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sArvpnr Mor Ostnn.
tt helgon, Sveriges skyddspatron den helige Erik, slnder ut ett annat

helgon, den helige F{enrik, som skall bliva Finlands apostel och skydds-

Patron.
En rent historisk hlndelse av symbolisk betydelse alltsi.
Med Henrik, den helige Uppsalabiskopen och martyren, biirjade Fin-

iands nationella enande och kulturella uppsving. Kyrkan, som stitt vid
den vlsterllndska kulturens vagga, skulle lven fcir Finland bli det enan-

de band, som sammanknijt de spridda stammarna till en enda nation'
Dirmed hade landets nationella och kulturella fram&tskridande tagit sin

biirjan; ty, som vi lira genom historien, ftjrst sedan splittrade krafter
enats och inriktats pi samarbete fiir ett mnl eller en uppgift, kan nigot
utrittas. Finlands nationella enhet och storhet st&r alltsi under Kyrkans
hign. Den missionerande Kyrkan uppfattade det iven som sin plikt att
skydda folket mot de faror, som hotade frin grannfolket i ijster. Visser-

ligen kristnades'finnarna i en tid, di svIrdet spelade en stor roll i allt
missionsarbete. "Minga tecken tyda emellertid pl att de fr&n Sverige

till Finland utg&ende korstigen jimte infiirlivande av nya omr&den lika
mycket om icke mer och i huvudsak hade till mil att skydda den redan

tidigare genom fredligt missionsarbete kristnade befolkningen fcir hotet
frin de dnnu hedniska stammarna och frin Novgorods sida" (Martti
Ruuth).

Kyrkans miin voro de fijrsta blrarna av den uppblomstrande finska
hulturen. I spetseh fiir dem stl en rad framstiende biskopar, som stodo

pi hOjden av sin tids vetenskapliga bildning. Den dnnu ej scindrade

kristenheten erbjcid rika miijligheter fijr det fattiga finska folket att
trlda i kontakt med det rikt blomstrande andliga livet ute i Europa. I
Paris och Leipzig, Prag och Bologna hade dess ledande min fijrvlrvat
de hiigsta vetenskapliga graderna och rikare andlig inspiration' Olaus
Magni, t45o*6o biskop i Abo, hade t. ex. tidigare flera ginger varit
rektor vid universitetet i Paris I det farofyllda grinslandet hOllo Kyrkans
tjdnare den kristna kulturens fana hiigt. De voro en prydnad ftir sitt
land och sitt folk, i vars tjlnst de stdllt sitt liv.

Finnarnas kristnande hade icke fiirsiggitt utan svera strider. De hiillo
fast vid den fiderneirvda hedendomen. Kyrkans min hade ddrfor minga
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och stora sv8righeter att kimpa mot i missionsarbetet. I synnedret var
biskopsstolen i Finland ingen elterlingtad plats; man sade om detta fiir-
h8llande: "Episcoptts in Finlandia non ad honorem assunptur, sed expositut
martyrio reputatur". - Den som blir biskop i Finland, tilltrdder ingen
irepost, utan miste vara beredd p& ett martyrium, *; Sedan landet emel-

Iertid blivit kristet, slog evangeliets sidd djupa riitter i det allvarliga
och tystlEtna folkets hjlrta. Finland blev ett kristenhetens bilverk, en

vlsteilandets vaktpost i norr. V&ra fijrfdder levde och byggde, deras

kultur och religion utvecklades i skydd ay tappra finska mlns svird.
Dessa hiillo vakt mot barbariet och despotismen frin tister, dir envilds-
hirskare utnyttjade till och med den ryska kyrkan i politiska syften
och hindrade hennes iterfcirening med Rom. I Finland fiirblev kristen-
clomen iven efter trosscindringen av avgdrande och befruktande betydelse
fcir kulturens utveckling och kvarstod tillika som den nationella enhetens

viktigaste stiidjepelare. tiksom under medeltiden den katolska kyikan
pi ett avgiirande sltt bidrog till att sammansmilta de finska stammarna
till en enda nation, sE ha pi r8oo-talet de religitjsa vickelseriirelserna
spelat en betydande roll i fdrberedelserna fijr den nationella frigiirelsen.
Vi se hur Kristendomen och Finland under historiens lopp tjlnat var-
andra: Kristendomen har givit Finland dess liv och uppr?itthillit det,

rnedan Finland i gengild fcirsvarat och beskyddat ej blott sin egen utan
lven hela visterlandets kristendom.

Ater har F6rsynen kallat virt finska broderfolk till vlsterlandets vlk-
tare och fijrsvarare. Som korsriddare ha de dragit svlrdet mot mijrkrets
makter. De skydda oss och allt som ir oss heligt. Vad grira vi fdr att
hj?ilpa dem? Vad borde vi gcira?

Tb. van Haag,
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DEN TOTALIT,IERE STAT.

D*:::-:: at Menneskeheden mere og mere deles i en totalitrr
Magtgruppe hinsides Ret og Humanitet, og en Verden, i hvilken

Personlighed, Ret og Frihed respekteres og Kristendommens Idealer fin-
der bedre Kaar. Det er ikke forste Gang i Historiens Lab, ar Staten har
gjort Forsog paa at undertrykke og kneble den personlige Frihed, og at
Magtbegrret var den eneste Norm for Politik. Vi tenker her paa de

antike Verdensrigers Voldsherredomme, paa Slaveriet, paa de forskellige
Religionsforfolgelser, paa Grundsamingen: cuiws regio, ejws et religia
(hvis Landet, hans er ogsaa Religionen), paa de absolutistiske Herskeres
Selvforgudelse o. s. y. Men aldrig har Overgrebene paa disse ukrrnkelige
Omraader i den Grad rr€ret sat i System og organiserer som i vor Tids
totalitrre Stater. Den totalitare Stat maa betragtes som et diktatorisk
Samfund, der srtter sin egen skabende Kraft i Stedet for Borgernes frie
og ansvarsbevidste Initiativ og med alle Midler strrber efter den srorsr-
mulige Magt.

Den totalitrre Stat er utvivlsomt en Reaktion mod det r9. Aarhundredes
udartede Individualisme. Denne anerkendte ikke den sociale Side af Livets
Goder; den mente at have Ret til Ejendom uden Ansvar, at kunne drive
Videnskab for Videnskabens, Kunsten for Kunstens Skyld, man folte sig
autonom, anerkendte ikke nogen Lov udefra. Individualismen var blind
for den sociale Grundlov, at alt, hvad der rorer sig indenfor Samfundets,
Statens Rammer, maa underordne sig Helheden. Denne krever Flensyn-
tagen, Indskrrnkning, Given Afkald paa private Fordele, medens Indivi-
dualismen forkyndte den uindskrenkede Ret til Selvudfoldelse, til'Ud-
nyttelse af alle Muligheder, selv om der blev til Undertrykkelse og Ruin
af andre Mennesker. Den sterkestes Ret var den eneste Lov.

I den skarpeste Modsrtning dertil nojes den totalitere Stat ikke med
at kreve af sine Undersaatter den selvfolgelige sociale Underordning.
men anmasser sig et uindskrenket Flerredamme oyer alle Livers Omraader.
Den griber ind i Individets, Familiens, alle mindre og storre Sammen-
slutningers, ja selve Kirkens Livsinteresser. Den totalitere Stat s€trer
sig selv i Stedet for alle Vrrdierne. Den vil frembringe Livet af egen
Kraft og efter eget Forgodtbefindende, ikke i Vekselvirkning med mindrc
Samfund og frie Individer, men i absolut Underkastelse af dem. Den
totalitrre Stat underkender fuldstandig den "overste sociale Grundsrt-
ning", som Pius XI og nylig Pius XII har udtalt: "Ligesom det vilde

kan qverkomme, og legge disse Opgaver over paa Samfundet, saaledes
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er det ogsaa urerfrrdigq at Staten krever det, som kan udfsres af

mindre, Jnderordnede Samfund, overdraget til det storre' overordnede

Samfund. Det vilde baade vare til Skade og Forstyrrelse af Samfunds-

livet. Enhver social Virksomhed (fra Statens Side) skal vere subsidirr,

d. v. s. til Stotte for Lemmerne Paa det sociale Legeme, men aldrig til-
intetgore eller opsuge dem" (Quadragesimo anno den danske Overset-

telr" S. 38). "Det er Statens adle Forret og Opgave at kontrollere' stotte

og lede 
-Nationens 

private og individuelle Krrfter for at bringe dem i

Slmklang med det ielles Bedste. . . At betragte Staten som et Maal, som

alt skal ,r-nd.ro.drr., og stpbe imod, kan kun hemme Nationens Trivsel . . .

Hvis Staten legger'sin Haand paa det private Initiativ for helt at be-

sremme orr., d.t, vil det blive til Fortrcd for det offentlige vel. Thr

Borgernes Initiativ vil kun brre Frugt, hvis mange forskellige 
-Betingelser

., til St.d., og der handles paa eger Ansvar." (Summi. Pontit'icatws, den

danske Oversettelse S. zr.) J Modsetning dertil lagger den totalitcre
Stat Beslag paa hele Mennesket, griber ind i alle hans Forhold, fratager

ham den sidste Rest af Selvbestemmelse og Frihed. Den kender kun det

kollektive, ensrettede Menneskc, som er Statens Slave.

Den rotalitrre Stats Styrke beror for det forste paa dens Enkelhed og

Sluttethed. Der er ingen Splittelse, intet Kompromiss, intet, der spreder,

men 6n Id€, 6t Folk, en Fsrer. Alt er let at forstaa og let at huske i

Modsetning til Parlamentarismens forvirrende Mangfoldighed og Kristen-

hedens bedrovelige Splittelse. Derfor gav det ogsaa et Chok i mange brave

Nazisters Sind, da de blev stillet overfor Sovjetpagten' og Indlemmelsen

af fremmede Racer i det stortyske Rige turde betyde en ikke blot politisk,

men ogsaa ideologisk Belastning.

Til dette mere formelle Element kommer det nationale eller Klasse-

bevidstheden som positivt Indhold. "Blwt und Boden", Bloder og Jorden,
Racen, Arbejderklassen er absolute verdier, al opofring vrrd. Det natio-

nale fascinerer, fremfor alt Ungdommen. Et Folk grebet af en Id€, sam-

mensvejset af en Jernvilje, drevet frem til en uhort Kraftansprndelse, der

frembringer gigantiske Verker, er unrgteligt et storslaaet Syn. Troen

paa Folket bliver til en Massepsykose, der forudtager Sejrens Bevidsthed

og derigennem er rede til at brre hvilkesomhelst Byrder og bringe hvilke-
somhelst Ofre.

Endelig er den toalitrre Stat i Besiddelse af en hidtil i Historien ukendt

Magt. som den er erhvervet uden hrmmende skrupler, bruges den ogsaa

aldeles hensynslost. Brutale Voldshandlinger, Trusler, Overrumplinger og

Overfald er de Midler, hvorved den totalitere Stat vinder sine Sejre. "Vi
har maattet vrre Vidner til en Rrkke Handlinger", siger Pave Pius XtrI
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i isit julebudskab af 24.:December tg3g, "der er uforenelige med.saavel

den positive Folkerets ,som Naturlovens Grundsetninger, ja strider endog

mdd de mest element€re menneskelige Folelser, Handlinger, der vi.ser,

hvilken kaotisk Meningsloshed Retssansen kommer ud i, naar den un{er
r€nt utilitaristiske" (d. v. s. totalitrre) "Betragtningers Indflydelse er af-
veget fra den rette Vej. Til den Slags Handlinger horer det overvejede
Angreb p^a et. lille arbejdsomt og fredeligt Folk under Paaskud af en

Tr.usel, der hverken eksistersde eller var villet, ja ikke engang var mulig.?'

Overfor denne:raa Magtanvendelse forstummer al Kritik og Protest i paa-
tvunget stiltiende Billigelse. Kun Ungdommen er begejstret og tror paa

Vold og Krig; dens Ideal er' "det heroiske Menneske'l. Den strrkestes
Ret er den hojeste mellemfolkelige Lov. Det sande, gode og sksnne maa

boje, sig for Magten og tjene den.

Fra Begyndelsen af var den totalitrre Bevrgelse preget af kristendoms.
fjendtligt Hedenskab: dels for Sovjets Vedkommende i den plumpeste
Form, underbygget med det r9. Aarhundredesrfladeste Materialisme, kul-
minerende i skendede og brcndte Gudshuse og i den tarveligste og mod-
bydeligste Gudlsshedens Propaganda: Sovjets Gud er Mashinen. Det
nazistiske Hedenskab derimod h:rr allieret sig med den nationale, ariske

Tanke. Dets Maal er en fra al jodisk Islet renser Nationalkirke, hvis
man ikke ligefrem foretrpkker de gamle germanske Guder. Dets Midler
er rosenbergsk, pseudovidenskabelig Forkyndelse, navnlig for Ungdommen,
Tilbagetrrngen af den kirkelige Indflydelse til Sakristiet, Koncentrations.
Iejr og endelsse Chikaner for genstridige Elementer og endelig en Jodc-
forfolgelse, der er en Flaan mod al Civilisation og Humanitet.

Ved denne Forbindelse med Kristendomshadet har de totalitrre Energier
faaet en Potensering til det demoniske. Trods alt Fjendskab mod Kom-
munismen, der gjorde Sovjetpagten til Aarets storste Overraskelse, bestod

der alligevel et dybt aandeligt Slegtskab mellem "venstre oghojre Bolche-
wisme". De hsrer uadskilleligt sammen og deres Alliance betlnder den

storste Fare for den kristne vesterlandske Kultur. I "De Dansbe:s Vej"
af 16. Januar r94o skriver Arne Sorensen: "Nu kan alle nogen-

lunde vaagne Mennesker se, at der er to Fronter i Verden. Det sovjet-
nazistiske Hedenskab paa den ene Side, krrvende Mennisket helt, og
Kristendommen paa den anden Side, givende Mennesket alt. . . AIle kan
se det. Det blev sagt i "Kristeligt Dagblad" i alle Nytaarsoversigter fra
kendte Prrster. Ronald Fangen sagde det, Alf Ahlberg gentog det i
"Folhungbladet", og som jeg provede at antyde det i Artiklen "Norden
i Ventesal" for et Par Numre siden: Det er det altbeherskende Tema hos

alle Nordens seende og tenkende Skribenter. Denne Virkelighedserken-
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delse er mere v€rd end alt andet. Den har rejst sig taalnhajt over alle

smuldrende Mellemstandpunkter. Det bliver den, der Pte,Ser alt europeisk

Aandsliv under denne Krig og efter den, ganske ligegyldigt, hvordan den

saa ender."
I Julens Fredsforvenming lod der Stemmer om, hvorvidt det kunde

trrrker, at Tyskland erkendte sin Time, annullerede sin Pagt med sovjet

og stillcde sig i Spidsen for et Korstog mod den moderne Tyrkefare, som

T"ruslen frabsr L.tyd.r. Dette vilde vrre den simpleste Losning af den

meningslose nuverende europeiske Situation. Men det er forelobig 'en

Drsm. Vi andre maa ruste os til den afgorende Kamp.

Vi lever i Totaliietens Tidsalder. Trods al Afvisning af de totalitrre
Ideologier maa vi dog skrive Totaliteten, Helhedstanken' Paa vort Pro-

gram. Vi kan ikke msde Stormfloden fra Asten uden med et totalitert
Sind"l"g. Overfor Modstanderens sluttede Enhedsfront maa vi sette

Kristendommens ubrudte Enhed. Europa maa blive kristent igen og

Kristenheden maa blive €t igen. Hvad de okumeniske Enhedslengsler ikke

formaar, bliver maaske fremtvunget udefra. Sovjet er det europeiserede

Rusland. De [d6er, det hviler paa, er uden Undtagelse Laan fra europeisk

vantro "Videnskab". Inden vi bekrmper Bolchewismen' maa vi selv fra-
sige os al vantro Fornegtelse og vende tilbage til Kristendommens En-

foldighed og Ydmyghed.
Overfor Modstanderens totalitere Racetro og Klasseaand maa vi sette

den kristne Krrligheds totalitcre Universalitet' der omfatter alle Menne-

sker i "de helliges samfund, en Broderskabskrde paa Jord, - hvor Graker

og Jode hinanden kan made, - hvor sorte og hvide staar Side om Side

- og lovsynger Herren i Kor" (H' Kejser, Katholsk Salmebog 249)'

Overfoi Modstanderens totalitrre Undertrykkelsesvilje maa vi s€tte

Kristenmoens totalitrre OfferSind og Heltemod. Finnerne har vist Ver-

den, hvad en totaliter Indsats, selv af et lille Folk, kan udrette. Kun

en toraliter Holdning, rede til hvert Offer, vil kunne fsre dl Sejr i den

totalitere Kamp, i hvilken alt staar paa Spil. "GUD VIL DET"'

A. Menzinger S. J.
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DEN KATOLSKA GEMENSKAPS-
TANKEN.

(KATOLSK KRISTENDOM OCH HUMANISM z: z.)'

T\et antika humanitasbegrePPets formula ot't'icii, den av Poseidonios
U l^n rr^de bilden av mdnskligheten och gudomen sisom en enda stor

gemenskap i form av en minniskokropp, utldste sig i praktiken alltmera

i kravet pi miinhiskoklrlek, mildhet, hj?ilpsamhet, i vad vi med ett ord
kalla filantropi. Men det incitament som filantropien fick i den stoiska.

gemenskapstanken var alltfiir abstrakt och fiirgliist fijr att icke filan-
tropien - med Plutarchos som kanske mest typisk representant - skulle

stanna vid att fiirbliva en den fitaliga elitens dygd. Ty i praktiken

brast det itskilligt under kejsartiden ifrE'ga om omsorger om de verkligt
behd,vande i samhlllet.

Fiir fattiga och gamla var det illa sdllt. Sliktbanden voro i kejsar-

tidens kosmopolitiskt betonade samhille icke si starka som f6rr, vilket
kom att betyda, att de medelliisa fiirlorade sitt frimsta stijd. Bland de

stora stedernas rotliisa befolkning fanns det ingen socialt betonad organisa-
tion, som tog sig an dessa skyddsliisa befolkningsskikt, och det ir fiirst
pi basen av den kristna llran, som en vll organiserad verksamhet pfl

dena omr&de ser dagen.

Den kristna kirleksverksamheten limnar humanitasidealets filantropiska
strivanden lingt efter sig i praktiskt utdvad mlnniskoklrlek. Denna re.
volution pi filantropiens omride stir ocksi i intimt samband med den

nya gemenskapstanke, som utformas inom kristendomen, och nir huma-
nismens mlnsklighetsbegrepp under nyare tiden lter giir sig hiirt i kulmr-
livet, kommer det att bldra nya friska och konkreta drag, som det upp-
tagit ur den kristna gemenskapstanken, Carpu.s Cbristi.

Mtjdosamt hade den antika filosotien arbetat sig fram till tanken p&

mlnskligheten som en enda stor gemenskap med gudomen. Denna tanke
nidde fram till en filosofisk pliktformel, utformad inom mellersta Stoa,

ftjr eftervirlden kanske blst uttalad av Seneca, och slutligen inom den

nya stoiska skolan prlglad av religicis innerlighet och utltist i filantropisk
verksamhet.

Den nya gemenskapsid6n kommer klart till uttryck redan hos den fijrste
kristne fiirfattaren, den helige P a u I u s. Ur dennes brev kommer den

1) Jfr Credo r9J9, s. I ff., tt7 fl., :'36 ff.
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ocks& tiderna igenom till stor clel att himta sin birkraftigaste argumen-
)tcring.

Paulus utgir frin gemenskapstanken sidan den i uppenbarelsereligionen
redan f6religger hos judarna. Den gammaltestamentliga enhets- och guds-

gemenskapstanken tar sig uttryck dels som brudmystik och dels i bilden
av en enda minniska. Men liksom Gamla testamentet ur kristendomens
synvinkel ter sig som en frirberedelse till Nya testamentet, dr den gemen-

skap som hir isyftas till innehill och syftning lingt ofullkomligare in
den Paulus kommcr att ge uttryck fiir i sina brev, och hans Corpus

Christi-tanke kommer silunda i viss mEn att krijna en iddutveckling, pi-
biirjad redan i Gamla testamentet.

Aven inom de paulinska skrifterna kunna vi sktinja en viss utveckling
i uttrycken fiir den kristna gemenskapen. I breven till tessalonikerna mijta
vi t. ex. in s& llnge blott preludierna, i det vi pl olika stillen iterfinna
m&nga av de motiv aposteln sedan kommer att sammanfatta i iddn om

Kristi mystiska lekamen. Der dr emellertid fijrst sedan han b6rjar an-

vlnda bilden av minniskokroppen, som denna id6 erh&ller den konkreta

form, i vilken den kommer att ni sin fulla iskidlighet och betydelse.

Till en biirjan stannar det vid en liknelse, i den grekiska texten ut-
*yckt i obestimd form. Vi mijta den i det fijrsta av korintierbreven, dir
clen i fiirbigiende tre g&nger kommer till anvindning fiir att belysa nigon
annan friga (6: r;*r8, ro: rt-2r' rz:rz-27). Mest bekant torde det

trcdje stillei vara, ddr Paulus utvecklar motivet pi ett sitt, som fiir
tankarna till Livius. Och hir ir han inne p3 en rankeging, vilken Panai-

tios (Jfr Credo 1939 s. rr) iven varit inne p&, nlmligen de olika lem-

rnarnas samverkan och beroende av varandra. Denna tankegnng m6ter oss

iter, ehuru alltjimt icke i sin fulla klarhet och uttrycksfullhet, i romar-
brevets tolfte kapitel (3-8). Det hela har fortfarande karaktdren av

en liknelse, som Paulus begagnar sig av fijr att klargiira och utveckla'de
sanningar han ftir tillfell€t vill meddela sina adressater'

I sina brev frin fingenskapen dr det som han kommer att ge [ullt ut-
trych it vad den av honom tidigare lancerade bilden verkligen innebdr'

Ailtmera blir nu llran om Kristi mystiska lekamen en tes, som fiirklaras
fiir dess egen skull, i stlllet fiir en liknelse tjinande att belysa dn den

ena och in den andra frigan. Innebijrden preciseras och inneh&llet'ut'
fylles. Ett tecken pi den konkretisering av begreppet, som fiirsiggitt i
apostelns f6restlllrringsvirld, ir att den obestlrnda formen i den grekiska

te:iten, soma Christor nu 6vergtr i den bestdmda formen, fo soma Christow.
Fiir korthetens skull citera vi det stdlle. dlr han som mest koncentrerat
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Den katolska gemenskapstanken,

och pregnant sammanfattar gemenskapstanken sisom Kristi mystiska leka-
men, nimligen i efesierbrevets fjlrde kapitel (ro*r6). "Den som nedsteg

ir ock densamme som uppsteg tjver alla himlar fcir att uppfylla allt. Och

han sjilv har fijrordnat somliga till apostlar, somliga till profeter, andra
iter till evangelister och andra till herdar och lirare. Han ville fullkomna
de heliga till att utftjra sitt tjinarevirv, at! uppfylla Kristi kropp, till
dess vi alla komma fram till enheten i tron och kunskapen om Guds Son,

till manlig mognad, och si bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet. Si skulle
vi icke mera vara barn, icke sisom vigor drivas omkring av varje vind-
kast i liran, tack vare minniskornas bedrigliga spel, nir de illfundigt
siika frlmja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle di hilla oss till
sanningen, och i alla stycken i klrlek vixa upp till honom som ir huvudet,
Kristus. Ty frln honom hlmtar hela kroppen sin tillvixt, till att bliva
uppbyggd i kirlek, i det att den sammanslutes och fir sammanhlllning
genom det bistind var led giver, med en kraft, som ir avmitt efter varje
siirskild dels uppgift."

Sisom Johannes Chrysostomos en g&ng anmirkt frirefaller Paulus hlr
svir att tolka just i sin strlvan att siga allt pi ett stille. Med all iinskvird
tydlighet Ir emellerrid organismtanken hir genomfiird, och vi i.terkomma
till parallellen med den stoiska filosofien. I Grekland hade Panaitios tidi-
gare fiirkunnat sin storslagna organismtanke. Om in divergenserna sjllv-
fallet iro oriverkomliga - Panaitios klnna vi f. ii. till blott i fragment

- finnas dock si stora anknytningspunkter mellan de biigge lirorna, att
mingen som skolats i den stoiska filosofien hir torde ha funnit en brygga
iiver till kristendomen. Bilden av mdnniskokroppen tjlnade att belysa

humanitasidealets gemenskapstanke. Utan att nigot samband kunnat pn-
visas, kllr nu Paulus sin gemenskapsid6 i vindningar, dir mycket pi-
minner om de stoiska uttryckssitten. Kyrkofiderna skulle heller ej ftir-
summa att anknyta till nya Stoas terminologi fiir att sll en bro ijver tiil
filosofiskt bildade utanf6r kristendomen. Si sciker den helige Athanasius
belysa inkarnationens mysterium genom att referera till den fiirkristna
fiirestillningen om vdrldsalltet som en kropp. I iivrigt ha bl. a. den helige

Gregorius av Nazianz, den helige Gregorius av Nyssa och den helige

Maximus bekdnnaren varit inne p& dessa fiirkristna tankegingar. Fiir
betydelsen av beriiringspunkterna med den antika filosofien talar i 6vrigt,
att de platonskt skolade kyrkofdderna med stijrre kraft in andra talat
om minsklighetens enhet med Kristus. Hur stor betydelse dessa beriirings-
punkter emellertid in haft i blgge riktningar, innebira de ej, att man ur
samtida icke-judisk filosofi och kult kan hlrleda kristendomen. I Paulus'
Corpus Christi-idd bibehillcr gudsbegreppet nimligen sin klara trans-

))



N, F. Molin.

cerldens, ett faktum som bildar en oiiverstiglig klyfta mellan hans gemen-
skapstanke och samtida fijrkristna filosofemer. SE snart denna klara trans-
cendens hos gudsbegreppet saknas, ir det civer huvud taget missvisande att
tala om kristendom. Och sisom vi nedan skola se liter det sig icke heller
gtira att intolka nigon panteism i den identitet mellan minskligheten och
Ktistus, som Paulus isyftar i sin bild av kristenheten som den fullkomliga
mlnniskan.

Beriiringspunkterna med den antika filosofien utgiira blott paralleller.
Verklig tjverensstimmelse finna vi emellertid vid en jimfd,relse med de

iivriga nytestamentliga skrifterna. I den gemenskap av vilken Paulus i
ovan citerade stllle i efesierbrever ger en koncentrerad beskrivning -vilken beskrivning han emellertid pi olika punkter fiirtydligar pi andra
stillen i sina brev * och till vilken enligt galaterbrevet (3: z8) hela
minskligheten iger tilltrlde utan hinder av nigra minskliga skrankor, iga
mH,nniskorna en viss visensgemenskap med Kristus. Pi ett visst sitt -vartill vi Sterkomma nedan - 6r mlnskligheten identisk med gudomen.

En fiirberedelse till och ett villkor fiir denna gemenskaps fulla ikraft-
tridande 5r enheten i tron, det vill siga, att minniskorna genom tron till-
igna sig sanningen om gudomen, sidan gudomen genom Paulus, de

rivriga apostlarna och deras rittmltiga 'eftertridare, i den fulla ut-
strlckningen av minniskans fattningsfiirmiga, meddelar henne den,
samt att minniskan i tro, levandegjord genom kirleken, uppfyller de
krav gudomen, i enlighet med den henne meddelade sanningen, sciller
pi henne. Denna sanning dr sjllvfallet € D, och aposteln varnar
uttryckligen fdr alla avvikelser och allt hiftande vid liror, som innehilla
motsatser till denna enda sanning, Gemenskapen fiirtydligas genom en

metafor, den minskliga kroppen, dir Kristus utgiir huvudet och minni-
skorna bilda de olika samverkande lemmarna. Samverkan lemmarna
emellan, som ir indamilsenligt differentierad, ir till sitt vlsen uttryckt
som "kirleken".

Vinda vi oss nu till evangelisterna, finna vi hos dem att
l(ristus sjdlv i olika etapper givit mlnsklighetcns gemenskap med honom
motsvarande karakteristika. Han klir den i en konkret metafor, nir-
besliktad med den Paulus anvint, vinstocken, dlr minniskorna utgiira
rankorna, vilkas liv 1r beroende av en visensgemenskap med Kristus.
Minhiskorna lro dven identiska med Kristus i sin samverkan sinsemellan.
Klart uttryckes i skildringen av yttersta domen hos Matteus (z5z 3r--46),
att lemmarnas samverkan utgiires av kirlekens girningar, och att den
som brustit i denna samverkan, uteslutes ur gemenskapen. Enheten i tron
och vlsensgemenskapen mellan gudomen och m[nskligheten komma
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kanske ti|l sirla mest storslagna uttryck i det sammanhang, dir bilden av

vinstocken framfdres, i Johannesevangeliets litterdra kulmen, Jesu avskeds-

tai till llrjungarna och hans iiversteprdsterliga bdn'

Den helige Paulus ir en av den universella Kyrkans grundldggare, och

han anger l.rr"r, denna Kyrkas innersta visen i en samlande bild. Hon

?ir enliit dlrrrr" icke blott en f6rsamling bestiende av dern som tro pi
Kristui icke blott fijrmedlerskan av det enda med hlnsyn till mlnniskans

fattningsfiirmiga adekyata urrrycket fiir sanningen om gudomen och

minnistorn"r itithall"ttde till Gud. Hon ir en del av gudomen, sam-

tidigt som hon ir hela den mlnsklighet, som f6rverkligar det mil Gud

,rrrik", fijr denna. Denna Kyrkans theandriska karaktir framhives sedan

ytterligare av Johannes, pi vars lott det fallit att till dess fulla inne-

tOtd he"d" och klarligga Kristi gudom samtidigt som hans visensgemen-

skap med mlnskligheten.

Denna utomordenrligr fruktbara uppfattning av kyrkobegrepPet fijrut-
sltter, fiir att gudsbegreppet skall bevara sitt majestlt och sin transcendens,

egenskaper, som endast kunna komma till sitt retta uttryck genom treenig-

hitrt"rrk.rr, sidan Kyrkan, trots dess blott partiella fattbarhet fiir den

minskliga tanken formulerat den, till skydd fiir gudsbegrePPets hdghet.

Kyrkan 5r alltsi i viss min identisk med gudomen, hon i r Kristus.

och hon ir samtidigt minskligheten, i den min den, genom att fiilja de

lagar varigeno- der, fdrverkligar sitt medlemskap i gemenskapen, ir
idintisk ,*d Krirrur. Utan att denna Corpus Christi-tanke nigonsin

kommer att fi dogmatisk formulering, kommer Kyrkan frin detta d'gon-

blick icke att kunna delge mdnniskorna sina givor utan att samtidigt

framtrdda som den med Kristus i hiigre eller ligre grad identiska mln-

niskogemenskapen. Alla de stora dogmatiska frigorna komma i fram-

tiden att belysas utifrin detta Kyrkans vdsen.

"Defta levande fortbestind" s{ger P. n,. M e r s c h, s. J. i sitt fiir-
trdffliga arbete Le Corps mystiJque du Christ') (T' ,, s' JZo), "detta

alttid ofOranderliga meddelande 3t Kyrkan av Kristus och hans sanning,

det ir den katolsta traditionen. Si utvecklar sig traditionen, fiir si vitt
de olika stadierna ligga i dagen fiir oss, sisom den nytestamentliga tradi-

tionen sjllv utvecklats". I orienten fortsitter denna katolska tradition

sidan den framtritt i de nytestamentliga skrifterna, i det att bl' a' Igna-

tius av Antiochia och Ireneus hivda Kyrkans enhet och nddvindigheten

av atr tillhiira den, medan den helige Hilarius och den helige Cyrillus av

Nv uool. Bruxelles rer5. Sidoh:invisningarna i ftirelig-
t. irppi., Jii, en kottkoilans finnes med den ftirsta uppl'

1) T. r-2. Louvain 1933.
gande artikel hlnfiira sig till
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Alexindria utligga pi ett utfiirligare sitt vari denna enhet besdr och
huru den verkar till en gemenskap mellan gudom och minskligher i
Kristus. Denna fortsittning av Kristi theandriska liv genom hans fort-
satta liv i mrnskligheren utvecklas vidare pi latinsk botten, srrskilr- av
Augustinus, samt vidare i skolastiken och senare rcologi. "Oskiljaktig
frin det kristologiska dogmat ir ldran om Kristi mystiska lekamen ocksi
ouppliisligt fcjrenad med det centrala i kristendomen. Denna betydelse-
fulla stiillning intar den emellertid vanligtvis uran att den utligges fiir
sin egen skull och ex professo . .. Sanningen om Kristi mystiska lekamen
inneslutes icke blott i en del av den kristna llrobyggnaden: den ir dlr
iiverallt. Liksom Kristus som den talar om d,r i alla kristna fcir att in-
gjuta ljus och styrka i alla, Ir denna sanning pi nigot sltt med i alla
dogmer fijr att giva dem en innebijrd av inre liv, av en levnadsregel, en
anvisning frir sittet att tlnka och fijrverkliga kdrleken" (a. a. T. z,s.77z).

Gl vi t. ex. till Augustinus, finna vi huru den paulinska gemenskaps-
tanken ligger i centrum, di han mot donatismens skismatiska strivanJen
hivdar Kyrkans enhet. Och det dr mot Pelagius han hivdar, att liksom
minniskorn a dro ofrinkomligt solidariska med varandra i den ondska de
rrva av varandra inda tillbaka till urmdnniskan, si att minskligheten
fcir honom ter sig som €n gigantisk sjukling utbredd iiver virlden, si
ligger minsklighetens rIddning i solidariteten i Kristus. Vi se det irhans
homiletiska skrifter, dlr uttryck sidana som anus in Cbristo, caput et
rnembra, anws bomo, una pertona, ,lnus vir om Kristus och Kyrkan iro
tungt vigande argument.

Sjilvfallet dr en tanke som denna, Kristi mystiska lekamen sisom Kyr-
kan, sisom en gemenskap mellan Kristus och mdnskligheten, ignad att i

olika hinseenden missfijrstis. Olika teologer ha ocksi anvint termen i
olika bemlrkelser. Emellertid finns det yissa normer, som man ej fir gn
utanfdr, om man vill fatta begreppet i enlighet med de nyresramendiga
skrifterna och Kyrkans tradition i iivrigt. Om Paulus in i f6rsta biirjan
visserligen anr"dnt uttrycket "Kristi lekamen" som en liknelse, miste man
fasthilla att denna metafor alltifrin fingenskapsbreven, och alltintill
denna dag, di den anvlndes av en kyrklig flrfattare, tdcker en bestlmd
realitet, 'm& vara att den ibland anvints som benlmning pE en del av
denna realitet. "Bilden av huvudet och lemrnarna, dv vinstocken och
rankorna, talet om infrirlivande, om livgivande irifogning, om mystisk
identitet iro alltfiir iiigonenfallande och alltfiir ofta upprepade i skriften
och traditionen f6r atr man drri icke skulle kunna se annat in ert talesitt
riltt och sldtt eller en hyperbol" (a. a. T. z, s. 37).
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Hur skall man a andra sidan fijrestilla sig de4 verklighet' det hir ir
frfiga om? Denna metafor fir naturligtvis lika litet som n&gon annat'r

pressas och ej heller tolkas krasst materiellt. Pi det andliga planet tlcker
den ddremot icke blott moraliska vlgden, utan andlig verklighet i iivrigt,
begreppsmlssigt fattbar fcir var och en, som ej fasthiller vid en rent

materialistisk viirldsiskidning. Men dven p& det andliga planet kunna

missuppfattningar ligga nira till hands. "Man skulle illa eller snarare inte

alls frirsti denna enhet, om man fiirestdllde'sig, att de kristna, realiter
och .absolut, dro Kristus sjilv, eller * mi ldsaren fiirlita uttrycket -
att de Sro. fragment av eller moment i Kristus. Man skulle pi detta sitt
hamna i en slags panteism eller snarare 'pankristism', lika motslgelsefull
som ensidig och ytterst rik p& absurda konsekvenser.. . Man skulle innu
missta sig, ehuru mindre grovt, om man anfijrtrodde sig. . , rnera it fanta-
sien och kdnslan a'n it sunda fiirnuftet och tron. Det dr vad som t. ex.

shulle uppsti, om man till varje pris ville ftirestd.lla sig Kristi mystiska

lekamen genom en bild, och en bild som man dessutom ansige fullkomligt
exakt." Det vore ndmligen "ett mis-gtag, att [a bilden fijr en definition
och att tro, att man skulle ha en exakt kunskap om huvudet och lem-

marna, dlrigenom att man fiirestlller sig en slags stor, tiverjordisk och

osynlig organism, en slags levande atmosflr ddr sjilarna pi nigot sitt
skulle smilta i varandra" (a. a. T. r, s. XX f.). En missuppfattning av

Corpus Christi-tanken kan ocks& sj?ilvfallet leda till osunda konsekvenser

i kvietistisk riktning.

Positil't kan man med P. Mersch (a. a. T.1, s. XXIII) slga att "dessa

metaforer, ty nlgot annat ero de icke, beteckna med de realiteter ur bio-
logien, varom de tala, en dversinnlig enhet. Det limpligaste 5r, fiir att
fi en god benimning pi denna enhet, att l&ta den bibehilla sitt tradi-
tionella namn och kalla den mystisk. Men detta Ir under ftirutsittning,
att denna term ingalunda uppfattas som synonym med dimmig eller halv-
verklig. Den betecknar tvertom nigot som i fullhet och verklighet 6ver-
trdffar tingen i naturen och iven de begrepp virt fiirstind kan giira sig

om den". Och den moraliska sidan av Corpus Christi-tanken fijrstis
kanske bdst "om man tar i betraktande likheten mellan de kristna och

Kristus och deras absoluta och mingfaldiga beroende av honom". Han
tr "fiirebilden till alla,deras dygder, grunden till alla deras fdrhopp-
ningar, iterltjsaren frin alla deras synder, killan till hela deras ijver-
naturliga liv. I egenskap av deras fijrebild och genom sin fiirtjinst 6r
han grunden till deras rZtttf?irdiggiirelse, i viss mening dven den verkande

orsaken till och indamllet med denna. Han ir deras Emmanuel, der,as

mistare,.:.deras ledare, deras vln, deras bror, ja,allt fiir dem; och infiir
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Gud dro de intet, om icke med honom och genom honom. Kort sagt,

alla de band, som kunna fijrena en minniska med en annan, ehuru myc-
ket talrikare och mycket starkare, fiirbinda dem med honom. Detta
ricker rikligen till fdr att den kristna liran skall kunna pisti, att Kristus
och de kristna utgiira en enda kropp, en mystisk lekamen" (a. a. T. r,
s. XXIV).

Non est Jadaeus neque Graecut; non est servu.t neqwe liber, non est

masculus neque femina; omnes enim aos wnam estis in Cbristo tesu, sbger

Galaterbrevet (3: z8): Kristi mystiska lekamen har mdjlighet att omfatta
alla minniskor.

Tvi frigor uppstella sig emellertid omedelbart. I vilken grad skola
lemmarna hava iakttagit den klrlekens lag som giller ftir deras sam-

verkan sinsemellan, fijr att de icke skola utesluta sig ur gemenskapen?

Och hava de, som icke nitt, eller uttritt ur enheten i tron, miijlighet att
inneslutas i gemenskapen?

Donatisternas puritanism gav Augustinus anledning att i anslutning till
Matteusevangeliet klart besvara den fijista frigan. Agnarna komma icke
att skiljas fr&n vetet fijrrln efter den slutliga skiirden, vilken icke in-
trdffar pi Donatus' tid utan pi den yttersta dagen. Och minga synas

silunda hiira till Kristi lekamen, som skola uteslutas, medan minga synas

sta'utanfdr, som i verkligheten tillhdra gemensk4pen.

Den andra frlgan har med tiden iikat i stillet fijr att minska i aktu-
alitet, dels genom alla dem, som alltjimt ste utanfiir kristenheten, dels

genom dennas fortfarande inre splittring. Problemet har ocksi Iivligt
debatterats inom skolastiken, dlr olika isikter framfiirts, delvis beroende
pi att man pi olika htll haft olika definitioner pi Corpus Christi-
begreppet. Ganslia snart framkommer emellertid inom skolastiken tan-
ken pi att Kristi nid strilar ut ijver hela universum fijr att tiverallt
pi ett tivernaturligt sltt fiirbereda sjllarna fijr sanningen. Ldttast kunna
vi sammanfatta liisningen av problemet genom ett citat ur den samman-

fattning av Karl Adams arbete Das'V'esen des Katholizisrnus, som

Gunnar Aspelin llmnar i "Tankelinjer och trosformer" (Vir egen tids
historia. D. 6. Sthlm ry37).

"Det finnes sanna kristna, som tillhcira 'kyrkans sjil' men st& utanfijr
klrkan som organiserad gemenskap. Och Kristi n8d verkar 'enligt
katolsk llra, icke blott inom de kristna samfunden utan iven i den

ufromkristna virlden, hos judar sivil som hos japaner och turkar. I
varje katolsk katekes framhdves vid sidan av dopets ordinlra frllsnings-
medel det utomordentliga friilsningsmedel, som kallas begirdopet, d. v. s.
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den helgande inakten hos den fullkomliga av Jesu frllsarekraft uppvickta
och uppburna kirlek, som si beslutsamt bejakar Guds vilja, att den be-
rridade utan vidare skulle .mottaga dopet, om han klnde till det eller
kunde mottaga det. Liksom Gud sinder Sitt regn och Sitt solsken, sfl

slnder han Sin segrande nid till alla hjirtan, som hilla sig. beredda dlr-
till, som alltsi giira vad p6 dem ankommer, vad deras samvete siger
dem. * - - Overallt, dlr samvetet 16r sig, dir rninniskan iippnar sitt
<iga fdr Gud och Hans heliga vilja, dlr medverkar pi samma ging
Kristi nid och ligger frtiet till det nya iivernaturliga livet i sjilen'."

"Satsen: utom kyrkan ingen frilsning glller vissbrligen i hela sin ut-
strlckning. Men minga, sorn tro sig sti ,utanfijr de helgade murarna,
som misskinna och bekimpa kyrkan eller leva i okunnighet om dess

tillvaro, tillhiira denna kyrka i osynlig mitto. Kyrkan ir den enda
ljuskiillan i virldens m6rker, men dess strilar ni llngre in mlnniskorna
tro. En rittrogen katolik som Karl Adam kan instimma med prote.
stanten och rationalisten Viktor Rydberg:

'Han Ir i den som ej hans tro anafilmar
men i vars hjlrta sanningskiirlek flammar.
Han [r i den som ej hans namn beklnde
men kimpar i hans flock fiir de ellnde'."

N. r. uolin.
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KATOLSK SYN PA BEFOLKNINGS-
FRAGAN.

(Forts. fr. sid. r8.)

nm vi nu, vigledda av Pius XI:s auktoritativa ord, vilja i korthet draga
Vupp nigra rikrlin je r fiir vlr katolska syn pi befolknings-
frigan, miste vi fijrst och frimst fastsl8, att mlnniskan ej heller
qom sexualviisende ir sin egen oberoende, sjilvvildige herre,

utah tr i samvetet bunden vid Guds och Kristi l*g.
Sexualdriften skall icke * lika litet som nigon annan naturdrift *

behirska minniskan, utan fastmer behirskas av hennes fiirnuft och fria
vilja. Den skall av minniskoanden regleras enligt den av Skaparen upp-
s*illda och av Aterltisaren iterstillda moraliska ordningen genom kysk-
hetens dygd. Utanfdr iktenskapet, ftire detsamma sivil som efterit, er-

fordras fullkomlig iterhillsamhet p& si.vis att varje frivilligt efterstrivad
tillfredsstiillelse av sexualdriften m8ste betraktas sisom okyskhetens synd,
vilken fiirbjudes av sjitte och nionde buden och enligt Skriftens ord ute-

sluter frin himmelriket (r Kor. 6: 9, f., Gal. y: r9, ff.). Inom ikten-
skapet fir tillfredsstlllelsen endast ske under iakttagande av alla sedliga

fordringar angiende lktenskapets uppgifter och makarnas 6msesidiga

kirlek och trohet.
Att gcira det kroppsliga livet och de sensuella drifterna sjilvstlndiga

och oberoende av den andliga sjllen, skulle betyda ett avfall fr&n den

sanna kristna uppfattningen om andelivets fijretride samt ett fiirsvagande

av den andliga livskraften. Den kristnes kropp tillhiir lven, ja just ocks&

sisom sexualorgan, "Herr€n", emedan den zir en "lem i Kristi kropp"'
Det betyder dirfcir att vanhelga denna innerliga gemenskap med det

minniskoblivna Ordet, nir en kristen "gtir sin kropp till en skdkas lem".

Ett kyskt leverne ir det niidvlndiga uttrycket fiir det faktum att krop-
pen ej mera tillhiir sig sjilv utan Gud sisom "den Helige Andes tempel"
(jfr r Kor. 6: t3-zo). Kristus prisar kyskheten och l?igger lven hir
vikten pi det inre sinnelaget. Han uppstiller samma fordringar iven f6r
mannen. Han anbefaller t, o. m. den jungfruliga renheten it dem "som

kunna fatta det" (jfr Matt. 5: 8, ff., 19:7, ff.). Hans apostlar fd,rklara

kyskheten vara en "den Helige Andes frukt" (Gal. 5: zz, f.) och "kiittets
begirelse" en motsittning till Gudskirleken samt en bundsfdrvant till
virlden och synden (Rom. 6: tt, ff., r Petr. 2; tr, r Joh. z: r;, f)t).

Denna sanna religiiisa och kristna uppfattning av sexuallivet betyder

lingt ifrin "en uppfattning om kiinslivet snsom nigot ligt eller t. o' m.

1) Jfr Lexikon fiir Theologie und Kirche, Bd V: 942, f.
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,oferrt,i)o,, utan tvirtom en mycker h6g uppskattninsl di d9n sikerstlllef

iikta mlnniskovirdighet och kristlig andlighet samt fiirhindrar ansvarslijs

och omittlig, siilvisk och fijrnedrande njutningslystnad'

Med pius xl:s rundskrivelse miste vir katolska syn pa befolknings-

friean vidare hlvda denna andra grundsats: Den sexuella fiir-
bi;delsen mellan man och kvinna har som f tirsta syf te att
alsrra och uppf ostra [rarn och f&r ddrfijr blott ingns och

aktualiseras inom ett ordnat dktenskap.

Sexualdriften ir ndmligen fijrst och frlmst fortplantningsdriit, d. v. s.

driften att uppehill* 
"rt-"n. 

Dess tillfredsstdllelse Ir dirfijr icke en ren

privatsak utan mnste sti i niinniskosllktets tjlnst och f&r. ddrfiir blott

rk" p& s& sltt och under sidana omstindigheter' som verkligen kunna

tjena dess innersta syfte. Men detta dr enligt naturens lag och dlrmed

iven enligt Skaparens vilja blott fallet inom ett ordnat iktenskap.- Vis-

serligen ar akte.tskapet "ej uteslutande - sisom dess om$tiirtare si fult
.rttrycka det : 'barnalstringsfabrik'. Det ir ocksi en kirlekens Sfmen-
.kai bland makarna, men just denna siiregna form av den lktenskapllga

lilriekens gemenskap klnnetecknas genom det av naturen bestimda inda-

milet att fiida barn och skiljer sig frin den vlnskapliga kirlekens gemen-

skap och iven frin gemenskapen bland de saliga, vilka varken 'gifta sig

ellei bortgiftas'. Ocks& iktenskapets ytterligare syfte att tiilfredsstb-lla

driftlivet ir utan tvivel underordnad slutmilet, som ir fortplantningen;

ry naturen niidgar till uppfyllandet av sina mest viissntliga syften genonl

njuiningens lolkmedel och smirtans piska; och vid iktenskapets fullbor:
clande visar arten av den sinnliga njuthingen, pi vilket mil denna enligt

sin inre lag syftar".
"Annu en annan <iverliggning leder till samma resultat och besrdnmer

lnnu nirmare sittet pi vilket lktenskapet skall tjina sitt frimsta inda-

mil. Sisom fijrhirskande syfte av en institution mlste betraktas det
'goda 

som utan denna icke kunde uppnis. Men detta goda ir fiir ikten-
i"k"p.r, del minniskosliktets fortplantande. Visserligen icke blott barn-

uhtli.rg"r, som sida1, som Ir m6lig lven utanfijr iktenskapet, men den

mdnnis'kovirdiga barnalstringen o"h borttnppfostran, vilka bflda blott
sdkerstillas i en fortvarande dktenskaplig fiirbindelse"')'

ur Pius XI:s klara ord fiiljer slutligen denna tredje grundsats.: A I I t
pos.itivt fiirhindrande av iktenskapets frimsta och mest

vesentliga syfte, barn3lstringen' ir i sig tjilvt, oberoende

r) Befolkninsskom:s berdnkande i sexualfrigan. St. off. utr. t936:5-9 Socialdep'-sid' 37'
,i jf" I;;; iitt d., fciljande, P. Max Pribilla: Zur kath. Ehemoral' St. d' Z' Bd' r:o

lteioi3r) sid. 253, ff.
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av,handlingens motiv, mot naturordningen och diirmed iiven
mot Guds lag och s8ledes moraliskt fiirkastligt.

Vi ha utfiirligen anfijrt rundskrivelsens stillning till denna avgcirands
friga om den av befolkningskommissionen ftirordade och iven av andra
kristna godkinda "fijdelsekontrollen", mi vara en blott "inskrinkt" oqh
"ansvarsfull" sidan. Denna den hiigsta kyrkliga auktoritetens hiigtidliga
fiirkastelsedom ir blott den sista kedjan i en klar och oavbruten traditisn
sedan de dagar, di fijrsta Moselroken skrivits. "Det ir icke miijligt gtt
anftjra nigot bevis fcir att det inom Kyrkan har funnits nigon som helst
skiljaktighet i meningen om vir friga. Varhelst Kyrkans stora lirare,
en Augustinus och .en Tomas samt andra ansedda teologer i forntiden
omn{mna ftirhindrandet av befruktningen, fijrdiimes detta sisom etr svaft
brott mot den sedliga ordningen." Med dessa ha de romerska kongrega-
tionerna i sina dekret, biskoparna i sina herdabrev, prdsterna i sin fiir-
kunnelse iter och flter igen med orygglig stindaktighet hiHit fast vid
samma isikt. Detta har skett si klart och utan tvekan d?irfiir att hela
denna katolska tradition betraktar detta missbruk av lktenskapet som

en i sig sjilv naturvidrig handing. Och detta med rlca.
"Fcirdomsfritt orndijme och otvungen klnsla skola utan vidare vara

biijda till aft instemma i orden av en icke-katolsk filosof av vlra dagar:
'Moraliskt berittigad ir blott den normala kijnsakten med normalt syfte").
Men varf6r? Emedan det etiska handlandets lagar'6ro oldsligt fastrotade
i varandets lagar och k6nsakten genom sin inre natur omissklnneligt an-
tyder, vilket syftemil den skall tjlna. Kijnsaktens etik kan blott vara
den rltta utliggningen av dess visen. Men detta vlsen visai i framtiden,
pi minniskosliktets fortplSntning. Att genom medverct handlande taga
en akt, som enligt hela sin struktur ir bestlmd fijr artens tjinst, ut ur
r.amen av dess naturliga syftemil och att begagna den blott till den indi-
viduella lustens tillfredsstlllelse, det betyder att vlnda upp och ned p&

tingens vlsentliga ordning och slledes att fiirollmpa naturens Upphovs-
man. Fijrdenskull hiller ocks& en hemlig ridsla, en inre fiirflran en

naturligt och normalt klnnande minniska tillbaka ifrin att med kalt
biriikning eller med konstgjorda medel ingripa stiirande i det underbara
skeende, som enligt Skaparens vilja dr vigt it det nya livets uppkomst."

Att det hir rijr sig om erl omstiirtning av den ritta naturliga ogh

moraliska ordningen uppenbarar sig iven dirav, att vid lktenskapets
missbrukande njutningen och det naturliga syftet Stskiljas. Den sinnliga
njutningen kan ej vara sjllvindamil fiir minniskan, om den ej skall ned-
sdtta henne och fijrnedra henne till djurens stEndpunkt. Fiir att njut-
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ningen skall kunna vara moraliskt vlrdefull, behdver den ett fdrnuftigt

syfie, som mistrar och tyglar den; ty driften ir enligt sin natur planliis,

oordnad och omittlig. Viiserligen kunna iven andra fiirnuftiga syftemil,

som t. ex. viljan att bevisa och befista den ijmsesidiga kiirleken, tillrick-
ligt motivera sjilva njutningen, och det frlmsta av naturen och dirmed

{i.., 
"rr 

rr"rur.n, Skapare avsedda indam&let miste ej i alla fall uttryck-

ligen isyftas, men det fir heller icke positivt motarbetas. Det andra, i

sii sjelvt vlrdefulla goda f&r ej efterstrivas pi bekostnad av aktens inne-

bJend., naturliga *i1, ty detta skulle betyda att anvlnda ett i sig sjilvt
omoraliskt r.ted.l ftit att uppni ett gott indamfll. Det kan aldrig vara

tillitet, att tillfredsstilla en 'drift, att efterstrlva den dirmed fijrenade

njutningen och samtidigt fiirhindra det mil, som Gud vill uppnE med

denna Jrift. Att begagna sig av fiirmigor och krafter, som skola tjl-na

till att alstra livet, med avsikten att fiirhindra det nya livet, alltsi fiir
att uppni just motsatsen av det som de iro skapade till' fa lr mot

nrruri"g.n och miste dirfiir vara ftirbjudet av naturens Upphovsman.

"Lidelsen driver visserligen med tusende retningar till att stika den

sexuella njutningen, men i detta tringande diiljes en gudomlig pedagogik

eller, om man vill, en naturens list, fiir att beveka minniskan genom en

stark, pockande drift, som lovar henne njutning och glldje, till att ijver-

tag" d" tunga plikter och miidor, som iro fdrenade med en familjs grun-

aJ"d. o.h .tpp"h&llande. Men vid fiirhindrandet av befruktningen skiljer

mdnniskan i.trt o.h last it, tager i anspr&k rdttigheter, medan hon sam-

tidigt avbiijer de motsvarande plikterna. Men detta betyder att mot-

u.bJt" Guds avsikter och att fiirvilla och fijrstijra naturens allvarliga lek"'

Aven det talar mot "ftjdelsekonrrollens" sedliga berlttigande att den

riktar hela uppmlrksamheten pi den sinnliga sfiren. Makarnas ansvars-

klnsla fOrminskas pi si sitt och en viktig inre skrank fiir driftlivet ned-

brytes. Det dr framfiir allt kvinnan, som kommer att lida ddrav, ty

*"rrr.n behiiver nu icke mera taga slrskilt hinseende till henne, di ju

"ftiljderna" ej behiiva fruktas. "Det miste leda till ett nedsettande av

kvinnan, nir mannen fordrar av henne blott lusten utan att vara beredd

att ira i henne iven sina barns moder."
'Di det allts& 16r sig om en i sig sjilv naturvidrig och dlrmed omoralisk

handling, kan den heller icke tillitas och fcirsvaras i svira och trdngande

undantalsfall, nir t. ex. husrruns hilsa eller t. o. m. liv skulle komma i

fara, -.-r, makarna i andra sidan ej tro sig vara i stind till att leva i

avhillsamhet. Ett sidant verkligt eller inbillat niidlige kan visserligen

i enskilda fall nedsdtta graden av den moraliska skulden, men aldrig lndra

aktens naturvidriga karaktlr och dirmed aldrig helt enkelt upphilva det
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absoluta fiirbudet. En blott begrdnsad och betingad fiidelsekonroll m&rte
snart fiira till en sEdan.som.ir irtan himning och isidosltter alla hlnsyn.
Vem vill di innu kunna pivisa en grdns, som klar,t skiljer tillitna och
otillEtna rnotiv? Att giva tillitelse blott i ett enda fall, m&sre fdra rned
iig allmint godtycke, di ju dirmed mlnniskans subjektiva omdiime giires
till domare. Det som lr tillitet en ging, ir tillitet alltid, nlr:liknande
sk?il fdreligga, och vad som ir lovligt fiir den ene, kan ej fiirnekds den
andre och ingen kan tviqgas att. taga biirdan p& sig. Men dlrmed har
man iippnat dtirren till en sidan krisartad utveckling, som allt rnera
skrlmmande kommer till synes i vira dagar. Sidanr k a n ej ligga i
naturens och Skaparens vilja. :

. "P& det sexuella omrldet, dir driften ir s& stark och sofisteriet si ripp-
finningsrikt, beh6vs det fasta, klara, man skulle vilja slga benhirda grulrd-
satser, som ej kinna till eftergivenhet." Det skulle vara dlrfijr den sdmsta
tjinst, som Kyrkan ,kunde gtira den moderna mlinskligher€o - fr&nsett
att,det skulle innebira svek mot hennes gudomliga mission -, om ocksi
hon skulle giva vika av falsk medlidsamhet. Den blsta insats, som Kyr.
kan kan.g6ra till befolkningsfrigans verkliga och varaktiga liisning, ir
just att hon obetingat och orubbligt fasthiller vid sitt bestimda: "Noz
posswmus! - vi kunna icke !". 

!. Gerlacb.
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O. Karrer: Die Geheime

Offenbarung. (Benzinger, Ein-
siedeln, r48 S., Pris:6,8o Fr.)

I et Tidehverv, da de aPokalYPtiske

Ryttere raser hen over Land og Hav'
og da Drebtes Blod fra mangfoldige

Steder raaber mod Himlen, fdler man

sig mere end ellers tilskyndet til at gribe

efter det Ny Testamentes Trlstens ,Bog'
efter "Johannes' Aabenbaring". Ja, var
den blot ikke saa sv€r at forstaa! Man

behlver en Vejleder paa Vandringen

igennem Aabenbaringens mcrkelige Land.

Man trenger til en Flrer, som kan for-
klare de veldige Syner. Karrer viser sig

at vere en saadan Fdrer.
H.an gfir geldende, at hvad Johannes

skuede, var dengang Samtid. Det er det

ogsaa nu. Gennem Verdensomveltnin-

1;ers Radsler forberedes og fuldbyrdes

Kristi Genkomst - atter og atter ind-
til Dommens Dag.

Karrers Bog vil v€re en god HjaiP
i Bibeltimerne, og i Modldshedens Stun-

der vil den virke som en Opmuntring.

O. Karrer: Schicksal und
'\fiirde des Menschen. (Benzinger,

Einsiedeln, 93 S., Pris: j,4o Fr.)

Som et Supplement til ovennevnte
Bog kan narverende betragtes' Forfat-
terens Behandling af Guds Hemmelig-
hed i Naturen og i Menneskehedens

Historie saavel som af Hovedmotiver i

Kristi Budskab er dyb og klar' Det Lys'

han kaster over Tiden, viser en "anti-
kristelig Treenighed: For det flrste For-
negtelse af Gud, for det andet Forneg-
relse af det menneskelige Broderskab og

sluttelig Fornegtelse af det individuelle'
Ringeagt for og Lemlastelse af Person-

ligheden * - -! Guds Dom, saaledes

BOCK ER.
som Kristus i sine sidste Taler og Seeren

fra Johannes' Aabenbaring i sine stor-

ladne Visioner har skuet den".

Alois Pichler, C'ss.R.

P ie rr e B ati{f o l: Cathedra

Petri, Etudes d'histoire ancienne

de l'Eglise. - "Unam Sanctam"'

IV. Paris, Editions du Cerf, r938;

3 36 s. ; f rancs .1o: -.
Msgr. Batiffol - ddd sedan tio ir

tillbaka - var med bland de katolska

reologer, som deltogo i de "Conversa-

tions de Malines", som fiirdes med ang-

likaner under &ren r9z3 och r9z5' FIan

har ignat nlstan hela sitt liv it forn-
kyrkans historia och it dess kult, och

hans olika arbeten lro viil klnda, i syn-

nerhet den serie, som utkommit under

titeln "Le Catholici'sme des origines i
S. L6on" (t9o9-t924)' Han stikte all-
tid att fcirena en historikers egenskaper

med en teologs. "Jag skulle ingalunda

{rirnekc, att jag ir teolog", skrev han i
anledning till ett arbete, "men hiir stil-
ler jag icke upp teser, jag klassificerar

och belyser fakta, jag Ir endast histo-
riker". I det han sisom troende kristen
forskade i vad sorn r<irde Kyrkan, kun-
de han ej ftirbise, att denna pi samma

ging iir "en dogmatik, en institution, en

mystik". Han ville bevara rltten att
levandegdra en ingiende kinnedom om

de historiska dokumenten genom att
med en kristens dgon betrakta sin mo-

der Kyrkan, Kristi Brud.
Sidan 2ir den verkliga inspirationen

till hir fiireliggande arbete, vartill han

sj?ilv pi sin tid hade ordnat de skilda

delarna, och d?ir hittills otryckta stu-

dier och sidana' som fiirekommit i olika
tidsskrifter, nu har sammanfdrts. Man

Iinner till att bdrja med trenne ftirer
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drag om uppkomsten av och orsakerna
till Roms primat, om grundvalarna till
polrcsus papalis, det fortvarande privile-
gium, som fcirverkligar Jesu liifre till
Simon-Petrus (Matt. r5: r8-r9), och
villkoren fdr dess urtivande bide i Oster-
landet och Visterlandet. De liro myc-
ket enkelt och klart avfattade och visa,
att pived6mets gudomliga lagbefogen-
het, erkilnd av hela kristenheten, dock
uttivades olika i olika trakter. - Sedan
falja sju kapitel av mer reknisk art,
ddr nigra titlar, som fordomdags tillades
pivestolen, nlrmare studeras, sisom bl. a.
princi,patus, ittitiam episcopatas, sedes apostolica.
Det viktigaste sakftirhillande, som fram-
gir hdrav, lr, atr Romerska kyrkan,
uran art, naturligtvis, *ara den enda
kyrkan med apostoliskt ursprung, alltid
har itnjutir en viss "fdrstf6dsloriitt" si-
som ett arv frin dess ftirste biskop,
Petrus, vilket gjort den till ursprung och
kiilla fiir hela episkopater och hela
kyrkof<irfattningen. Denna del av bo-
ken lider av en lltt ojimnhet, beroende
pi blandningen av forskningar, som
strlcka sig utiiver texter och fakta frin
skilda tidsrymder, men om man i varje
kapitel vill ordentligt genoml?isa de
granskade rexrerna, innan man hgger
ihop alla kapitlen fiir att draga slut,
satser, skall man finna itskilligt att re-
flektera 6ver. - Slutligen f<ilja tre ut-
fiirligare kapitel, som unders6ka Roms
fiirbindelser med Orienten under de fiir-
sta irhundradena och pi Justinianus,
tid. Man ser dfr, hurusom kyrkan i
Byzans, vilken i begynnelsen f<ir avgii-
randet av kanoniska frigor vid behov
alltid tog sin tillflykt till Rom, si smi-
ningom kommer in pi en vlg, som le-
der till cesaropapism, och schism genom
att mer och mer tillm?ita kejsaren kom-
petens i religidsa angelligenheter, sivil
dogmatiska, som discipliniira, och silun-
da en mans auktoritet taga den plats,
som innehafts av hierarkiens apostoliska
suveriinitet,

46

Den lovprisning av Kyrkan, vilken
iterfinnes i slutet av boken, rir mycket
vacker ehuru en smula kort. Man sak-
nar en mer omfattande avslutning, som
fdr lilsaren skulle ha sammanfattat de
liirdomar, han bdr himta ur genom-
gingna fakta, och uttryckligare fram-
hillit, hur dessa fakra leda oss till att
konstatera ett primat i tid och sak, som
i Kyrkan alltid varit utmiirkande fijr
den romerska biskopsstolen, Vissa icke-
katolska llsare skola slkert anse per-
spektivet fdrenklat och anklaga Msgr.
Batiffol fiir att ha hirdragir den eller
den texten. Men var och en, som llst
hela boken med uppmlrksamhet och
eftertanke, skall knappast undkomma
helheten, iven om han diskuterar ni-
gon punkr i si omstridda Imnen. Han
skall ej undgi att erklnna fdrfattarens
strlvan efter ren historisk objektivitet
och att iven beundra, hur ett sE verk-
samt och djupt vetenskapligt kunnande
fdrenats med en lika djup k?insla f6r de
kristna verkligheter, som fcirkroppsligats
i Jesu Kyrka, samtidigt andlig och orga-
niserad, mystisk och synlig, alltifrin dess
grundande vid fnsdttandet i Imbetet av
apostlarna och deras ledare, Petrus.

L..M. D.

Else Hocke: Der letzte
deutsche Papst Adrian VL r;zr

-rt23. Herder, Freiburg i Br.
I 9J9.

Else Hocke har biivir klnd genom
sin f6r tre ir sedan utkomna biografi
civer drottning Kristina. I den h?ir fiire-
liggande boken tecknar fcirfattarinnan
en bild av den siste icke-italienske piven.
Det ankommer hilr icke pi att upprada
en serie historiska fakta, utan att fram-
stllla det miinskligt gripande i Adrians
av Utrecht person och iide. Djupare
in hans fiiregingare och eftertrldare,
som alltftir mycker stodo i renilssan$-
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kultuiens bann, har' Adrian begripit
Kyrkans farliga llge. Men' hans vlsens
strlnghet och tillbakadragenhet, hans

misstro mot den romersha omgivningen,
Icjr vars litta och gracicisa sltt att mlstra
livet den tungsinte nederllndaren e;'

hyste nigon fcirstielse, hade viil omintet-
gjort en ihillande verkan av hans re-
formiver, Iven om hans pontifikat varat
lingre. Men trots allt fitrblir Adrian VI
ett lysande exempel fdr djupt, religi<ist

allvar och trogen pliktuppfyllelse i en

svir tid, Det dr gripande att lesa om
pivens tidmjuka och av sann reform-
iver burna budskap till riksdagen i
Niirnberg r523. Detta budskap ensamt

fdrst<ir legenden om Kyrkans fullstln-
diga ruttenhet vid btirjan av rSoo-talet.
Det framtrlder vdrdigt pi bakgrunden
av den samtida, otyglade, propagandis-
tiskt uppbyggda polemiken i reforma-
tionens hemland. Som nordbor kan

man blott pi det djupaste beklaga att
reformationen tillbakatringt det ger-

manska infly'tandet i Kyrkan, som i
medeltiden avgdrande bestiimde hennes

bild och inom pivediimet {ramtr}idde
fiir'sista gingen i nederllndaren Adrians
gestalt.

Th. van llaag.

Richard Griif : Guds Viljes
Vej. r938. Pauluskredsen, r4t S.

(Oversattelse af "Ja, Vater".)
Richard Griif: Levende

Tro. t939, Pauluskredsen. rru S.

(Oversettelse af "Selig die Hun-
gernden".)

P. Grlfs Blger vil vakke os til et
rigt kristent Liv. Derfor betoner han

som Flovedpunkter Troen, Tilliden og

Kerligheden, der viser sig i Opfyldelsen
af Guds Vilje. Man kan ikke lese me-
get af Ganger, men fller sig beriget
endog af en kprt Lasning. Alt er virke-
lighedsnert og praktisk og flrer til
Eftertanke.

I "Levende Tro" vi1 lorfatteren
{remheve Hovedlinierne i den Kristnes
Streben efter Helligheden: Kun i den

levende Tro kan vi naa til .Fuldkom-

menheden; derfor skal vi bede om den'

Men vor Svaghed er ikke til Hinder {or
den, tvartimod kan den hjelpe os. Det
rerlige @nske galder for Gud ligesaa me-

get som Gerningen. Betagende er Skil'
dringen af Marias Hellighed. Sidste Del
paaviser, at vi kun i Troen kan mestre

Verden. Saaledes er vi i Grunden klo-
gere og lykkeligere end Verdensblrnene.

Disse smaa opbyggelige Blger vil vrk-
ke Glede og Kraft i mange Sjele. De
har fundet mange Lasere iser i Tysk-
land, saa et der udkom flere Oplag i
Libet af kort Tid. Vi maa takke Paulus-

kredsen og iser Oversetteren Hr.
Kiarulff for, at disse Blger blev til-
gengelige for Norden.

Joseph Spillmann: Et
Offer for Skriftemaalet. Kflben-
havn. Det Schlnbergske Forlag.

Denne meget kendte og afholdtc
Roman, som i lengere Tid har veret ud-
solgt, er udkommet i andet Oplag. Der
ligger en virkelig Begivenhed til Grund
{or denne Fortalling, der viser en
Prasts offervillige Holdning overfor alt,
der vedrlrer den sakramentale Hemme-
lighed.

R. Groteclaes S. J.

Von Pius XI. zu Pius XII.
Herausgegeben vom Bisch<iflichen
C)rdinariat Berlin. Mit z4 Bil-

' dern. z. Aufl. Herder, Freiburg
i. Br. r939.

"Jag tackar Gud var dag fdr att Han
l8ter mig leva under de nuvarande tids-
fdrhillandena. Denna kris, som dr si
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allornfattande och djupgiende, 1r ena-

steende i miinsklighetens historia. Man
m.&ste klnna sig stolt iiver att f& varh
vittne till och - i visst mitt - med-
spelare i detta viildiga drama. Det goda
och det onda kimpa mot varandra i
en gigantisk kamp. Ingen har i dessa

tider ritt att vara en rnedelmitta." Den
Sr-irige Pius XI, som sommaren 1938

uttalade dessa ord, h<irde inte till me-
delmittorna. F<ireliggande bok har be-
rrbetats av Alfons Erb och berlrtar om
denne pives sista dagar och dijd. Stort
var det allmilnna detragande som visa-
des, slrskilt frin de ortodoxas sida. Man
fir det intrycket, att vlrlden Indrat sig,

nlr man hdr talas om uppmaningar frin
anglikanska biskopar och protestantiska
priister i de mest olika liinder atr bedja
om Guds vllsignelse iiver valet av den
nye piven. Ej heller denne hiir till
medelmittorna. Vi fi hsa om hans ung-
dom, hans studieir och om hans glln-
sande verksamhet som nunrie i Miinchen
och Berlin. Den fiireliggande lilla bo-
ken stannar vid allt detta ej vid de yttre
fakta utan fcirmedlar en hdgsr vairde-
full inblick i personligheten och tanke-
r':irlden hos kristenhetens nye Fader.

Th. van Haag,

V. F{ o n n a y, S. J.: Huma-
nisme et livres de choix. Paris,
Desclde de Brouwer 1957. (Pro-
blEmes d'6ducation,) zo fr.

Fcirf. har goda kvalifikationer fcir den

uppgift han itagit sig i det att han tidi-
gare varit inne bide pi den klassiska
filologiens omr8de (bl. a, med en gre-

kisk syntax) och pi de pedagogiska pro-
blemen (t. ex. i "fus cercles saciztx de

daarine catbolique. Mtthod.e de formation
sd.ale"). I fiireliggande arbete, som Ir
en utvidgning av ett lldre (Jfr Credo
t939 s. 6), sysselsiitter han sig med den
goda bokens problem. Men denna friga

Credor bfic*s.

briirgas hiir i direkt kontakt med laraL-
tlrsdaningens pedagogiske problern, ty
katolsk humanism.blir, liksom en ging
grekernas paideia, till verklig personlig-
hetsdaning, den ir, kan man siga, "total':
eller, fcir att tala med Jacques Maritais
en "humanisme int6gral" (Jfr s. 49 ff.),
som griper in i miinniskans hela tiinkan-
de och handlande. Kunskaps- och bild-
ningselementet stir niimligen hiir i full
samklang med livsiskidningen, ty vi
sti hlr infdr en obetingat kristen
lrumanism. Fcirf. visar atr den pi
det katolska dogmat vilande livsiskid-
ningen fcir en katolsk kristen icke dr att
betrakta som ett par skygglappar mor
irrlliriga och omoraliska b<icker, utan
art den utgdr den niidvindiga ryggrad
utan vilken all kunskap blir samman-
hangslcis och motslgelsefull.

Det bokurval fiirf. g<ir i de bibliogra-
fiska delarna av sitt arbete avser atr
skapa en intellektuell elit, som under
objektivt stlllningstagande till alla tidens
problem, oeftergivligt hlvdar de kristna
sanningarna. Urvalet omfattar alla om-
riden och strlcker sig, alltifrin de klas-
siska auktorerna, med huvudvikten pi
exegetiken, liturgien, asketiken och alla
tivriga omriden av det kristna livet (h?ir

stdta vi pi namnet Kierkegaard), till den
rrroderna naturvetenskapen, politiken (dlr
vi bl. a. iterfinna Hitler) och littera-
turen, dlr e.j heller detektivromanerna
blivit bortglcimda. Ftir var och en, som
sriker en sammanfattande civerblick iiver
det betydande och vlrdefulla inom den
fransksprikiga eller till franska 6versatta
litteraturen pi olika omriden - frlmst
glller detta naturligtvis katolsk kristen-
dom - har arbetet sitr stora iniresse.
Och detta i all synnerher som denaa
f6rtriiffliga civersikt ej kommer i form
av en torr upprlkning av korrekta bok.
titlar, utan i olika resoneraade kapitel,
rika pi fruktbara synpunkter pi alla
omrEden-
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