftslivets tillfredsstlllande, vilka man och hustru ej iro fiir-
bjudna att taga hlnsyn till, si linge dessa syften underordnas det ftjrsta
indamilet och aktens visentliga natur skyddas."

"vi rdras till medlidande med de fijrlldraf, som undef trycker av
yttersta fattigdom knappast veta, hur de skola kunna uppfostra sina
barn. Dock mi de noga akta pi, att det svira llget av deras yttre fiir-
h&llanden icke mi giva anledning till Innu ijdesdigrare villfarelse. Det
kan icke finnas nigon svirighet, som berlttigar till isidosittande av den
Guds lag, som fd,rbjuder alla handlingar, vilka till sitt innersta visen
iro onda. Det finns ingen tlnkbar omstlndighet, under vilken mannen
och hustrun, styrkta av Guds nid, icke skulle kunna troget uppfylla sina
fiirpliktelser och i sitt iktenskap bevara sin renhet obefllckad. Ty denna
kristna trossanning f6rblir, som det Tridentinska conciliet fastslagit: 'M&
ingen djlrvas fasthilla vid det, som fiderna hava belagt med bann, nim-
ligen, att det ir omdjligt fiir den rlttflrdige att hilla Guds bud' Ty
Gud fordrar ingenting omiijligt, utan genom sina bud lir Han att g6ta
vad du fiirm&r och att bedja om det du icke fcirmir, och Han skall
hjdlpa, s& att du ftjrmir' (Trid. Conc' Sess' VI: cap' rr). Denna samma
lira blev hiigtidligen upprepad och bekriftad av Kyrkan i hennes fijr-
diimande av den jansenistiska irrldran, vilken v&gat uttala denna hldelse
mot Guds godhet: 'Nigra av Guds bud lro i betrakande av de krafter
minniskan besitter omiijliga att uppfylla lven fijr de'rittfiirdiga, som
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tjnska hilla lagen och strlva art gtira si. Nid saknas, varigenom dessa
bud skulle kunna hillas"' (28, ff.).

Vad "tillintetgiirelsen av barnets liv i mode rns
s k 6 t e" angir, si kallar rundskrivelsen detta "en grov fiirbrytelse", som
varken av den medicinska och terapeutiska eller den sociala och eugene-
tiska indikationen kan rittfdrdigas. Ty "vilken grund kan vll vara rill-
rlckligt att rlttfirdiga ett direkt dijdande av oskyldigt liv? Ty dirom
handlar denna {rl,ga. Vare sig man dijdar modern eller barnet, ir det
emqt Guds bud och naturens lag: 'Du skall icke drlpa'. B&das liv ir
lika heligt och ingen, icke ens statsmakren, har ritt art u*lecka det. All-
deles felaktigt 6r det atr hinvisa till statens ritt art i vissa fall avliva
nlgon, vilket endast glller brottslingar. Ej heller ir det hir friga om
tillitet vild vid sjilvfcirsvar mor en orittmitig angripare. (Vem ville
vil kalla ett oskyldigt barn en orittmitig angripare?) Och nigot till-
stind av yttersta n6d, som skulle tillita diidandet iven av oskyldiga, kah
det h1r ej heller vara tal om. Att samvetsgranna och erfarna llkare
bemiida sig, att ridda bide moderns och barnets liv, fiirtjlnar hdgsta
erklnnande; diremot 5ro de icke vlrdiga att kallas med det 6dla nam-
net llkare, som under f6revlndningen all att stirja f6r nigons hilsa eller
av falskt medlidande avsiktligt medverka till moderns eller barners
ddd. . .. Nir man med stcid av indikationerna djlrves diida oskyldigt liv,
begir man en handling, som scrider bide mot fiirnuftet och mot Guds
bud, som aposteln uttrycker med orden: 'Man fir ej gdra etr ont, pi det
att gott m& komma dd;rav' (Rom. J: 8)" (3o, ff.).

Rundskrivelsen riktar sig 6ven mot "sidana, som i ijverdriven
eugenetisk omsorg ejn6ja sig med am blom giva hygieniska rid
for att det kommande sliktet mi bliva sunt och starkt - vilket ju endast
lr f6rnuftigt - utan gi si lingt, att de sitta de eugeneriska kraven
framfiir alla andra,lven framftjr dem av h6gre ordning. De vilja d?ir-
fdr, att staren skall f 6rb juda alla dem att ingi iktenskap. De g&
till och med si lingt, att de begira, att en sldan mlnniska, dven emot
sin vilja, genom llkares ingripande skall giiras oduglig till iktenskap.
Detta skulle ej ske sisom straff fijr begingna fiirbrytelser eller fd,r ait
fdrebygga f6rbrytelser i framtiden, uran i strid mot all ritt och ritt-
f?irdighet skulle den vlrldsliga dverheten helt enkelt taga sig en makt,
som den aldrig haft och kan fi. Man gldmmer, att familjen ir fijrmer
In staten och att mdnniskan icke i frlmsta rummer ir skapad fcir denna
jord och, tid utan f<ir himmelen och evigheten. Det kan icke vara rltt
att anklaga en minnisha fdr svir skuld, som ingir iktenskap, fastdn hon
fcirmodligen, stdrsta omsorg och frirsikrighet till rrots, kommer att fcida
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mindervlrdiga barn, 6ven om man i minga fall btir avt&da henne fr&n
iktenskap".

"Overheten har ingen direkt makt 6ver undersitarnas kroppsliga organ.
Dir ingen skuld och dlrmed heller icke nigon anledning till kroppslig
bestraffning fiireligger, ir ingen kroppslig iverkan tilllten, varken av
eugenetiska eller andra orsaker. . . Den enskilde har ingen annan ritt
ijver sin kropps lemmar in den, som hirrcir frin dessas naturliga livs-
uppgift. Han har ingen ritt att fijrinta eller stympa dem eller pi nigot
annat sltt giira dem odugliga att fylla sin naturliga uppgift, utom i de
fall, di hela kroppens vilfdrd fordrar ett dylikt ingripande. Si slger
den kristna sedeliran och detsamma ldr oss redan det sunda fiirnuftet'"
(32, ff.).

Mycket bestlmt fijrkastas iven den "mod ernL" instillning
till ektenskaplig trohet som menar "att man biir giva efter
fijr en modern uppfattning om vissa falska och llngt ifrln ofarliga vln-
skapsfiirbindelser med en tredje person. De pnsti, arr man i dessa yttre
ftirhillanden miste limna makarna stiirre frihet att tenka och handla
och detta s& mycket mer - sdges det - som icke fi ha en sidan med-
f6dd sexuell llggning, att de ej kunna tillfredssdllas inom engiftets tr&nga
grinser. Den omutliga stringhet, varmed drbara makar fijrdiima och fiir-
kasta varje lidelsefull bdjelse eller handling, som riktar sig mot en tredje
person, anse de dlrfiir fijr en sjllens och hjdrtats svartsjuka. Och dir-
fiir vilja de dven, att alla statens strafflagar, som skydda den iktenskap-
liga troheten, skola fiirklaras ineffektiva eller upphlvas. Adelsinnade och
kyska makar mlste redan genom en omedelbar, naturlig klnsla ftjrkasta
och fdrakta alla dessa ting sisom nlgonting llttflrdigt och skamligt. Och
naturens rijst bekriftas av Guds bud: 'Du skall icke begi lktenskapsbrott!'
och genom Kristi ord: 'Den som ser pi en kvinna till att begdra henneo

har redan begltt iktenskapsbrott med henne i sitt hjirta'(Matt. 1: z8).
Ingen minsklig vana, intet d&ligt exempel, intet pist&tt minskligt fram-
steg kan nigonsin upphiva ftirpliktelsen av detta Guds bud. Ty liksom
Jesus i(ristus ir densamme i glr, i dag och i all evighet, fdrbliver Kristi
liira alltid densamma. 'Icke ett jota dirav skall fiirg8s, fiirrln alk g|tt
i uppfyllelse' (Matt. ;: r8)" (34).

Vad skilsmdssan betriffar ir rundskrivelsens hillning icke min-
dre bestimt avvisande. "Fijrfiktarna av den nya hedendomen ftjra en
allt bittrare kamp mot iktenskapets ouppliislighet och de lagar, som

skydda denna, trots de sorgliga erfarenheter de redan mlst giira, Deras
mll ir, att skilsmlssan skall bliva lagligen tilliten, och att de ftir&ldrade
lagarna skola ersittas med mera minskliga sldana. Minga och olika skiil
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till skilsm2issa fiirebiras, sidana som hirrijr a frin personlig last och
skuld och sidana som ligga i sakens natur. Dessa grunder och isyftade
lagar siiker man rittflrdiga pi mnngahanda sdtt. . . Det pistis arr lagen
bcir taga hrnsyn till alla dessa krav, till de fiirrndrade tidsfiirhillandena
och den allmlnna opinionen, till de moderna staternas seder och bruk.
Dessa grunder, i synnerhet om man sammanf.attar,dem alla, skulle vara
ett pntagligt bevis fcir att skilsmrssan miste kunna anses tilliten'under
bestdmda fcirhEllanden. . . Gentemot alla dessa dnrskaper stir Guds orubb-
liga lag, vilken Kristus bekrdftat i hela dess omfing, som ej kan rubbas
genom ntgot mrnskligt beslut, genom folkens tycken eller lagstifrarens
vilja" (4o, f.).

Slsom en sammanfattning av allt som har sagrs om ikten-
skapets religidsa karaktdr kunna vi citera rundskrivelsens ord, som fijr-
svara en religiits form fdr d.ktenskapets ing&ende.
"Med blotta fd,rstindets ljus kan man, om man fiiljer den antika historiens
fotspir och fr&gar efter mlnsklighetens ofiirinderliga iivertygelse eller
studerar alla folkslags seder och bruk inse, art till och med det narurliga
iktenskapet i viss min har en helig och religiiis prdgel, som det icke
senare fiirlinats utan som h6r dll dess natur, emedan iktenskapet 5r in-
stiftat av Gud och frin begynnelsen var en antydan om det gudomliga
Ordets minniskoblivande (Leo XIII, Arcanwrn). Aktedkapets [e[ga ka-
raktir, genom vilken det stir i ett ouppliisligt samband med religiogen
och med religiiisa bruk, framgir fiir det fijrsta av dess gudomliga ur-
sprung, sisom Vi redan omtalat. Fiir det andra av dess syfte, som ir
att fiida och uppfostra barn it Gud samr am f6ra makarna till Gud pi
den kristna kirlekens vrg genom dmsesidigt bistind. vid fullgiirander av
iktenskapets naturliga uppgift, som enligt skaparens avsikt skall vara
ett medel am skinka nytt liv, bliva fiirrldrarna si att siga medhjilpare
i den allsmiktige Gudens tjinst. Diirtill kommer den nya*rrerdighet, som
skinkes rktenskapet genom sakramenter, varigenom det kristna dkten-
skapet fijriidlas och fiirllnas en sidan upphdjelse, att aposteln kallar det
en stor och alltigenom irevdrdig hemlighet (Ef. y: 32, Hebr. 13: 4),' (3g).

(Forts.)
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UNGE ANDREAS HAMERLE'S
VINTERF,€RD.

HISTORISK NOVELLE.

T ysene slukkedes i Kirken, og Folk gik fra Fromesse.
L.. skyggen af tre-fire kraftige Mandsskikkelser med brede skuldrc og
krkt baarne F{oveder fik en til at tenke paa et Tog af Bjergkrmper.
Kviridernes Skygger paa Sneen var uformelige. Hovedbedekning og
Sjaler gled uden skarpe Linjer,ud i eet. Derved kom deres Omrids til at
ligne Hostakkenes Skygger en Sommeraften paa Fjeldengen.

Andreas Flamerle saa i Forbifarten paa de Folk, der hastede hver til
sit. Der var flest Kvinder. De snakkede ikke som ellers indbyrdes. Det
gjaldt om at komme hjgm og faa Dagvxrket begyndt. Maaske frss de,
Sksnt de maatte dog vare vant til Klimaet. De havde jo aldrig Provet
andet. Otte Maaneders Vinter og fire Maaneders Kulde sagde man, at
Egnen her omkring Nauders havde. Koldt var her, det var sandt' Men
sksnt var her ogsaa, vistnok det sksnneste Sted i Verden. Ved Hoj-
messedde om Sondagen isrr! Naar Solen skinnede paa Kvindernes rsde
Sjaler og deres Flvergarnsskorter med de brogede Borter og paa Men-
denes hvide Skjorteerrqer! Da var Skyggerne paa Sneen blaa, nrsten
ligesaa blaa som de Sksdskind, Mendene gik med, - ikke graasorte
som nu -.Andreas gyste lidt af Kulde. Der var endnu n€sten tre Timer, til
Solen vilde vise sig!

Denne Tanke erindrede ham pludselig om, at hans Far havde sagt;
"Ved Solopgang maa du vrre ved Engen!"
Kort, haardt, saadan som Faderen havde lagt sig efter at tiltale ham

siden hans Hjemkomst fra Skolen, var Ordene faldet. Andreas havde bare
bojet Hovedet til Svar. Han skulde nok vrre der til Tiden. Ingen kunde
selvfalgelig kontrollere, om han kom til sit Bestemmelsessted en halv Time
far eller senere. Men han skulde vel vide at overholde Tiden. Det var
ikke hans Mening at b€nytte den farste mulige Lejlighed til at knibe ud.

"Skaan Hesten!" havde Faderen ogsaa sagt - paa samme korte Maade.
"Ja, vel!" havde Andreas t€nkt. Det var rimeligt. Turen kunde blive

ha:rrd for Dyret. Det vilde ikke vere faldet ham ind at lade Flesten
slrbe paa et voksent Menneskes Yrgt, naar det gik opad, eller hvor
Vejen var glat eller besverlig. Dog havde Paamindelsen svedet som et
Piskeslag. Den afslorede Faderens ringe Tro til ham. En Tro, som des-
ya;rre .van altfor vel begrundgt. Thi kunde hans Far vente' at han vilde
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skaane et umelende Dyr for Slid, naar han ikke havde haft Sind til at
skaane sine kere for Sorg?

"Din Mad spiser du i Holaden!"
Det havde ikke vrret Andreas's Agt at ssge til Kros undervijs.

Befalingen var i saa F{enseende overfladig: Men den fastslog endnu
en Gang Faderens Mening om ham. Og naar man var skyldig, havde
man afskaaret sig selv fra at tage til Genmele imod Formaninger. Man
var stemplet af det Liv, man havde fsrt. Havde han ikke tilbragt Dage
og Nrtter paa Kroer, medens han burde have benyttet Tiden og de
Evner, Vorherre havde givet ham, til Studier?

"Giv dig ikke i Snak med nogen!"
Fjeldpassagen var ikke nogen Alfarvej. Hojst vilde der vrre Anled-

ning til at msde en Jeger, som sagde "Grtiss Gott" til en. Desuden skulde
Kulden nok hindre en i at staa stille og fare Passiar af nogen Art, selv
om man havde haft Lyst til det, hvad Andreas slet ikke havde. Men
Faderen vilde minde ham om de srkeslsse Stunder i Innsbruck, da han
forssmte sin Lrsning og i Stedet for sammen med Kammerater sdslede
Ord paa Droftelsen af farlige og vilde politiske Ideer. Han maatte boje
Hovedet og tie. For han havde talrige, nej, utallige utilborlige Ord at
svare dl!

"Sank op, hvad du spilder!"
Enhver bondefsdt ved, at man ikke spilder Guds Gaver. Sparsomhed

sparer for Savn. Den Lere suger Bondens Bsrn ind med Modermalken.
Man lader ikke Aks ligge paa Kornstubben. Man sanker dem op og
berer dem hjem, fordi deres Kerner en Gang skal blive til det velsignede
Brod. Ingen Dusk Ha formaster man sig til at tabe i Sneen. Hvert Straa,
Vorherre lader gro i den karrige Jord, er bestemt dl Dyrenes Fsde. Man
henter ikke Hs ved at drage over tilsneede Bjerge eller ad isglatte Stier

- tre Timer frem og tre Timer tilbage * for at drysse den kostbare
Fragt bort undervejs.

Men naar Andreas genkaldte sig, hvorledes han i Fjor og i Forfjor
havde drysset bort de Guds Gaver, som er kosteligere end Gresset, der
gror paa Bjergenes Enge, saa har han intet at skulle have sagt. Han har
misbrugt gode Menneskers Tillid. Hvor kan han regne med, at nogen
skal have Tillid til ham? Han, der har forspildt alt, hvad Foreldre og
Velgorere har skaffet ham, kan vel ogsaa mistenkes for at ville slsse
med en Tot Hs!

"Du hilser rrbodigt paa den hajervnrdige Pater, om du mader ham!"
Det var den sidste Instruks, Faderen havde.givet ham, inden han drog

ud af Gaarden.
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Andreas havde denne Morgen ikke modt Prcsten. Slederr var forbi
Kirken, inden den gode Pastor kom ud. Men naturligtvis vilde han have
hilst erbsdigt paa hbm. Selv om det kunde v€re svrrt nok at se netoP
den Mand i @jnene, ja, saa vilde man dog have bojet sig dybt for ham.

Jo mere skyldbetynget man folte sig, jo mere Aarsag var der vel dertil.
Nrst sine Foreldre var der ingen, Andreas havde gjort saa megen Sorg
eller beredt saa bitre Skuffelser som Pastoren'

Blodet for op i Andreas's Kinder. Et og andet Minde fra Barndommen
randt ham i Hu. En Gang havde han hujet og stojet sammen med sine
Kammerater paa det Tidspunkt, da Ppsten leste den hellige Messe. Deres
Spektakler udenfor Kirkevinduerne havde forstyfret Andagten for baade
Prast og Menighed. Det var ikke det eneste Minde af den Art. Der var
en hel H*rrkar". Han huskede, at hans Mor ved en bestemt Lejlighed
havde gredt, fordi den gode Pastor havde forudsagt, at hende Son teg-
nede til at blive en ",lErkeesel". Alligevel havde Prrsten senere, da
Andreas viste I-yst til Studeringer, v€ret utrettelig i at hjrlpe ham med
at virkeliggore sine Planer. Det var isrr Pastoren, der havde udvirket'
at han var kommet til Innsbruck *

Andreas bider pludselig Trnderne sammen.
Innsbruck! Byen, hvor han havde drevet Tiden bort, hvor han havde

soldet, hvor han havde teet sig vildt, og hvorfra han var blevet borwist
fra Skolen, medbringende detVidnesbyrd, at han var "grov og uopdragen".

Grov og uopdragen! Flans Far har oplagt Ret til at formane ham til
almindelig Hoflighed! Ens Forsyndelser folger en Paa samme Maade, som

Jernlenkerne folger en Fange. De tynger ligesaa haardt. Ikke blot ken-
nem andre Menneskers Dom, men endnu mere gennem den Skam, man
selv fsler!

Eet eneste mildt Ord har dog lydt til ham i Dag. Ogsaa det var garuke
vist en Formaning, ligesom de andre delvis udsprunget af Mistillid til
hans Opforsel. Men det havde Islrt afnoget mere: Angstelse, kerlig Be-
kymring, lidt frygtsomt Haab.

Det var Mor, der havde sagt det, da hun kom ud af Stalden med en
Spand fraadende Mrlk. Hun havde holdt Spanden op til hans Leber
og ladet ham drikke, medens han syslede med Hestens Seletoj. Den lunkne
Malk var en vidunderlig Vederkvegelse i den tindrende Kulde.

"Du har en haard Torn foran dig. I Morgen og i Overmorgen skal
du af Sted igen. Men du glemmer vel ikke at bede ved Vejkorsene?"

"Nej, jeg glemmer det ikke", havde han lavmrlt svaret.
Mor maatte nok sporge.
Var det ikke Roden til alt ondt dette, at han i Innsbruck havde glemt

at bede? I alt Fald glemt at bede med Hjertet! Havde han husket at
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bede med den Inderlighed, hvormed Mor alrid bad, saa vilde de onde
Magter jo ikke have faaet Herredsmmer over hans sind eller kunnet
diktere hans Handlinger.

Saa vilde ejheller Tvivlen have faaet Rum. De Tanker, der var lige-
som giftige Sedekorn, havde ikke faaet Lov til ar gro.

Mor vilde aldrig forstaa, hvorledes det er at kastes frem og tilbage
mellem Tvivl og Tro, for bun havde aldrig glemt at bede. Ban er som
et varn, en Fastningsr4ur, der holder det onde ude fra Menneskets sind.
Han havde ladet sit Frstningsverk forfalde.

Mors Angst var berettiget. Men hayde Mor alligevel Haab? - I(unde
nogen knytte Haab til ham og hans Fremtid? Var der Heab for den,
der havde forspildt alle Muligheder? -

Maanen er blegnet. Over Bjergtinderne i Ast bliver Skyen rodere og
rsdere. Da Andreas styrer ned ad den sidste Skraaning mod Egnen, ran-
des den glodende Himmel til en Flamme, hvis Straaler nrsten blender ham.

Engen ligger foran ham som en uberart Flade. Hsladens Tag er dek-
ket af Sne, der ligner en vrldig Pude af hvide Dun. Vorherres Natur er
sksn. Men der vil v€re megen Sne at rydde, fsr man kan faa fat paa
Hset!

Det er tredje Dag. Andreas er paa Hjemvejen. Han har hentet Ho,
saa Gaarden er forsynet til efter Helligtrekonger. Den korte Solhvervs-
dag er forbi, endnu har han en Times Vej hjem.

Himien er dekket af Skyer. Han er Fjeldbo nok til at vide, at Sne-
foget kan bryde los naarsomhelst. Han vil gerne skynde paa Hesten.
Men der er Maade med, hvorrneget man kan sette Farten op, naar Stien
er glat af Is, og naar en gabende Klsft aabner sig ved dens ene Side.
Det kniber for F{esten. Det meste af Tiden har Andreas maamer skubbe
paa. Han har maattet lofte, naar Mederne gik fast, og det har de gjorr
ofte paa Hjemfarden. Det smerter som Ild i hans Hander. Arbejdet
met Haforken har slidt Vabler i dem. Da Rebet paa den ene Flammel
for lidt siden brast, og han maatte splejse det, sprang Blodet fra Revnerne
i hans Fingre.

Men det faar ikke hjrlpe.
Eet trsster ham: Han har i disse Dage gjort sin Pligt fuldt ud. Sin

Fars Befalinger har han efterkommet. Tiden har han ikke spildt. Han
-var yaaget noje over sin dyre Fragt, og Flesten har haft det mageligere
end han selv.

Blot han maa naa endnu en Kilometer frem, fat det begynder ar sne!
DAr forlader Stien den stejle Afgrund og bajer ind paa det jevne. Nej,
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dcr kan ikke en Gang vere en Kilometer igen, for dlr - et Stykke foran
Hestens Hoved - viser sig en Skygge. Det er Krucifikset!

"Du glemmer vel ikke at bede ved Vejkorset?" har Mor spurgt.
Han har ikke glemt det. Han har knelet ved hvert eneste Kors under-

vejs og sagt et Ave hver Gang.
Men det har ikke varet, som det skulde vere. For det har ingen Fred

bragt ham. Hans Leber har talt, men han Hjerte har tiet. Han ved
godt hvorfor. Det vilde Liv, han har fort, har brudt Freden i hans Sind,
det har brudt Forbindelsen opad. Det har svakket hans Evne til at tro.
Hans Sind er splittet. Han kan ikke koncentrere sig, ikke synke hen i
Bsnnen!

Det er det, som er hans Ulykke. Og den Ulykke er storre end nogen
anden, han har bragt over sine nermeste og over sig selv.

Ved Korset her tar han ikke standse. Ffan maa nytte hvert Sekund.
At tsve her kan betyde den visse Dsd. Det kan betyde, at han ikke
naar hjem med sit Les, at Hest og Slede og Ho og han selv gaar i Af-
grunden! At hans Foraldre vil faa en Nat, hvor de martres af Uro.

Hvor Mor vil vere angst! Hendes Angst vil gelde ikke blot det, der
kan vere tilstsdt hans l.egeme. Endnu mere vil den galde hans Sjrl.

Men han vil opbyde alle sine Krafter for at spare Mor for den Angst.
"Fremad!" skriger han.
Men pludselig standser Skden med en Skuren. Det giver et Ryk i

Flesten, saa den stejler.
"Fremad!" Andreas samler Tommen i sin Haand, medens han kaster

sig mod Skden for at skyde den frem. Lrsset rokker sig ikke, skant
Mand og Hest forener deres Krrfter. Det synes at staa uhjrlpeligt fast-

Og nu begynder det at sne.
Paa Mederne og paa Rebet, hvormed Floet er surret, er der Blodpletter

fra Andreas's Hender. Som en hed Dug springer Sveden frem af alle
Porer paa hans Legeme, Han anstrenger sig desparat. Han hsrer Fleste-
howne hugge mod Stiens Islag. Men Hovene glider ud. Dyret evner
ikke at faa Fodfeste, det kan ikke komme til at trekke. Som Isnaale
pisker Sneen Andreas ind i Ansigtet og tvinger ham til at lukke @jnene'

Da overveldes han af Fslelsen af sin fuldstrndige Afmagt.
Tsmmen slappes i hans Fknder. Han fornemmer, at Dyret staar

stille. Han famler sig frem langs Lrsset og legger sin Haand paa Flestens
Kryds. Det er, som om han vil sige til den, at den skal slaa sig til Taals.

Selv kaster han sig paa Knr ved Korsets Fod.
Hans Ansigt er blevet stift af Kulde, hans Ojenvipper fulde af smaa

Istapper. Han formaar ikke at folde sine F{ender, fordi Fingrene ikke
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kan rettes ud eller flettes ind imellem hverandre. Han kan ikke bevegc
Lcberne.

Men midt i Sneen og Vinternatten er der blevet Varme i hans Hjerte.
Fra Dybet af hans Sjal strommer et Vrld, som i lange Tider har veret
tilfrosset. I Anger, i Bon og i Syndserkendelse bliver det ved at tone
indeni ham:

"- - - bed for os nu og i vor Dods Time!"
Unge Andreas Flamerle har atter lxft, at tro.

Lidt efter fik han Lrsset i Gang. Trods Sne og Is og Mulm kom Sleden
bort fra det farlige,Sted. Gennem Modvind og Fog naaede Andreas hjem
med sin Fragt.

I og for sig et Under!
Et Hoks var kommet i Skred - p^a et Sted og paa et Tidspunkt,

hvor det syntes aldeles umuligt. Men der var sket et Under, som var
Iangt storre. En Fragt, langt kosteligere, var samtidigt blevet bjerget paa
sin Ferd langs Afgrundens Rand. En Menneskesjel med dens rige Ud-
rustning paa godt og ondt havde ve;ret. paa Afveje. Den havde i samme
Nat og i den selvsamme Stund fundet Kursen, som den mente at have
mistet.

Om Redemptoristordenens store Organisator, Andreas Hamerle der r93r som graarig
Olding dlde i Hellighedens Ry, kan interesserede Lesere finde en udflrlig Biografi i
A. Pichler's Bog "Andreas lfamerle, Ein Charakterbild", 1933, (Opitz, \farnsdorf).
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