
.Iaeob nem titkolja, hogy na
gyon szereti a kávét, de ha 81

. tcgultsága árt is olykor a tár
gyilago!j:ság kívánta egyensúly
nak, bizonyos, hogy elejétől vé
gig leköti számára a kávéked
velők együttérző figyelmét, S

A KIS ÚT

ezzel a numkádával is megmu
tatta Jacob. hogy mílven sok
irányú bepillantást nyithatnak
a társadalom életébe a táplál
kozás részleteivel foglalkozó
szoelológiai kutatások,

. .. és gyóntatóm azt ajánlotta, tartózkodjam embertársaim
birálatától. Tudom, hogyamegszólás, . a becsületsértés és a rá
!Ialmazás bűn, mégpedig súlyos vétek, de környezetünk egyes' tag
jainak együttes megbírálása viszont egy fajta társadalmi ellen
őrzé.~t is jelent, amely szükséges és gyakorlatilag szinte elkerül
11 etetlen. Hol a határ?

Helyesen teszi fel a kérdést,
mert valóban iaz a döntő, vai
jon hol a határ' Az, emberi cse
lekedetek, ha erkölcsileg nem
közömbösek, bizonyos határok
közöt·t rosszak, azokon túl pedig
jók, vagy fordítva. Ebből a
szempontból 'a szó is cselekedet.
Sőt Szent Agoston szerint "sú
lyosabbak a nyelv ejtette sebek
akard által ejtett sebeknél ;
mert a kard csak a. testeit öli
meg, de nem a lelket is".

Mint minden cselekedetnek, a
szónak is megvannak a maga
erkölcsi határai: azaz, igazsá
gosság és a szeretet, Világos,
hogy embertársaink viselt dol
gait, jeJlemét, magatartását a
legtöbb közősségben megtár
gyalják. A bűn ott kezdődik,

amikor eközben áthágjuk ,az
igazságosság és a jóakarat, a
szeretet határát. Ha igazságo
sak akarunk lenni valaki iránt,
akkor kirívó jellemhibái mel
lett észre kell vennünk erényeit
is. Ha megbírálunk Hgy emberi
magatartást, sose felejtsük el,
hogy hordozója egy hozzánk
hasonló, Isten képmására terem
tett és Krisztus által az örök

életre hívott személy. Nemde
minden magyaa- ember igazság
talannak és gonosznak érezné,
ha valaki Arany Jánosról pusz
tán zsugorgató természetét tár
ná fel és apró, majdnem uzsora
jeUe,gű kölcsöneiről értekeene.
Mert mindannvian tudjuk, hogy
ezek mellott a hibák mellett
rendkívüli erénvei és csodálat
raméltó szellemi képességei vol
tak. De, nemcsak a nagy embe-

. reknek vannak hibáik mellett
értékeik, hanem a legegysze
rűbb emberek jellenének is van
nak fényes oldalai. Ha ön eze
ket az igazságos szempontokat
érvényeaíti, máris biztosabb le
het abban, hogy nem kerűl a
gyehennára. Ámde 'a szó másik
normális határa a szeretet, ,a jó
akarat. Nyilvánvaló, hogy aki
szerétettel beszél embertársairól,
az nem fogja kiélezni hibájukat
még akkor sem, ha valami ok
nál fogva szóvá kell tennie azo
kat, "Szégyelj a távollevőről
olyasmit mondani, amit jelen
létében a szerétet sérelme nélkül
nem mondhatnál" - .aiánlfa
Szent Bonifác.

A mások jeIleméről, magatar-
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tásáról való társalgásnak tehát
e két határkő, I3Z igazságosság;
és a szerétet határkövei között
kell maradnia. A nagy aquinói
bölcs nem ok nélkül mondotta
13 mértéktartást, tehát a határok
lÍJszteletét a legfontosabb eré
nyek egyikének. Sajnos, ez az
erénv a legnehezebben megtart
hatók egyike is, mert ebben a
"Vonatkozásban a mértéktartást
csak azok gyakorolhatják ered
ményesen, -akikben már erősen

kifejlődött az igazságosság és a
szerétet erénye, Persze nemcsak
azt nehéz megállapítanunk ön
magunkkal kapcsolatban, vajjon
e két erény milyen mértékben
fejlődöttki bennünk. hanem még
azt sem tudjuk mindig bizonyo
san, vajjon nem I3Z irigység, a
Iappangó bosszú, vagy más
alantas érzés késztet-e rninket

NAPLÓ

bh'Matra embertársainkkal
szemben.

Ezért szekták általában II

hallgatást ajánlani, amint azt
az, ön gyóntató atyja is tette,
nyilván az ön jellemének az is
meretében. Persze a hallgatás
erényének a gyakorlása sem
mindis- könnyű, néha meg szin
te lehetetlen. Ezért tehát meg
kell próbálkoznunk átlépni azon
a határon, amellyel a vétkes
magatartást erényessé változ
tatjuk, előbb utóbb észrevesszük
önmagunkban is- a megszólási
hajlamok forrását és igyek
szünk megkeresni a [ótulajdon
ságokat azokban. akikről a
rossz önkénvtelenül is eszünkbe
jut. Mi természeteeen nem
mondhatjuk meg az on konkrét
esetében, hogy melvik utat vá
lassza. Ezt lelki vezetőjétől kell
megkérdeznie. . Sz.

AZ ÉSZSZERŰ ISTENTISZ'l'ELET. Advent a várakozás ideje
volt. karácsonyaMegtestesülés öröméé, Vízkere-szt Jézus Krisz
tusnak mind HZ egész világ előtt való megnytlvánulásáé. Advent
ben a próféták várakozásával vártuk. karácsonykor az angyalok
énekéve-l és a pásztorok áhítatával dicsértük őt, vízkeresztkor 8
napkeleti mágusok alázatával hódoltunk előtte. És hogy elérke
zünk u vízkereszt utáni első vasárnaphoz, az evangéliumban még
egyszer meg.ielenik előttünk a gye'l'IDek .Iézus, hogy azután hosz
szú időre, majdnem két évtizedre eltűnjék szemünk elől a csön
des munkának, kötelességteljesítő tökéletességnek, engedelmes
ségnek és elvonultságnak abban a világában. melvről 'az evangé
lium nem mond egyebet, mint hogy "növekedett bölcseségben, kor
ban és kedvességben, Isten és az emberek előtt."

Nekünk, akik Krísztnssal élünk, vele kell lennünk. példáját
kell követnünk ebben a növekedésben is. Az Egyház mellettünk
áll és utat mutat: abban a piHanatban, amikor a munkás J&zus
Ilyomában elindít a tökéletesedés ösvényén, a vasárnap szentlee
kéjéhen Szent Pál tanítását adja útravalónkul , Szent Pál taní
iását arról, hogyan legyünk "élő, szent és az Istennek tetsző 6,1
aozat", arról, hogyan legyen egész életünk, egész kereszténysé
günk "észszerű istentisztelet".
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