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Kísértésben gyötrődő. Miskolc. - Ha valahol, a lelki életben érvényes a
régi mondás, amely szerint hasznos a futás. Ne álljon tétlenül és ne váeja
meg, amíg meglepi a kísértés, mely természetéből száll fel és támadjla meg.
Akinek ilyen szenvedélye van, mint önnek, annak számára legjobb rnenekvés, ha annyira elfoglalja magát, amennyire csak lehet. Önnek a kísértést nem
legyőznie kell, hanem megelőznie. Legyen minél kevesebbet egyedül. Az egyedüllétben az ember, különösen a nyugtalan fantáziájú, hamar ábrándozni kezd.
Képzelete megtelik képekkel, emlékekkel, feltámadnak vágyai és visszahúzzák
abba a viszonyba, amelytől szabadulni akar, mert érzi maga is, hogy az helytelen, mások érdekeit súlyosan megbántják vele, ha már azt nem is veszi az
illető figyelembe, hogy erkölcsi szempontból mindenképpen lehetetlen és méltatlan az állapot, amelybe mindkettőjüket belerántotta. Keresse mások társaságát, értékes ernberekét. akiktől tanulhat, munkáján kívül is keressen olyan
elfoglaltságot, amely komoly tartalommal tölti meg az életét. Bizonyára van
közelebbi, vagy távolabbi ismerőseinek körében beteg, akinek jól esik, ha meglátogatja. Vagy olyan öregecske, akinek nagvon nagy szelgálatot tenne azzal,
ha egy kissé támogatná, segítene neki házi munkáiát elvégezni. Milyen hasznos szelgálatot tehetne azzal is, ha időnként egy-egy ismerős fiatalabb, vagy
idősebb édesanyát segítene ki ' Elvállalná a gyermekei telügyelctét, amíg az a
férjével elmegy egy-egy mozielőadásra. Higgye el, ha komolyan akarja, úgy le
tudja foglalni magát, hogy eszébe se jut az egész ügy. Ha az embereken segíteni kezd, annyi probléma kerül szeme elé, hogy elmegy a kedve a felelőtlen
ségekbe való beleegyezéstől. A jócselekedetek öröme megóvja a rossz hangulatoktól, amelyek fő táplálói bűneinek. A jó cselekedet olyan, mint a napfény,
mely megöli a bacilust. Ez is megöli a bűnt.
F. P. Debrecen. Az első nr doktor Helena Lucrotia Cornaro volt. Baptista
Cornaronak, a velencei Szent Márk templom prokuré.torának leánya. kit Helena
Scolasticának és Oraculurn Septilin<:;uének is neveztek kortársai. 1646-n:m született Velencében és már korán oly na-rv tehetséget mutatott, hogy arria latinra banittatta alig hét éves korában. Ebben oly nagy előmenetelt tett, hogy
tanítója görögre is fogta, amihez később 'az ú; görög, s spanyol, francia, héber
és arab nyelv is járult. A fiatal nő nem elégedett meg a nyelvek tanulásával,
hanem filozófiát, matematikát és teológiát is tanult. A teológiában oly nazv
haladást tett, hogy szóba került teológiai doktorrá fogadása is. 1678-ban a filozófia doktorává avatták a páduai Szerit Katalin kápolnában, miután nagy beszédet rnondott Aristoteles egy tételét magyarázva. Egész Európa tele volt hírnevével és a legkülönbözóbb tudományos akadómták választották meg tagjukul. Sok házassági ajánlatot is kapott, amelyeket azonban visszautasított,
rnivel már 11 éves korában szüzességi fogadalmat tett és a Szerit Benedek
rend laikus nővére lett; bár a világban maradt, a rend ruháját állandóan hordta. F'Iatalon, alig ;~n éves korában meghalt lml4-ben.
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B. A. Nem , az aláz atoss ág ne m önmagának színész íes és képmut at ó folytonos kisebbi t ése. Aláza toss ág a bennünk lévő hiányok készséges elismerése,
En nek a lap ja ter mészetese n hi bái nk ismerete, de ez n em elég. H a hibái nkat
is mer j ük is, m ég lehet ben n ünk h a jl am , hogy m ások előtt, talán mag unk el ő tt
is , Isten előtt is rejtege tjü k , szepitjük, k im enteni a kar juk. Az aláza tos ember
el ismeri, am i benne hiány , h iba, vag y b űn . Is ten ne l szemben elismeri, hogy
f ügg tőle , hogy kreaturája, tehát semm i kö vetelő, s zám on kérő magata r tásnak
ni ncs en helye ve le sze mben ; tis zt elettudó, h iv ő , bűnbán ó , imár a kész. A felebaráttal szemben is eli smeri cseké ly voltát, éspedig nemcsa k s za va k kal , h anem
cseleke dete k kel. Készségesen e ngedelm es ke dik, nyájas, m élt ányos, me gbocs át ó.
szolgálatk ész , udvarias, szer ény, békülékeny, mások erényeit szívesen eli smeri,
stb, E mellett elism er i azt is , ami benne jó és értékes, hiszen e z Isten ajándéka; nuntegy Is tent sé rt i m eg, aki kevés re becsüli azt, a m it Isten adot t neki.
A szentek m indig tud tá k, hogy nagy k in cseket hordanak magukban , de el ismerték a zt is, ho gy ezt a nagy kincset tör ék en y ed ényben hord ozzák .
H. B. P r ojekció á ltal ánosan dobást , vet ít ést, ind ítást jelent. Lélekt a ni ér telembe n - és levele tová bb i soraib ól a zt lá tj uk , h ogy ez érde kli - jelenti a
pszichén ek azt a k épessége t, hogy a s aj át m a gában lev ő tula jdonsá gok egy részét másvalakiben lá tja és m ásvalakinek tu la jdon ítj a. Ez sokszor tel jesen ártalmatlan. P I. ven d ég ünke t boldogan kí ná lj uk me g az za l, amit m i sz.eret. ünk
enni, vagy ten ni. De lehe t ok ozój a sok ke lle metl en félre értésnek is . "Te most
azt gondolod - látom a z arco don - , hogy m ár hosszabb ide je látom és ór z ém"
stb. Súlyosabb ese tbe n gy a na ko dóvá , bí z u lmatlanná teszi az embert és valóságg al üldözés i maniáv á lehet. "Vala miért h ar ags zol r ám , ., n em va gy olyan,
mínt azelőtt vo ltál .. . m ár nem szereisz ....· És nem tud ják, hogy tulajdon kép pen bennük ment végbe vá ltozás. Szám uk r a az egesz vil ág tükröző fe lü le t,
a me ly a saj át képük et veri v issza , de ök nem ismernek r á , e mbertársuk k épét vélik l átn i, ho lott ez a társ él t ükör m ög öt t áll. A k i úg y é rzi, hogy em be rt árs ai gőgösek ve le szemb en, hogy udvaria tl a nok , nem el őz ékeriye k , nem szelgá la tkészek, a n nak sürgősen a saját lelkében kell ezeket az erényeket felébreszteni és so ke se tbe n lá tni fogja, hogy az ember ek m aga tartása v ele szemben
jóra vá ltozo t l.
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