
SZERKESZTŐI űZENETEK

K. R. Nem kell ehhez különös bátorság-r .a Vigilia szerkesztö
ség'e és az adventi konferenciák rendezősége minden egyes leve
Iet örömmel fogad, mert :a résztvevő)r együttműködését mutatja.
- Ami Önt megzavartavaz úgy látszik, az "ösztönei" 8z6 kétféle
használata, amely azonban nem kermheWel. a lélektan magyar
tolmácsolásában. Ösztönös, amikor gondolkodás nélkül azt vá
lasztjuk, ami nekünk test szer-int hasznos, v.elünk rokon, "mindig
így volt". Oszaönösen szeretjük önmagunkat. családunkat, akik
velünk vérségi kapcsolathan vannak, barátainkat, földieinket. 
Igaza van lelkiatyjának, ezt a szerotetet tudatosítani kell, át
kell változtatni erénnye, amely tudatosan vállalt, Isten szereteté
ből vállalt tiszteletben, hálában, szavaik megszívlelésében, irán
tuk való figyelemben, róluk való gondoskodásban. türelemben, en
gedelmességben nyilvánul meg. Ezek ismételt gyakorlása által
alakul ki az, erény, vagyis (a katekizmus szavaival}: a szíves
készség a jót (jelen esetben a szeretetet) akarni és cselekedni.
Vagyis egy új "ösztönösség" fejlődött ki: önkéntelenül, gondol
kodás nélkül, reflex-szerűen is azt tesszük, ami a szeretett lény
nek jó és hasznos; de ez az .,ösztönösség" már más, mint a koráb
hi volt, mertabban - a tudatos vállalás révén - magasabbrendű
énünknek, szellemiségünknek is része van már, Minél szélesebb
körre teirjed ki ez a jóakaró szeretet, annál közelebb van az illető
egyén Istenhez. Mindez jó és helyes. - mínt a szóbanforgó be
széd kifejezte, - ha megvan a szeretet tudatos főmotívuma: Is
ten iránti szeretetből cselekedni.

R. F. A bűnök számszerű meggyónása csak halálos bűn 
azaz súlyos törvénynek teljesen tudatos és szándékos megszesrése
- esetében kötelező. Ez pedig nagy és szomorú esemény a lélek
ben; ezt ne kezeljük aszerint, hogy - amint írja: "hányszor tör
ténhetett", hanem: hányszor történt. Az ilyen nagy dologra visz
sza tudunk emlékezni, ha nagyon akarunk. Csak, ha valami na
gyon régi vagy zavaros dolognak rendezésében képtelen a gyónó
visszaemlékezni .a ténvállásra-ekkor e.légsúk meg HZ Egyhláz a
valószínűségi számmal. Leveléből rast látjuk, hogy nem ilyenről
van szó, hanem kisebb dolgokról, arniket azonban Ön szeret
számszerűleg- meggyónni. Megteheti, ha akarja, - de nem köte
lessége. Egyáltalán, mint Szalézi Szerit Ferenc, a lelkeknek ez a
nagy meatere írja: az Úristennel szemben ..nem szabad kiesi
uyeskedni, hanem bátran, szabadon és természetesen kell járni
az ö útján, tág és nagy szívvel, de alázatosan. kedvesen és ősz
szeszedetten.' '

G, Z. - Eszteraom, - Engedje meg, hogy leveléből idézzünk
egy nagyon tanulságos részt: "Eddig én az:t hittem, hogy a Bib
liában csak annyi van meg-írvaa teremtésröl,amennyire én gye-r
mekkoromból emlékszem, hogy t. i. Isten hat map alatt terem
tettea világot. Most véletlenül kezembe került a Biblia és meg
rőkönvödvo olvastam, hogy ott, Mózos első könyvének első feje
zetében részletesen van leírva .az a bizonyos "hat nap". Ésl még'
nagyobb megrökönyödéssel döbbentem rá, hogy 'amit Mőzes el
mond, igen emlékeztet arrn, amit a modern természettudomány
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a földi élet keletkezéséről és kialakulásáról mond ... Míért nem
figyelmezteti erre az egybevágáara az Egyház a híveit' ... Es
miért nem tanítják a hittanban ezt II részt úgy, hogy az ember
ben pusztán a két szó : "hat nap" maradjon meg, m ire felnő '7
Miér] nem olvassák fel a hitoktatók hittanórán az eredeti mózesi
szöveget '" - Kétségtelenül igazat adunk önnek, hogy rengeteg'
zürzavarnak és félreéltésnek ar. oka, hogy az emberek, még hí
vők fejében is csak a primitiv kifejezés marad meg életük vé
géig: "hat nap". És anélkül, hogy elolvasnák az eredeti mózesi
szöveget, vitatkoznak felőle. Az Egyházat és a hitoktatókat azon
ban általánosságban meg kell védenünk. Éppen eleget magya
rázgatják a teremtést, de az' emberek Iigvelmét legtöbbször a kü
lönösségek kötik le. A "hat nap" annyira megigézi képzeletüket.
hogy elfelejtenek érdeklődni az iszonyatos erejű képek sorozata
iránt, amelyekben a szent író megrendítő tömörséggel összefog
lalja látomását vagy a kinyilatkoztatott hagyományt a világ te
remtéséről Teljesen igaza van abban, hogy a hitoktatásban leg
alább egyszer. amikor már nyiladozik II gyermek elméje, elő kell
venni az eredeti mózesi szőveget és annak kifejtésével magya
rázni a világ tererutését, úgy tudjuk, hogy számos hittanár ezt
meg is teszi. Sőt hablottunk olyíarrról is, aki rajzbau is bemu
tatta és párhuzamba állította a "hat napot" a geológia korsza
kaival.

Lelkiismeretes, ~ Hol van a határ a kísértésadta természetes
indulatok ésa bűnösnek mondható beleegyezés között, kívülről
vajmi nehéz megállapítani. Nincs olyan lélekl-elátó pszihológus,
aki mind ig pontosan meg tudná ezt a határt húzni, Az ernber sa
ját maga sem tud mindig eligazodni belső forrongásai közöt t,
mint ez az ön esetében is tapasztalható. Engedje meg azonban,
hogy valamit őszintén megmondjunk. Azok, akik ennyire szor
gnsan érdeklődnek m; után, hogy hol a bűn határa, azok vagy
aggályosak, vagy valamiképpen szerétnék a bűnt az erénnyel
összeegyeztetni: elmenni addig a kényes gondolatokban és csele
kedetekben,ameddig csak lehet. Mindkettőnek könnyen bukás 11

vége. Nem a bűn határain kelt bíbelődni, hanem a felfelé vezető

ösvényt kell keresni, Foglalja Ie- magát az ember minél teljeseh
beua jóval. Olyan szép nagy és szép eszmények felől gondolkozni!
Persze ezzel is úgy vagyunk, mínt a munkával vagy a ternaval.
Az elpuhult embert a legkisebb mozgás is fárasztja, a sárban ver
gődő ember állandóan azt érzi, hogy lelkiekkel foglalkozni: "unal
mas és egyhangú". A lélek, amíg gyönge, afféle szellemi izomlú
hat kap a legkisebb belső erőfeszítéstől is. Csak ha; vállalja eze
ket a lázakat, akkor jut ela. "gaudium logicum't-hoz; a gondol
kozás öröméhez ,;Keressetck és találtok .... " Meglátja, ha szor
g.almasan gondolkodik Istenről, Krisztusról. a Boldogságos Szűz

ről, az alantas, gondolatok úgy maradnak el belső világából, ahogy
a kóbor ebek azoktak elmaradni nekirugaszkodó versenyfutásaik
ban a vonat mell ett,


