
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

T. K. Budapest. - Aziránt érdeklődik, van-e valamiféle egyházi pa
rancs arra nézve, hogy naponta lelkiismeretvizsgálatot tartsunk és hogy
a lelkiismeretvizsgálat mennyi ideig tartson. A tridenti zsinaton kimon
dották, hogya szeritgyónást meg kell előznie a lelJkiismeretvizsgálatnak,
meghatározták azt is, hogy ez miből áll. Eszerint a lelkiismeretvizsgálat
elegendő és gondos átgondolása bűneinknek, hogy azokat helyesen fel
ismerjük és megbánjuk. Arra nézve azonban, hogya lelkiismeretvizsgá
lat mennyi ideig tart, nincs előírás. Teljesen egyéni, alkat kérdése, hogy
ki mennyi ideig foglalkozik Ielkitsmeretvízsgálattal. Akik csak ritkán
gyónnak, azoknak természetesen hosszabb időre van szükségük, ha ala
'pos Ielkíísmeretvizsgálatot akarnak tartani, de még ez sem mondhatö
ki mindenkíre nézve kötelezően. Vannak akik gyorsabban, mások csak
több megfontolással, hosszabb idő alatt tudják elvégezni. Mindeneset
re el kell kerülni a gondatlanságot, viszont nem szabad beleesni oktalan
aggályoskodásba sem. A kötelező lelkiismeretvizsgálat rnellett az egy
ház ajánlja a naponkénti lelkiismeretvizsgálatot is. Ez abból áll, hogy
minden cselekedetünket és gondolatunkat naponta átvizsgáljuk az er
kölcsi törvények és a tökéletességre való törekvés szempontjából. Igen
jó szelgálatot tesz a naponkénti lelkiismeretvizsgálat az önmegismerés,
a lelkiismereti érzék finomodása és az önmegszentelés tekintetében. Ha
valaki okosan és állhatatosan gyakorolja, akkor az aszkézisnak kitűnő

eszközére talál benne. Szerit Pál a galatákhoz irt levelében azt írja, hogy
"Vizsgáljia meg míndenkí a saját tetteit, tartsa meg dicsekvését önma
gának, ahelyett hogy mások eIétárná." Miután előzőleg kijelenti, hogy:
"Aki beképzeli magának, hogy valaki, holott semmi, önmagát áltatja."
Ajánlották a naponkénti lelküsmeretvizsgálatot a sztoikus bölcsek is; pl.
Seneca a haragról Irt soraiban. Az egyházatyák óta a naponkénti lelkiis
meretvizsgálat állandó gyakorlat az egyházban, a szerzetesrendekben pe
dig elő is van irva, részint mint examen generale, vagyis a napközben
elkövetett bűnök megvízsgálása, másrészt, mint examen particulare,
amely abból áll, hogy a szerzetes megvizsgálja valamely leküzdendő hi
báját, amely ellen éppen különösen törekszik harcolni, iUertve, hogy ezt
a hibáját mennyiben sikerült leküzdenie, vagypedig azt, hogy valamely
maga elé tűzött erényt napközben hogyan sikerült gyakorolnia. Az aggá
lyoskodástólazonban rníndenesetre óvnunk kell, mert leveléből ilyen al
katra következtetünk.

G. K. Debrecen. - A keresztény optimizmus nem azt jelenti, hogy
nekünk mindenben csak szépet és jót szabad látnunk. Igenis, szembe
kell néznünk a ténnyel, hogy van fájdalom, szenvedés, halál, gonoszság,
gyarlóság s a dolgok véges rendjében benne foglaltatik a katasztrófa, a
baleset, a szerencsétlenség is. Az a mondás, amelyet az ön ismerőse per
horreszkál, tudniillik: hogyan egyeztethető össze mindezekkel az 'az ál
lítás, amely szerint: Isten nem küld az emberre nagyobb megpróbálta
tást, mint 'amennyit el tud viselni, nem jelenti 'azt, hogy Isten most már
okvetlenül megóv bennünket minden csapástól, betegségtől, a haláltól.
Aki a puszta eseményeket látja csupán és azokat hasonlítia össze Isten
jóságával és igazságával, árnyakkal viaskodik. Hogy egy ember életében
egy betegség, vagy egy csapás, vagy a halál mit jelent, arra pontos fele
letet csak úgy tudnánk adni, hogyha feltárhatnánk egész életének mín
den rejtett és sokszor önmaga által sem ismert tényezőjét. A pogány
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~lfogás, rnely a keresztény emberek agyában is egyre kísért még azt
szeretné, hogy a gondviselés valamilyen mennyeí üzem legyen ahoi ke
nőcsöket, talizmánokat gyártanak bajok elhárítására. A perh~rreszkáló
nak magyarázza meg ön, hogy a. gondviselés kérdése sokkalta nagyobb
probléma, hogysem azt egyetlen mondással lehetne megmérni és kime
ríteni. Van ugyanis más mondás is: Isten útjai kifürkészhetetlenek. Vagy
egy másik: Isten görbe vonalakkal egyenesen ír. S ha nem hármat, de
háromszázat idéznénk hasonlót, az se rnerítené ki annak a csodálatos
szinjátéknak a titkait, amelyet a gondviselés a mi életünk és a világ
színpadán játszik. Egyszer felemel bennünket, egyszer lesujt, egyszer
megfélemlít, máskor bizalomra gerjeszt, egyszer megríkat. más alkalom
mal megnevettet. Véleményeket és állásfoglalásokat vált ki bennünk,
hogya következő percben halomra döntse azokat. - Ne is kössük le
magunkat lélekben egy helyen, egy állapot mellé. Kapaszkodjunk Isten
Irgalmába, féljük az ő igazságát és bízzunk szeretetében jó és balsors
ban egyaránt.'

C. B. Az imatársulatok ma már nem működnek olyanféle régi ke
retekben, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy egyháziak és világiak
megállapodást kössenek egymással és imákat mondjanak és miséket szol
gáltassanak tagjaik, tehát egymás lelkiüdvéért, Keletkezésüket a VI.
századba teszik, kidolgozottabb formáik a VII-VIII. századra esnek, vi
rágzásukat pedig a X. és XI. században érték el. Némely ilyen társulat
nak igen sok tagja volt. A barokk korból magyarországi emlékeit is is
merjük.

R. V. Szeged. - A kételkedés önmagában még nem bűn, de minden
esetre olyan szellemi folyamat, amelyet a hívőnek azonnal fel kell ismer
nie és szembe kell vele szállnia. A katolikus hit hatalmas rendszerében
minden kétségünkre megtalálbatjuk vaz alapos és nagyon megokolt vá
laszt. A kételkedés forrása lélektanilag, bizalmatlanság az emberi meg
ismerőképesség iránt, felismerése annak, hogy milyen nehéz a megis
merés. Kétségtelen, hogy az ember tévedések játékszere, esze és érzékei
gyakran megcsalják egymást. A tudományos kételkedés voltaképpen ér
tékes mozzanat, mert hiszen alkalmat ad az embernek arra, hogy átvízs
gáljon olyan tudományos nézeteket, amelyeket általában igaznak fogad
nak el, holott bizonyos vonatkozásokban nem állják meg a helyüket.
Ezért a racionalista gondolkodás, amely a modern technikai civilizációt
felépítette, a kételkedést, mint munkamódszert kitűnőert alkalmazta és
alkalmazhatja a jövőben is. Egészen más azonban, ha a kételkedést vi
lágnézeti szempontból vesszük figyelembe. Ilyen esetben a kételkedés
akadálya a bátor és határozott cselekvésnek, megbénítja az embert. Val
lásos oldalról tekintve a kételkedésnek nincs helye, ha kínyílatkozta
tott igazságokkal állunk szemben. Itt ugyanis nem az emberi megismerés
korlátozottságával kell számolnunk. hanem Isten mindentudásával és
igazrnondásával, éppen ezért kételkedésre nincs is ok. Kételkedni azonban
a teológiában is szabad, nem ugyan a már kikristályosodott dogmák te
kintetében, hanem bizonyos tételekre nézve, amelyek nem nyertek az
egyházi tanítói hivatal részéről kötelező megfogalmazást. A teológia ép
pen az ilyen nagyon finom és nehéz tételekkel sokat foglalkozik, az
egyszerű hívőnek 'azonban nem ajánlhatjuk, hogy ezekikel a nagyon ne
héz problémákkal viaskodjék.


