
mindegyike több milliárd csillag
ból áll... Persze még így is nyit
va marad a kérdés, hogy a Földé-
hez hasonló feltételek mellett is
szükségszerűen ugyanolyan életre
kell-e következtetnünk, mint ami
lyen a míénk. E tekintetben na
gyon is eltérően vélekednek a szak
emberek.

Nincs-e mindebben sok tudomá
nyos ábránd is? - veti fel a kér
dést maga Hoyle. Válasza: lehetsé-
ges, hogy van. "Am bizonyos - fű
zi hozzá -, hogy nincs az az írói
lángelme, akinek elképzeléseit
százszorosan fölül ne multák volna
azok az egyszerű tények, amelye-
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ket a csillagászat tudománya már
eddig is elébünk tárt."

Meg vagyok győződve, hogy ol
vasóink figyelmét is lekötötte Tarr
mesteri tanulmánya, amely egy ér
dekes határtudománnyal. a geoké
míával kapcsolatban festett képet
arról, hogy míként igyekeznek be
hatolni a mai tudósok a 'maguk
erejéből és a maguk sajátos mód
szereivel a mindenség titkaiba. Tel
jesen észszerű és elengedhetetlen
törekvés ez. Azokra a végső dolgok
ra, amelyek a keresztény hívőt leg
elsősorban foglalkoztatják, úgyis
csak a teológia adhat kíelégítő fe
leletet.

... Valami megszakadt a lelkemben, hogy az Istenben való hitem
rendült-e meg, vagy egyszerlLen közömbössé lettem: nem tudom... Egy
társasággal készültünk ,hazautazni lelkigyakorlatról, amelyen én nem
gy6ntam - útközben hirtelen történt velem valami: otthogytam minden
kit, visszamentem és minden előkészület nélkül meggyóntam ... Elvégez
tem a hitoktatónői tanfolyamot, megtanultam jobban imádkozni, a lelki
könyveket szeretni. Nyolc év óta szent akarok lenni, de nem sikerül.
Persze én csak egy egyszerű gyári lány vagyok, hogy is mertem ilyen
nagy dologra vállalkozni ..• Most pedig úgy vagyok, hogy mindezek a
dolgok végtelenül távol vannak tőlem. Szinház, mozi, rádió mind fonto
sabb nekem... Csak azt az imát mondom el, ami okvetlenül sziikséqes,
Valami megszakadt a lelkemben. A nagypénteki szertartások alatt tör
tént: hirtelen azt éreztem, mindez csak komédia, aztán sírtam, sírtam és'

azt 'gondoltam, hogy is lehetséges, hogy annyi ember ilyen önámításban
él . . , Mi lesz velem? Nem tudok így élni! Hogyan lehetne hűnek ma
radnom az Ur Jézushoz? - Bocsássanak meg ezért a zavaros levélért ..•

Oszinte együttérzéssel olvastuk el Ez a finomabban húroltság, lelki
levelét, amely egyáltalán nem za- érzékenység magában sem nem jó,
város, hanem mozaikokban mutat- sem nem rossz, csak tény, amely
ja be azt a lelki folyamatot, amely lyel számolni kell.
most megy végbe a lelkében, és Az ilyen érzékenyebb lélek kész
amelyre a választ utolsó kérdésé-- séges meghallani a belső sugalla
ben meg is sejteti: amelyben a sze- tokat, indításokat. Ezek lehetnek
retetnek hűséggé kell átalakulnia. jók, - akkor kegyelmeknek nevez-

Szemmel látható, hogy Ön fino- zük őket - és lehetnek rosszak, 
mabb, érzékenyebb lélek az átlag- akkor kísértés a nevük. Mármost
nál. (Az, hogy mi a foglalkozása, akár a pszíchología szótárából ve
vagy mennyí a tanultsága, egyálta- szem a szavakat, akár az aszkétíka,
lán nem játszik szerepet, A szen- vagy a mísztíka szótárából, a mon
tek között vannak királyok és pász- danivaló ugyanaz: az ilyen érzéke
torok, vannak "angyali doktor" tu- nyebb lélek hajlandöbb a hirtelen
dósokés tanulatlan cselédlányok.) írányváltoztatásra, mint a vasko-
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saob, akár úgy mondom, hogy ide
geinek egyensúlyi helyzete köny
nyen ingadozik, akár úgy, hogya
gonosz lélek több fondorlattal tö
rekszik az ilyen finomabb lélek
megkaparítására, mint azokéra,
akik úgyis maguktól jönnek őhoz

zá,

És itt vár a nagy feladat: hűnek

maradni, és a nagy kérdés: ho
gyan kell és lehet ezt megcsinálni?

Mindenekelőtt nem szabad elfe
lejteni, hogy a lélek felett úgy vo
nulnak el viharok és fagyok, ter
mékeny esők és tikkasztó száraz
ságok, mint testi életünk felett. Ma
mosolygó napsugár, holnap novem
beri boru, ma virágfakasztó, gyü
mölcsérlelő mosolygó meleg, hol
nap mindent elhervasztó, lélegzet
-elállító, tíkkasztó sirocco. Ez van,
ezt eltagadní sem nem érdemes,
sem nem lehet. Azonban cselekede
tei.nknek, az élethez való magatar
tásunknak ettől való függetlenség
nek, - vagy legalább a független
ségre való komoly törekvésnek kell
lennie. Nem bontjuk le a házain
kat, mert vannak meleg nyári éj
.szakák, amikor a szabadban is le
hetne aludni, és nem dobjuk ki az
ablakon nyári ruháinkat, mert té
len nem adnak védelmet a hideg
ellen. Nem minden kísértés jelent
kezik a bűn taszító alakjában, csak
egyszerre mást látunk szépnek, jó
nak, hasznosnak, követendőnek,

mint eddig. Önnél -úgy látjUJk le
veléből - nem ritkák az ilyen hir
telen, míntegy sugalmazásra törté
nő irányváltozások. Elengedhetet
len, hogy legyen valaki, aki obíek
tiven elbírálja ezeket a szubjektív
indításokat. ts ha Ön abban a sze
renesés helyzetben van, hogy hét
év óta állandó lelkiatyja van, ak
kor az, hogy "nem akarja megsze
morítaní", még nem elég ok arra,
hogy egy ilyen súlyos lelki válsá
got elhallgasson előtte és így ma
gárahagyatottságra itélje önmagát.
Az Olajfák....hegyének nagy tusájá
ban az Úr Jézus is keresett emberi
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szívet, amely részt vegyen gyötrel
mében és megvígasztalja, Igaz,
hogy az alvó tanítványok nem ví
gasztalták meg, de Isten akkor an
gyalt küldött megerősítésére.

Első tehát: forduljon bizalommal
lelkiatyjához. Lehet, hogy az nem
tudja, vagy valamiképen elmu
lasztja majd a megnyugtató vá
laszt megadni - ez későbbi kér
dés; ha hű akar lenni az Úr Jézus
hoz, a lelkiatyja iránt való gyer
meki egyszerűség útját válassza és
nem a pillanatnyi sugallatokét.

Második, hogy ne tulajdonítson
túlságos fontosságot a belsejében
végbemenő "időjárás-jelentések

nek". Senkinek sem jut eszébe
munkába el nem menni, vagy bár
mely kötelességét elmulasztania
mert esik az eső, vagy fúj a szél.
Az Úr Istennel szemben is vannak
kötelességeink, ezek alól nem men
tr fel az embert a lelki "baromé
ter-állás". A misztikusok - akik
lelki szárazságnak nevezik em az
állapotot - egyenesen rendkívül
értékesnek mondják, mínt lelkünk
nek olyan korszakát, amikor iga
zán magáért az Úr Istenért tesz
szük a jót, nem pedig a jócseleke
detből fakadó gyönyörérzetért.

Végül harmadiknak és utolsó
nak, ne fe1ejtse el, hogy az Úr Jé
zus aZJt mondja: "Nem ti választot
tatok engem, hanem én titeket". Az
Ön nyugtalansága ennek a válasz
tottságnak jele. Hiába hiszi magát
"közönyösnek", . hiába pillanatnyi
"hűtlensége", vissza fog térní, aho
vá örökké honvágya lesz: az Úr Is
ten szőlőiébe és boldogan és békes
ségben fog ott munkálkodni (és
egyben munkáltatni is), mert ott a
helye és otthona és Szent Ágoston
nal mondani fogja: nyugtalan az
ember szíve, míg meg nem nyug
szik Istenben.

Adjon az Úr Isten' a hozzá való
visszataláláshoz gyermeki lel
kületet: őszinte egyszerűséget, bi
zairnon alapuló készséget és ke
mény, elszánt engedelmességet.


