
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
F. ji'. Sorai ból mintha valami keserűséget, csüggedést, olvas

nánk ki, pedig higgye el, nincsen igaza. Az "lsten szer-inti élet"
nem jelenti sem azt, hogy remeteségbe kell vonulni, sem azt, hogy
téves lelkiismeretet neveljen magában, apró gyengeségeket bű

nöknek, kis bűnöket halálos bűnöknek gondoljon; még kevésbbé
jelenti, hogy aggályossá, vagyis lelkiismeretileg bizonytalanná,
beteggé kell magát tennie! -- Szépen határozza meg az Isten
szer-inti életet OHó Karrer, zürichi theológia-tanár. "Isten szerin.,
ti az olyan élet, amelynek tartalm" az Isten akarata, -- indító
motívuma az Isten szeretete, -- irányítója a hittel átölelt kinyi
latkoztatás, és megvalósításra képesítő belső ereje a kegyelem."
Igy leszünk Isten gyermekeivé, vag~y -- nehogy édeskésen mond
juk -- Isten fiaivá. Higgye el, csak egyszerű és bízó. lélekkel
kell elindulnia, és önmagán fogja megtapasztalni az Ur Jézus
szavainak igazságát: "Az én terhem könnyű és az én igám édes."

H. L. A technikai ügyességet el lehet sajátítani, egészen a
bravúrosságig lehet vinni, Je a művészi adottság Istennek más
nemű ajándéka. A tudós az értelem vonalún válik ki. A művész

elsősorban az érzelem zsenije. Érzelmi életét mindenekelőtt igen
nagyfokú érzékenység jellemzi és ennek következtében rendkívüli
gazdagság. 'Ezzel együtt jár egy igen nagyfokú közlesi vágy. Az
egyszerű felkiáltástól, gesztustól fl művéssi remekműig és az
imádkozásig mindent fel tud használni érzelmeinek kifejezésére.
Egyben állandóan érzi azt is, hogy mások mit éreznek. vagvis
nagyfokú beleélési képessége van. Im tudja mondani, le tudja
rajzolni, amit más is érez és átél, de kifejezni nem képes. Egy
ben azonban nemcsak azt másolja, amit lát, vagy hall, hanem a
magáéból tesz valamit hozzá, amitől a kileje7.ett élménynek ön
álló. egyéni élete lesz. konkrét r(~illi,s valóságjrá lesz, valami efn'
szeri, ami máshol és másban nincsen meg, arnivé azáltal lett,
mert művész alkotta. teremtette.

I. IC Ön azt hallotta valakitől, hogy Szent János apostol és
evangelista - gnosztikus volt, és most azt kérdi tőlünk, igaz-e
ez1 - Ha gnosztikuson olyan valakit értünk, aki valamely po
zitiv vallás hittételeit egy filozófiának nyelvén adja elő, akkor
Alexandriai Kelement vagy Origenest nevezhetjük keresztény
gnosztikusnak, mort ők a keresztény tant a platónista filozófiábia
próbálták beleszorítani. Szent J'ánost azonban korai volna meg
tennünk keresztény gnosztikusnak csak azért, mert pl. a helle
nisztikus filozófia "logos" műszavár használja. Ha aztán g'noszti.,
kU60n olyan valakit értünk, akinek - akár pogány, akár zsidó,
akár keresztény az illető -- nem elég vagy nem jó a saját val
lásának "hivatalos" tanítása, és ezért a "hivatalos" vallási taní
tás mallett vagv annak mellőzésével valami "fensőhbrendű" (tu
domány-, filozófi.a- és teológia-ftllőtti) tudást keres, akkor meg
éppen nem mondhatjnk Szent Jánost gnosztíkusnak. Hiszen neki
"jó, és elég" 'a Krisztus tanítása. A keresztény tant ő "fensőbb
rendűnek" tartja 'a korabeli gnosztikusok (Cer-inthus, nikolaiták)
tanításánál. Gnosztikus kortársait támadja, evangéliumát -
Szent Jeromos tanúságu szarint - a kisázsiai püspökök fölké
résére írta, éppen a Kisázsiában akkor terjedő gnosztikus irány,
zatok ellensúlyozása végett.
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Többeknek. Az eg~'házi éy k inlaku lása évszázados, sőt államlo
Fejlődés eredménye..Az Egyház állanitotta meg a.z~kat a napokat,
ainelveket k iilsőleg is meg kell szeutelni, szeutm isén valo reszve
tellei'és a köznapi (u. n. szolg'ai) munkától való tartózkodással. Ez~k
a napok a vasú.ruupok és II parunesnlt tmnepek. l dők folyaman
a parancsolt üu ne pek száma annviru felszaporodott,. hogy kii~cl
száz lett uzoknak a napoknak a szamu, arnelveket az ev folyamán
nvilvánosun meg kellett ünnepelni. Az ünnepek nagy száma cl
l~n az li}gyházon belűl is ismételten haugzottuk hang'ok,l1lJ1inek
következménye lett az ünnepek számúnak csökkentése. Húrcui iiu
neprendezés külünőseu jelentős, YI Il. Orbáué 0(42), XIV, Kcle
meué (177]) és X. Piusé (1911). Az el"ií azért jelentős, inert a
lelkipásztorok még ma is azokon II napokon tartoznak a népért
misézni, amelyeket VIII. Orbán ünnepjegyzéke említ (a vasárna
pokoli kívül 34 ünnep, amelyekhez később még It szcplötclen fo
gantatá8 ünnepe járult), és az Egyházi Törvénykönyv is azokat
az ünnepeket nevez i eltüriilt ünnepeknek, amelyek VIn. Orbán
ünnepjesryzékébeu benn voltak, ck ma múr nem szerepeinek az ün
nepek között, A második iuurepreudezés azért jelentős, mert ez
valóban .ielentókenven csökkentette az ünnepek számát. Xv.P'ius
pápá ünueprendezése viszont azért .ielenlíis, mert azóta szerepel
nek az úg ynevozett tauácsolt ünnepek, vagyis azok a napok, ame
lyeknek parancsolt ünnep .iellogét X. Pius rnegszűntette, de óhajt,
ja, bár nem teszi kötelezővé, hogy azuknt II hívek továbbra is
ugyanolynn módon ÜIlJH~IH;ljék meg, m iní korúbban. Lényegében
X. Pius űnnepjegyzékét tartotta meg az l']gyhúzi 'I'őrvéuvkönyv

is. E szer iut nálunk narancsolt ünnepek, vagyis amelyeken a mi
sén való részvétel kötelező a következők: Karácsony, Újév, Víz
kereszt (jan. 6.), Aldozócsütörtök, Ur-napja, Szeplőtelen fog'llnta
tás (dec. 8.), Szűz Mária mcunybovételo (aug. 15.), Szent Péter
és Pál ünnepe (juu. 29.) és Mi ndenszentek (nov. 1.). Tanácsolt ün
nepek, amelyeknek megüuneplése lelkiismeretben nem kötelező,

de ajánlott, a következők: Karácsony második napja (dec. 26.),
husvét (~s püukősd hétf'ő]«, Gyertyaszentelő (febr. 2.), Gyiimölcs
oltó (márc. 25.) és Kisboldog-asszony (szept, 8). valamint Szent
István királ)r ünnepe (aug. 20.). Megemlítjük még, hogy a paran
csolt ünnepek nem mindenütt ugyanazok..Vannak országok, ahol
a felsoroltakon kívül még Szent .Tqzsef ünnepe is parancsolt ün
nep, viszont egyes országokban (pl. Franciaország, Belgium,
Eszukameriku) még' II felsoroltak m indesrv ike scm szer-epel a pa
rancselt ünnepek kiiziitt. A par-ancsolt iirmepeket utoljára S7,u

bályozó Egyházi Törvénykönyv ugyanis kimondja, hogy ahol a
felsorolt ünnepek valamelyike nem volna parancsolt ünnep, ott
azt a jövőbell sem kell megünnepelni. A kutolikusokra mindig az
abban az országban érvénves ünneprend kötelező, arnelvben tar-
tózkodnak.· .


