
SZERKESZTŐI ÜZENETEK,

Bossuet püspöknek, a XVII. század e hagy főpapjának,szóno
kának, moraltstádának és írójának műveiből valók novemberi
számunk idézetei. 1627-ben született, 1704-bcll halt meg. Hajdani
székhelye, Meaux most ünnepli pappá szentelésének háromszáza
dik évfordulóját,

H. A. Dehogy teszi a napi lelkiismeretvizsgálat aggályossá az
embert. Aki a lelki életben csak egy kevéssé is haladottabb, az
lelkiismeret-vizsgálat alkalmával nem éppell csak bűnökre va
dász. Ez egyik módja cselekedeteink tudatosításának. az önisme
ret megszerzésének, a bátor önbírálatnak . és, ha szükséges, a ja
vulás, tökéletesedés megkezdésének. :VIit cselekedtem.t - helyes'
vagv helytelen volt-e ez, a cselekedetem ~ - mi volt az oka, hogy
íg~T tettem és nem amúgy~ - mi volt a szándékom ezzel vagy
azza l a cselekedettel"? - ezt naponkint megismétli az ember; így
egy-I,ét év alatt elég 'mélvre le tudunk ásni öntudat alatti vilá
gunkba és megkezdhetjük az igazán' rendszeres önnevelést. Az
ag'gályosság egészen más eredetű: betegség, amellyel orvoshoz
(eiudőre lelki orvoshoz) kell fordulni.

·Z. F. Igaza van, természet dolga is. Még az Úr .Iézus is meg
hajlik a tény előtt: "akinek fülei vannak a hallásra, hallja. meg,
és vkinek. szemei vannak a látásra ..." Bizonyos, hogy vannak
természettől pozitív' és természettől negatív lelkek. Az elsők a
készségesek. megnyíltak és befogadók, a reménykedők, vállalók,
kezdők, hitelt-adók, - eredményt elérök. Ezek tíz talentumot-öt
talentumot adnak vissza uruknak. Ésvalluuk természettől nega
tiv lelkek, akiknek szemében nem érdemes' "nem kifizetődő"
semmi. 'Tanítást, tanácsot nem fogadnak el, mert mindent job
ban tudnak; de- legjobban azt tudják. hogy úgysem fog sike-,
'rülní semmi. Szinte "az anyag tehetetlenségóbe" ütközik, aki va
lamire, rá .akarja birni őket. Mindazonáltal ami "természet dol
ga", az még nem végzet. A vasat is meg lehet hajlítani és már
ványhól csipkés szószéket lehet faragni. Természeti fogyatékos
sá~'illlUk tudatosításával. a "készségesség erényének" állandó
g'ynkor-lásával sok érdemet szerézhet az il letőv.és az Úr-Isten bi
sonyára nem tagadja meg a természetfeletti. (kegyelmi) segítsé
get attól, aki természete fogyatékosságát hősiesen leküzdeni tö-
rekszik. .. .

L. V. Ilyen egyszerűen nem lehet szembeállítani ia dolgokat.
A vallási érzelem összetett jellegű: velünk született hajlamok és
kí'pességek, első gyermekkóri emlékek, tanultság és műveltaégi
fok, valamint a figyelemnek és hűségnek az a foka, amellyel
kezdettől fogva hallgattunk, vagy nem hallgattunk a "belső hang
ra". amely' az lsten hangja számunkra- mindez egy'ütt· végül
is bizonyos dispoziciót teremt a lelkekben, amely csak az övé..
senki mással nem közős és amely az ő gondolatait és cseleke
deteit meghatározza; csak az Úr Isten maga tudja megítélni,
hogy az illető mennyiben felelős és mennyiben nemI "Enyém az
itélet." Bár a saját lelkünk állapota foglalkoztatna bennünket
legalább annyira, mint felebarátunk vélt rosszasága!
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1'. F . K ár gyermek éll ek "a n ny it heszélu i , toS azt áu vegii l is
bel e f ár a d n i". ahog y írja. Áll andó és k ővetkezetr-« h áz.irend. m in 
denki szá m á r a kötelez ő erk ölcsi töJ'\'(>nyek, t'S minél kevesebb
szemelvre sz úl ó parancs! A /o'efIneknek is vuu nak kedvtel ései.
é letform á ja , saját ízlés e . .. ne m kell f'o lv tu n d i rig úln i . De ha
az ő ér dek ében felté tl enü l szükségesnek I átu nk eg'Y parancsot,
abb ól azt án nem engedh et ií uk. I'~ z rőh'g' az eg-észe n kis ~yer
mekre áll , akit még dn's sznrántl ke ll hizonyos heidcg'ződ ésekre
uev ol Ili.

fJ. R. ~e"l kell 11't,(il"ll i l' fiúimIl ezt il vezet ésre ",dá haj
lamot, csa k gondoskodjék ró la , h010' I'leget ker üli ön ő ssze t őbh

g yerekkel. Ne álljon v éd őuugvulként mÖg'iitte, amikor a többi
ekkel játszik. Ha vuu benne ignz i vezetői képesség, akkor csak
hadd fejtse ki, értékes kélll'sség az! H a pel!ig' «suk akarhat
n áms ág, hiú ság' van benne, és n in cs k épess ég e r ú, akkor a g-~-e

rek uk rövid időn bel ü l «lint éz.ik az ü g-yet.
U. Eo A psz.it-hon nal iz ist (' g' ~' l' t l l' lI kt'zleg:yintésse l e li u t ézui leg

a lább is ug-ya n olyan ko rlú to l t s átr , m in t től e «sod ákut v ár n i. Az
ú.iabh angol irodal om ba n nagy feltíí nést ke ltett Nit/el Balch in

kouyve és a belő le készült fi lm : Onrna!Jndlrí! n em m en ekiilh etsz
fl9;){ :j . Egy f ia tal .J óle k -o rv os v-r ól s z ó], aki <I lr -Ik i is m urut essúv és
id e úli s h íva túsbnzgóság' p éldak épe éH "é~i"d j.: od :"l ig .i II t. ilogy
m Zl.j lh H'in lemond h ivat ús ától, mr-i-t ., I ' I" Ii !!!' k k :llI .:l lll' lenni eh
hez a munk ához". Ego;,-- iJet eg' ICVPl'mek. aki rúszoru l, llll;gisl'!;ak
JlE'gtal'tja a beteg' lelkek i i!!~' éllek >' 7.0 lg iLl at illHl ll. -- Ke r r-sn i, kutnt
n i. f ~ o]gú l n i éH közheu al itzutosall lstelltiíi kór ni és reudelui az
iguz] segítséget. - ennyi az, a m it a le lki orvos a hetllg' le lkek ért
tehet: de ezt -- mind a kettőt - mesr is kell ten n ie.

A . A . Higgye el. hogy teljesen eg y iitterz.iink öu ne l. amikor
--- mii. t eg yetle n orvoss ásrot - Charles Baud elr úre híres uap l ójegv
zdót id ézzük emlókezet óbe: ,:I'outes lllPS h um i l iu t.io ns on t été de
gril,-:es de Dieu." - "Minden llllogaláztatúsa illl uz Isten kezvel
lIlt'i voltak."

C. H. Ninesenek I'érl'ihoz i ll ő és f['rf iho z nem va l ó mu nk ák.
Az élet bizonvos feladatokat hoz. uvok a t Illeg ke l! olduni. A na
g yobb testi erőt igény lők tcrm észet-zor ű eu a fi:rfiak ra v árnuk, a
több ügyességet. npr óléko» fig'y plllll't igbll yliík a u őkre. De mi ért
volna szégyen, ha a ('sa l údupa viszi IHl'l'<1 II tejet VHtO' keuyeretI
S z í vm elegf t ő l átváuy ma, mikor I órf'iukat, siít kutou ákat látunk
a l. utcán, vil lu mosou, kisgvvruiekkcl kuriuknu.

Sz. Sz. A k iegyeus úlyozo tt idegze t a Ipg'lIuIO'ohh j"(ihli javak
egyike, a komoly és helyes lelki élet pedig: 11 leI!IHw y ohh-t'ok ú r en
dezője az idegi él etnek (nem célja, csak velej árója l) Akit a lel
kic;l:d exal tál ttá, a s zo r-ia liss á tpsz. :lZ vulu hol 11(' 111 j Úl' helyes úton.
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