
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kic.)'inyesség. Röstelli, nevetségesnek tartja a "kis" öumegta.,
gadásokaU .i\fiérU A bűneink talán olyan kimagaslóan "nagyok",!
Vétkeink többnyire megszokásaiukból származnak; a rossz szo
kások ellen pedig úgy küzdünk a leghatásosabban. ha velük
szemben jó szokásokat ,alakítunk ki magunkban, mégpépdig apró
dolgokban és kitar-tó, fáradságos munkával, Ha nem röstellünk
kis bűnöket elkövetni, ne röstell.iüke kis önmegtagadásokat sem.
Szégyelli, hogy fölnőtt ember létére gyermekléptekkel tipeg'[en.I
A tökéletesedés útja ilyen t:."'Yermekléptekkel kezdődik. Hogyan tud
hatna a gyarló, rossz szokásaiba bonvo'lódott ember nyomban
repülni, m int fl. szentekl Vizsgálja meg magát s kezdje a munkát
azzal, hogv elsőnek ezt az önszeretetet, túlzott magabeeaülést, ki
csiny erőfeszítésektől való hamis szégvenkezést gyomlálja ki ma
gából. Az ön útján, úgy látszik, ez az első akadály. Számoljon Ie
vele; a többi bizonyára annál könnyebben megy majd, minél job
ban sikerült kitépnie ennek még a gyökerét is.

B. P. K. Budapest. A nagyszombati szer-tar-tásban szereplő

"felix culpa" (boldog bűn) kifejezés könnyen adhat okot félreér
tésekre. Semmiképen sem jelenti azt ez a kifejezés, míntha az
ősbűn mintegv kikényszerftette volna a megváltást, Isten fölsé
gét semmi sem kényszerítheti arra, hogy megváltsa az embereket.
Sok régi és mai teológus véleménye szerint még azt sem mond
hatjuk. hogy az ősbűn nélkül nem jött volna el Krisztus. Való
színű ugyanis, hogy az esetben Jézus nem Megváltóként jött vol
na közénk, hanem mint a teremtés királya, feje, középpontja.
Boldogságot, szerencsé- csak olyan értelemben lehet emlegetni az
ősbűnnel kapcsolatban, hogy Adám vétke szerencsésebb volt,
mint az angyalok vétke, mert az utóbbit nem követte a megvál
tás. És mert a rákövetkező megváltás tényében és főleg a, megvál
tás médjában jobban megismertük Isten végtelen irgalmát és sze
retetét, mintha az angyalokéhoz hasonló sorsa lett volna az em
beri bűnnek. A husvéti gyertya megáldásának bimnuszában sze
replő felix éulpá-nak az üdvözültek boldogságához nincs köze.
Tévedés tehát azt gondolni, hogy az üdvözültek boldogsága. a
megváltás következtében nagyobb, mint a nélkül lenne. Ha ős
szüleink nem vétkeznek, akkor talán minden utoduk külön-külön
lett volna alávetve valamiféle próbának. s akik ezt megállják,
azok részére a valóssínűleg tetszőleges ideig tartó földi paradi
csom után mennyei paradicsom következett volna. Az utóbbi sok
kal tökéletesebb, mint az előbbi, hiszen Istell .,színelátása", Illet
ve az ezt lehetövé tevő "lumen gloriae" (a dicsőség fénye, az örök
világosság) az utóbbi részére van fönntartva. Az sem áll, míntha
ősszüleink teste ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezett. volna
a bűnbeesés előtt; amilyeneket Szent Pálnál olvasunk (1 Kor. 15) a
megdicsőült testtel kapcsolatban. Az u. n. "eredeti épség" adomá
nyai következtében kétségtelenül sokkal tökéletesebb volt az, mint
a mi testünk; a szenvedésektől, a rendetlen kívánságoktól, s a
meghalás kényszerétől való mentesség azonban nem jelentette még
azt a tökéletességet, melvet Sz. Pál emleget. Hogy a fizika tör
vényeinek mennyiben volt alávetve, nem tudjuk.
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V. J. Gy. Szeged. A keresztség érvényességéhes nem szűksé

ges, hogy szeutségej, akarjon kiszolgáltatni a keresztelő. Elég, ha
azt akarja tenni, amit Krtsztus előírt, vagy amit. a katoliku>!
egyház tenni szekott. Ha azonban kifejezetten mást akar, akkor
nem érvényes a keresztség, ez esetben tehát az illetönek a katolikas
hitre való átvételénél a keresztséget is ki kell szolgúltatni. Az
eddigi gyakorlat szerint a legtöbb helyen nem volt szükség erre.
Arra a kérdésre, hogy üdvözölhetnek-e azok a másvallásúak, akik
ismerik a Szentírást és mód.iukban is volna megismerni Krisz
tus igaz egyházát, azt kell válaszolnunk, hogy amilyen könnyű
ez elméletben, olyan nehéz a g-yakorlatban. Gyakorlatilag ugyanis
nagyon sok emberről feltételezhetjük. hogyha tévedésben él is.
tévf'dése "jóhiszemü", ezért nem fog elkárhozni. -- 'I'őbhi kérdé
sével kapcsolatban szíveskedjék elolvasni K. Adarn-nak A keresz
ténység lényege című művét, vagy Schütz Dogmatiká.iána k meg
felelő fejezeteit vagy tessék egy helybeli paphoz fordulni.

R. H. Ha a lelki élet A'yiHrelmet jelent az Ön számára, <Ikkor
valahol hiba VDn, merj HZ Úr .Iézus azt mondja: HZ én terhem
könuv ű, az én igám édes. Suso Henrik, a nagy misztikus Az I gaz
.~óg cimű könyvében ezt írja: A jó beálIítású ember nyugodt. Kő

zösségben él HZ emberekkel önteltbég nélkül; szerét hozzátapadás
nélkül; részvéttel van. anélkül, hogy a gondok szabadsáeút ve
szélveztetnék. Elvégzi gyónását, ha nincsen is éppenséggel köte
lezve reá; szorgulmasan, állhatatosan gyakorolja az imát, de fá
I'us::.lúb nélküli, fiinséges módon; fenntartja testi életét, de anél
kül, hogYa testi dolgokban keresné II megnyugvást; nincs sok
féle mondása és formulája, és ezek is egyszerűek és világosak.

K. E. A szeútek feje f()}ött alkalmazott glória (nimbus, aure
ola) valóban nem keresztény eredetű szirnbolum, Indek, perzsák,
egyptomiak, görögök, rómaiak alkalmuzták már. Főleg napot. vi
lágosságot hozó istenségeknél alkalmazták. később a császárok
képein (pénzek. érmek) if; alkalmazták. Mindig valamiképen a
hatnlmat, erőt, diadulmasságot jelentette, nern xiz életszentséget,
A kereszténységben a negyedik századig nem találjuk fel. Azután
Krisztus, Szűz Mária és az an;ITalok képein, az ötödik és hato
dik századtól a vértanúk képein kezdik használni. A nyolcadik
századtól kezdve már minden szent kap gluriolát, amely most már
...alami természetfeletti hivatás jele, még akkor is, ba az illető
"Vétkezik az ellen. Igy Judás is kap gloriolát, de feketét. Nehány
gotlkus képen a martirok gloriolája belűl vörös, a szüzeké fehér,
az egyháztanítóké zöld (az uj-vetés zöldül.) Sziíz Mária mögött
sokszor egy tizenkét csil lagbój álló dicskoszorú ragyog'. Ezek
Izrael tizenkét törzsét jelentik.


