
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

V. E. Köszönjük kedves levelét. Az ilyen megnyilatkozások
nemcsak örömet szereznek, hanem erőt is adnak: a Kegyelem
nek fuvallatát érezzük ki belőlük.

K. K. Budapest. Kérjük pontos lakáscímét.; levélben fogunk
válaszolni.

M. F. Minden bűnbocsánat a Megváltó érdemeiben gyökere
zik. Annak szabályozását azonban, hogy ki milyen kör-űlmények

közt nyeri vagy nem nyeri el ét bocsánatot, Egyházára bízta
Krisztus: "Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyert,aki
nek pedig megtartjátok, az bűnben marad" I (.Ján. 20, 23). "Amit
megköttök a földön, megkötött lesz a mennyben is, 6s amit föl
oldatok a földön, a mennyben is föloldott lesz" (Mt, 18, 18). Az
Egyház ősidőktől fogva bízonyos f'öltétcleket ír elő, s csak ezek
megléte esetén adja a bocsánatot. Ilyen pl. a bűnök bevallása, a
gyóntató joghatósága, a feloldozási formula elmondása, stb. Ki
vételes és súlyosan indokolt esetekben azonban eltekint a föltéte
lek egyikétől vag-y másikától. Ha pl. egy beteg nem tud már
beszélni, vagy ha a sulvos beteg' gyónta tásán ál veszélyeztetve
van a gyónási titok, akkor a bűnük felsorolása nélkül is meg
adja a bocsánatot, Ha joghatósúg nólkül gyóntatott volna valaki
s a gyónók ezt nem tudták, akkor érvényes volt a gyónásuk. Ha
a feloldozási formula véletlenül ki Iele.itődöt! és a gyónó nem jár
hat el úgy, mint azt Önnek a novemberi Vigiliáhan már izen
tük, akkor szintén léirejii!t a bűnhoesánnt. Ezeknek a kivételes
eljárásoknak alapja egyrészt az 1<j!~'yh;'LZllak említett rendelkezési
hatalma ("lsten titkainak súfúrn" (Gal. 4, 1) az Egyhúz), mús

részt édesanyai szcrctete, mcly nem engedi, hogyazol;:, akik leg
jobb vtudúsuk szerint r~lindeJl tőlük telhetőt megtesznek, örök bi
zonytalanságban éljenek.

K. S. Illemből, vagy tn lá n szcrdc'hií] ií;? - kécdczi pál' lát
szólag tréfás sorban, de való iúhau Ill:''!' évek úta fo,',:lalkoztatjn a
kérdés, legl'iillebb a formúja vál tozik i,lőről·i']!)re. 'I'ohát csak i l
lernből küldi vissza a ruhnkef'ót, amely véletlenül önhöz került,
",agya szert-tet parancsolata értelmében ~ -- V ágjuk ketté a g or
dium i csomót és mond.iuk, hogy i1Jendőséghűl is, meg a szcretet
parancsa alapjún is vissza kell HZ idozen jószúgot juttatni tulaj
dorrosúhoz.

Illcndőséghől. Merf Ú~):y il lik, ho;;y amit kölcsön kaptunk,
vagy nem is kaptunk, tsak úg'y nyomták a kezünl-be az idíí l'(I

vídséao miatt, vissza is adjuk. Sok,cgyéb],ént kész,.,t'iges ember ju-
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tott ily módon fölkérés nélkül egy-egy könyvhöz, egy nyakken
dőhöz vagy, rnint a jelen esetben, egy ruhakeféhez. Illem kérdé
se, hogy visszaadjuk, mert különben az a látszat alakulhat ki,
hogy az ilyen apróságót réges-régen a "magunkévá" tettük,
minden külön fölhatalmazás nélkül. Az is lehet, hogy a holmit
otthon belódítottuk a többi közé, a gazdája is meg én is elfelejt
keztünk róla és most váratlanul rábukkanok. Mit fog rólam gon
dolni a gazdája7 Érthető, hogy zavarában odébb löki az ember és
talán csak jócska idő múltával határoz, talán akkor Elem határoz
a sorsáról. -

Sőt a legtöbb esetben az illemnél valamivel többről is van szó.
Mert mi történik, ha a gazdának nincs második példánya vagy
ha elfelejtette, hogy az eredeti kinél leheO J árkálja az üzletek
kirakatait és ha nagyon szükséges, hát megvásárolja másodszor
a maga pénzén és bosszúságára.

És persze még inkább szeretetből. Mert az illem ismer olyan
határokat, amelyeken túl a tárgy kicsinysége miatt elhanyagol
ható, - a szeretet dem ismer kicsiny tárgyakat. Ezek valójában
a szeretet próbái, megmutatják, hogy a szeretet mennyire nem tűri,

hogy az ügy kicsinysége vagy csekélysége miatt maga az ember
is elhanyagolható meanyiség. A szeretet a felebarát szempontjá
ból semmit sem tart elhanyagolhatónak, még egy pohár friss
vizet sem (Mt. 10, 12). A szeretet lényegesebb mindenféle jogászi
gondolkodásnál. Ha tehát arról van szó, hogy valamit késve bár,
de visszajuttassunk a gazdája birtokába, akkor nem nézi a sze
retet, hogy a gazdája észreveszi-e ·a hiányt vagy sem, hogy a
tárgy kicsiny vagy talán nagyon kicsiny, hanem a mindenkori
értékén felül azt is vizsgálja, hogy az illetönek mennyit ér. Es ak
kor mitsem számít, hogy a visszatérítés magában egy kissé fur
csa vagy nevetséges, hanem annak örül, hogy.visszaadhat vala
mit. És minél őszintébben akarja, annál természetesebben 'sikerül,
annál mcsszebb maradunk mindenféle "talán mégsem", és "jaj,
ki tudja, mit fog gondolni"-tól. Ez a szeretetnek ha nem is éppen
csodája, de csodálni való cselekedete. A szeretet nem fér szabá
lyokba és nem döntő szemében az érték nagysága vagy kicsiny
sége.


