
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Kit.brándult keresztény. - Ön felháborodik azon, hogy annyi gyarló
l'mber van a keresztények között és felteszi a kérdést, mi értelme
van akkal' az egésznek, hogy lehet akkor az egész isteni eredetű? Nos,
m i alázatosan elismerjük, hogy valóban sok a gyarlóság a keresztények
ben. És bevalljuk azt is, hogy éppen ezért szeretjük úgy a kereszténysé
..;e! a maga titokzatos egészében, az egyházat, papjait, minden hittestvé
runket. Van az egyháznak egy gyönyörű tanítása a - tökéletesség elér
hp!" határairól. Van egy határ a tökéletességben, amelyet nem tudunk
.t hágn.. Még a legnagyobb szentek sem. Isten különös kegyelmével, me-
Ivot nem tagad meg senkitől, el lehet érni, hogy még bocsánatos bűnt

sem követünk el akarattal és beleegyezéssel, de a teljes bűntelenség a
t,jldön az emberek közül egyetlen egynek adatott meg: a Boldogságos
Szúznek. A középkorban a begárdok, a XVII. században Molinos taní
totta, hogy az ember a jelen életben eljuthat a tökéletességnek egy oly
magas fokára, amelyben már nem képes bűnt elkövetni. Tudja-e mi lett
cl következménye a begárdoknagy tökéletességének? Azt kezdték taní
tani, hogy a "tökéleteseknek" nem kell többé imádkozni, böjtölni, mert
ebben az állapotban a test már annyira alá van vetve az értelemnek és
az akaratnak, hogy meg lehet neki engedni akármit. Meg is engedtek!
Sok helyen a begárdok a legsötétebb gonoszságba süllyedtek. Esendő

és gyarló voltunk szelep, amely megóv bennünket, hogy lelkünket szét
robbantsa a minden gonoszság forrása, a gőg. Ezért engedi Isten, hogy
még a legnagyobb szentek is, a lélek csodáLatos magaslatain is szüntelen
ki legyenek téve a gyarlóság veszedelmeinek, buktatóínak, gödreínek.
Amin ön felháborodik, lényegében abszurdum: miért nem keveri össze
Isten a végtelent a végessel. míért nem teljes az, ami resz, miért nem
örök, ami ideiglenes? A keresztények gyarlóságát igen, látni kell, észre
«cll venni. Nem csak szabad, de kell bírálni, küzdení ellene. Csak az
Istent és az egyházat magát nem szabad érte vádolni. Az egyház isteni
.ntézmóny gyarló emberek számára.

Aggódó édesanya. - Ha már úgyis "sokat tud" leánya, akkor csak
adja meg neki nyugodtan a szükséges felvilágosításokat. Hogyan? Leg
közelebb, rnikor ismét kuncogva szóbahozza a szekszum valamelyik kér
dését, csapjon le rá. Kérdezze meg: mit nevet azon és míért nevet? Ne
azzal támadjon rá, hogy azért helytelen e kérdések tárgyalása éretlen
bakfisok között, mert ahhoz nekik semmi közük és azt nekik nem szabad
cudní, hanem aZ7-31, hogy mindaz, aki 8 szerelem, a születés misztériumai
ról kuncogva, vihogva fecseg, azt a szomorú bizonyítványt állítja ki ma
gáról, hogy nem ért ahhoz, amiről beszél. Ha ön nyugodtan és okosan
xi íaggatja leányát, csakhamar látja, míben, milyen mértékben kavarták
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össze a "felvilágosult" és "jól értesült" barátnők a fogalmait. Magyaráz
za meg neki, hogy amit a barátnők "tudnak", az nagyon - kevés. Éppen
csak annyi, amennyivel fejjel neki lehet mermi a faLnak. Moridja el neki
pontosan, mik a "titok" következményei a nő számára, mit jelent a ter
hesség, a szülés, a gyermek nevelése. Hogy csak akkor igazi és helyes a
.Ludásunk", ha mindezekkel együtt nézzük a "titkot". Mikor rnindezt
elmagyarázta neki - nem egy szuszra, hanem ujra meg ujra, nem fel
háborodott hangon, hanem a felelősség higgadt hangján -, csak akkor
térjen rá a dolog erkölcsi részére. Ezt is a lehető legtárgyilagosabban
magyarázza. Az egyház a nőt védi a maga törvényeivel, hogy ne legyen
kiszolgáltatva a férfi szenvedélyeinek, hanem nyugodtan, biztonságban
lehessen édesanya. - Lépésról lépésre, nem megbotránkozva és nem fel
háborodva, nem kegyes hanghordozással arra törekedjék, hogy bakfis
leánva, ha már ..tudja". amit hallott, akkor helyesen tudja azt.

G. I. Mindcnckclótt próbál ja meg saját lelkébon megteremteni az
óhajtott békét, és higp;ye cl - az ki fog áradni a rsalád többi tagjára
is, Nivelessi boldog Idaról fcliegye7Jték, hogy német cisztereita szerzetbe
lépvén egy szót sem tudott németül, mivel holland nő volt. Mégis cso
dálatos módon t udt.a befolyásolni a lelkeket. A szomorúak mellé egysze
rűen odaült l'5 eg"etlen szót sem szólva talpra állította őket a lelkéből

áradó derűvel. A krónikás így rnondja: "Szent vidárnságra és tiszta vá
w,akra han aolódtak." Ahol valami jó törekvést látott, ott bíztató scgítés
sel belecsatlakozott, - bűnök hallatán nem botránkozott, hanem anyai
részvéttel segíteni igyekezett. Saját bajníról nem beszélt. hanem csen
des lélekkel viselte, sőt, mint olyat, amit Istennek fel lehet ajánlani, még
szerette ki. Kísérelje meg ilyen lelkülettel helyeződni bele zűrzavaros

környezetébe, Az imán kívül ez az egyetlen, ami segíthet, vagy legalább
is az, ami megóvja Önt attól, hogy néhány év alatt ugyanana az ala
csony nívór-a sűllvcdjen , arnilyenen a jelenlegi környezete van. Nem igaz,
hogy a szelídet elnyomják I\. tudatosan szelíd végül is gyözövé lesz.

D. D. Igen, Bach protestáns volt. Irt korálokat. kantátákat, orató
riumokat, passiókat - minden vallásos szöveg megihlette mélvségesen
istenhívó lelkét. Inv megthlct te a szentmiso állandó szövegének macasz
tos szépsége is. Ügv rnondják, hogy Palestr-ma utá n ő értette át legjobban
ozt a nagyszerű szövcget. Több rmsekompozíctója is van, ezek között leg
nagyobb a világhírű .Jr-moll" mise. amely eddig utól nem ért szépséaű és
nagyságú. Kyriéje az egyetemes emberiség könyörgése, - Credója a
legigazibb vallomás Istenről, a Dona nobis pedig minden ember békekö
nyörgésót tárja Isten felé. Ne azt keressük, ami elválaszt, annak örüljünk,
ami összeköt testvéreinkkel 1 Nem igaz?


