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Művészet-kedvelő. - A muvesz, ha magának, illetve műértő közönségének
alkot - akár vallásos ihletésü műveket is - úgy, olyan modorban teheti azt,
ahogy szíve és művészi célkitűzései diktálják. Szabadon alkalmazhatja a leg
modernebb művészi törekvéseket is. Kísérletezhet, kereshet, lehet egyéni. Más
megítélés alá esik a mű, ha templomba, megszentelt helyre készül, Különbsé
get kell tennünk a vallásos ihletésű műés a kifejezetten templomi egyházi
művészet alkotásai között. Az előbbi profún, u második szakrális jellegű. Ha
a templom számára alkot a művész, sohasem szabad megfeledkeznie, hogy mű

ve oltárra kerül, misét mondanak, imádkoznak. elmélkednek előtte. Figyelembe
kell vennie a hely méltóságút. a közösséget. amelynek alkot. Nemcsak, hogy
megbotránkoztató nem lehet, de még túlságosan feltűnő, kirívó, egyoldalú sem.
Szolgálnia kell a célt: hozzá segítenie a transzcendens élményt kereső hívőt

az elmélyüléshoz. áhítathoz. felemelkedéshez. Azt készséggel elismerjük. hogy
az egyházművészet sem rekedhet meg, nem ismételgetheti örökké a régi for
mákat, színeket. törekednie kell. hogy egyre új k ifejczésekkel. gondolatokkal.
élményekkel gazdagítsa mondanivalóját, a hívek lelkét, áhitatát. Azt is el is
merjük, hogy serkenteni kell, hogy meg kell becsülni művészeink vallásos ih
letésű kfsérletezéseit, útkereséseit is. Abban pedigkülönösen igazat adunk Ön
nek, hogy cgyházművészetünk fő mecenásának. hívó lcözönségünknek izlését
mindenképp gyarapítani kell. Sok helyen még mindig túlságosan ragaszkodnak
az elmúlt évtizedek édeskés. kegytárgykereskedői modorához. Az Ön kezde
ményezése helyileg, úgy .hisszük, sikerrel bíztat. de általános megoldásnak nem
alkalmas. Ha az Ön últal kiválasztott művész vállalkozik rá. hogy az Önök
egyházközsége területén nalálható és kevéssé használt kápolnát készkiadásai
nak megtérítése fejében kísérletképp és tanulmány kedvéért telefesti. arneny
nyiben szabadon. a maga modern stílusában engedik alkotni. s ha Ön .a szük
séges hatósági engedélyek birtokában az egyházközségi képviselőtestületi tag
társait rá bírja venni, hogy vállalják az említett költségeket. ám próbálja ki
ötletét. Lehet, hogy pompás alkotás szülelik belőle. Műteremlútogatásainkso
rán nem egy művészünknél láttunk modernségükben megrázó erejű tanulmá
nyokat, torzókat. sőt kész remekműveket. Ha ilyen helyet kap Onöknél, hisz
szük, nincs kizárva, hogy meghódítja a híveket s a környékbeli látogatókat is.
Akkor pedig szelgálatot tesz vele egyházművészetiink Ieilődésének is.

D, L, Miskolc. - A kérdezett mondást: "Aki téged megdob kővel, te dobd
vissza kenyérrel", hibásan tulajdonítja a közvélemény Jézusnak. Isteni Meste
rünk ezt soha sehol nem mondotta, hiába is keresi azt bárki az evangéliumok
ban. - Hibásan tulajdonítják Jézus, illetve az evangelisták véleményének, ki
jelentésének az Ön által kérdezett másik rnondást is, hogy: "Isten nem hall
gatja meg a bűnösöket". A szavak szerepelnek ugyan az evangéliumban: János
evangéliumának 9. fejezetében, a :n. versben, de a mondat egyike azoknak az
idézeteknek. amelyeket az evangéliumból kiszakítva használnak s amelyeknek
kiforgatják az értelmét. Az evangéliumi fejezet, ahol a rnondat szerepel, cl

vakonszülött meggyógyításáról szól, Míután Jézus visszaadta látását, a fari
zeusok maguk elé idézték őt. A vitában a vakonszületett és látását visszanyert
ember okosan és talpraesetten válaszolt a farizeusok feltett kérdéseire. A fari
zeusok mindenképp be akarták bizonyítani, hogy Jézus bűnös. A vakon szüle
tett megfelelt nekik: "Hogy bűnös-e, nem tudom. Egyel tudok, vak voltam,
most pedig látok." Tovább faggatták: ..Mit csinált veled? Hogy adta vissza
látásodat ?" Nem hagyta magát: "Már elmondtam nektek, de nem hallgattatok
rá. Miért akarjátok még egyszer hallani? Talán tanítványai akartok lenni ti
is?" A farizeusokat kihozta sodrukból a fölényes válasz, mérgükben megát
kozták és kijelentették: "Te vagy az ó tanítványa, Mi Mózes tanítványai va
gyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnan jön, nem
tudjuk." Ekkor mondta a vakon született: "Éppen az akülönös, hogy nem tud
játok, honnan van, és mégis visszaadta a szemern világát. Tudjuk viszont. hogy



Isten nem hallgatja meg a bűnösöket. De ha valaki istenfélő és Isten akaratát
teljesíti, azt meghallgatja. Mióta a világ fennáll , sohasem lehetett hallani,
hogy valaki visszaadta volna a vakonszülött látását. Ha ő nem volna Istentől

való, nem tehetett volna semmit." A farizeusok kifogyva érveikből, egyszerűen

letorkolták: "Bűnben születtél mindenestől és te akarsz oktatni minket?" 
"Azzal kidobták". Nem Jézus, nem is az evangélista véleménye tehát a hely
telenül idézett mondás, hanem a vakon született emberé, aki a saját szava
ikkal és érvelésükkel szor'ítja sarokba a farizeusokat és kényszeríti rá őket,

hogya maguk fogalmai szerint is szentnek, Istentől valónak fogadják el Jé
zust. Az evangéliumi szakasz éppen az ellenkezőjét dokumentálja, mint amit
akiszakított idézettel bizonygatni szoktak: Isten és Krisztus nagyvonalúságát
és irgalmát hirdeti, amely nem ragaszkodik a holt betűhöz, a külsö formák
hoz, a lényeget tekinti. és segíteni akar a szegény és bűnös emberen. A ta
nulság: a szentírási idézeteket csak úgy alkalmazhatjuk helyesen, ha a teljes
szöveget pontosan ismerjük.

Tanárnő. - A keresztény álláspont szerint a családban lehetőleg és álta
lában a férfi legyen a kereső, a nő az otthon őre, a gyermekek gondozója és
nevelője. A nőnek jogában van állást vállalnia, ahhoz is, hogy lemondjon a
családalapításról és teljesen hivatásának szentelje magát. De ha az anyaságot
választja, akkor ez mindent megelőz, amíg a gyermekek kicsinyek és rászorul
nak az anyai gondozásra, irányításra. Az állam is - főként a szecialista világ
ban - egyre gyakrabban és egyre több helyen igyekszik biztosítani az anya
számára a lehetőséget, hogy kiskorú gyermekeinek szentelhesse minden ener
giáját, azzal a megnyugtató garanciával, hogy visszatérhet a termelő munká
ba, ha gyermekei felserdülnek és nem szorulnak már rá a teljes gondozásra.
Más megítélés alá esik. ha az asszony olyan hivatást tölt be, oly képességek
kel rendelkezik, hogya társadalom számára veszteséget jelentene, ha a termelő

munkából kiesik. Ilyen esetben meg kell adni a segítséget számára, .hogy mind
két hivatását elláthassa. Önnek kell eldöntenie. nélkülözheti-e anyai felügyele
tét, gondozását - szelg álatát - a tíz és tizenkét éves gyermeke. Általában az a
tapasztalatunk: ez az a kor a gyermekek életében, amikor nagyon rászorulnak
az édesanya gyengéd, de határozott és állandó í rányítására. Leveléből úgy érez
zük - bár restellte nyiltan leírni: vágyódik vissza a katedrára, a szellemi mun
kához, Kevésnek érzi, amit most tesz, szűknek a területet, amelyen mozoghat.
Azt tanácsoljuk, mondja meg ezt nyiLtan férjének és beteg édesanyjának. Kö
telesek figyelembe venni nyugtalanságát és segítségére lenni, hogy megoldást
találjon problémájára. Az anyaság: szolgálat , .mely sok lemondással jár. A csa
lád, főképpen a férj, il saját javát szolgálja, ha ügyel rá, hogya lemondások
nyomán ne hatalmasodjék el az anya' lelkén a gúzsba kötöttség érzése, ne érez
ze azt, hogy végképp elsüllyedt a kis gyermekeivel való bajlódásban, megsza
kadIt a kapcsolata hivatásával, eddigi szellemi munkájával. Ha úgy érzi, hogy
a végleges lemondás pályáiáról tönkretenné belső békéjét, harmóniáját csa
ládjával és férjével, mihelyt a gyermekek kára nélkül teheti. kapcsolódjék be
újra rég: munkájába. hivatásába.


