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László. Győr. - On túlságosan aggályos. Mindent meg kell tennie, hogy
kigyógyuljon belole. Levele alapján úgy látjuk, hogy házasélete rendes, egy
szerű. Feltett kérdéseire csak megnyugtató válaszokat tudunk adni. Míndazok,
amiket leír, hozzátartoznak olyari házastársak életéhez, akik őszinte szerelem
mel szeretik egymást. Nincs komoly oka, hogy magát bűnös, elveszett ember
nek tartsa, aki letért a tisztaság útjáról, elvesztette kegyelmi életét. Problémáit
az aggályosság okozza. Az aggályosság lényegében kicsinység, amely magához
hasonlónak, azaz kicsínyesnek képzeli Istent is. Leglényegesebb tulajdonságait
akarja eldisputálni ; szeretetét, irgalmát, nagylelkűségét. Ne képzelje Istent
az ember ellenségének, aki lehetetlent követel gyarló gyermekeitől és árgus
szemekkel lesi, rniért csaphat Le rájuk. Az aggályosság eltorzítja a lelki éle
tet. Olyan kérdést állít központba. amelynek nem ott Van a helye. Ne en
gedje, hogy aggályos töprengései következtében a fizikai, testi vonatkozások
és kérdések házaséletük, egymáshoz való viszonyuk legfontosabb, úgyszólván
egyetlen problémájává növekedjenek. Az ilyen magatartás csak oda vezet, amit
ön is felpanaszol: "lelkiéletem zavaros, vígasztalan és nyugtalan." Igyekezze
nek lelki, szellemi életüket együtt fejleszteni, elmélyíteni. Törekedjenek arra,
hogy mínól több közös magasrendű Ielkí és szellemi élmény fűzze egymáshoz
önöket, így fejlődik ki lelkükben az a harmónia és derű, melynek segítségével
minden külső és belső problémájukat egyszeruen, természetesen tudják meg
oldani.

Magányos lélek. - Elvben igenis elképzehhető, hogy férfi és nő köthet és
fenntarthat tiszta barátságot. A szentek életéből is idézhetünk rá példát.
Assziszi Szent Ferenc lés Szent Klára, Szalézi Szerit Ferenc és Chantal Szent
Franciska barátsága meghatóan tiszta volt, kegyelem és áldás fakadt 'belőle.

Azzal természetesen tisztában kell lennünk, (hogy ha nem is kell kifejezetten
szentnek lenni hozzá, eléggé nehéz feladat, mert sok kísértéssel jár. Az ön
esetében azonban ajánlani merjük. AI 'testi hibája míatt, amely emberkerülővé

tette, nem alakulhat ki önben az emberismeret. Most, hogy jelentkezett a
férfi, akivel,rokon léleknek érzi magát, annál is dnkább, mert ő is testi hi
bában szenved, mindkettőjük érdeke, hogy esetleg házasságukat komoly lelki
alapon, jól előkészítve kössék meg, mindenekelőtt !P€dig igyekezzenek egy
mást, hibáikat és jó tulajdonságaikat, amennyire csak lehet alaposan kiis
merni. Ehhez idő 'kell és tiszta, komoly, becsületes barátság.

Hermine. - Az erős képzelet épp úgy természetes adottság, Isten aján
déka, rnint 'a [ó emlékező tehetség. Mint rninden tehetség, a képzelet is zabo
látlanul, fegyelmezetlenül, rendszertelenül jelenhet meg a gyermek világában.
Nem az a szülők feladata, hogy la fantáziát egészen letörjék, kiirtsák a gyer
mekből, hanem hogy szeretettel a helyes útra ígazítsák, megtanítsák, hogy
azt jó irányban használja fel. 'Fogják 'Önök is munkába Hermine mesélő haj
lamát, fantáziáját. Adjanak kezébe vázlatfüzetet, színes ceruzát, jó meseköny
vet, meséljenek neki 'erkölcsi tartalmú és tamilságú meséket, történeteket.
Férjének, a "szigorú és józan atyának" magyarázza meg, hogy a legtöbb gyer
mekben még elevenen munkálkodik a művész, Hermine úgy éli át történeteit
testrvéreiről és a házbeli gyermekekről, ahogyan a Iregényíró éli át 'regényeit,
cselekedeteit, viszi bele hőseit ikülönbözö képzelt kalandokba. A rideg bánás
mód, a durva megszégyenítés egyáltalán nem ,jó és nem célravezető, nem méltó
józan apához. Csak annyit ér el ,a szüntelen megalázással. hogy Hermíne lelke
végkép bezáruli titkolni fogja rnínden gondolatát szüleí és idősebb testrvérei
előtt. Fantáziája titokban, ellenőrzés nélkül burjánzik. Kettészakadt. kétarcú
ember lesz belőle, aki kifelé mást mutat, mínt amit befelé érez és akar,

H. I. A dicsőítő ima általában értelmezve magasabb rangú, mint a kérő

ima, de nem okvetlenül és nem minden esetben. Először is: ,az alázatosan el
mondott kérő imádságiban a hit, a bizalom, az Isten jóságának, mindenható
ságának elismerése zeng együtt a ro motfrvummal - a kéréssel - s ez már
maga is dicsőíti Istent. Másodszor: nem magasabb rangú és rendű-é az az
imádság, amelyben lelki javakat kérünk, mint az, amelyben kapott ideigle-



nes, múlandó javakért hál.álikodunk? Vagy nem értékes-e az a kérő imádság,
amelyben mások számára könyörgünk, esdeklünk akár anyagi, akár lelki ja
vakat? Az imádság értétkét nem elvont \kategóriák és osztályozások alapján
kell megállapítani és Jemérní, hanem azon, hogy núlyen lélekkel imádkozunk.
Az imádság minden kategóriája: a dicsőítő, hálaadó, kérő és engesztelő 
kedves Isten előtt, ha alázatosan és áhitattal, bizalommal, állhatatosan és Isten
akaratát feltétlenül elfogadva imádkozunk.

Gy. G. Gyula. - Más Isten irgalmában és ismét más Isten segítségében
bizakodni vakmerően. Az önök által vitatott eset - munkatársuk vakmerő já
téka .a halált okozó villamos árammal - az ötödik parancsolat elleni vétség.
A katekizmus kimondja: "Isten ötödik parancsolata ellen vétkezik 1. a gyilkos
és öngyilkos, 2. aki más testi épségében vagy egészségében kárt tesz, 3. aki a
maga egészségét vagy életét szükség nélkül veszélynek teszi Iki". De ez még
nem a Szentlélek elleni bűn, A bűnük ez utóbbi fajtájába a következők tar
toznak: 1. vakmerően bizakodni Isten irgalmasságában, 2. Isten kegyelméről

kétségbe esni, 3. a megismert igazság ellen tusakodni, 4. lsten kegyelmét má
soktól irígyelní, 5. üdvös intelmek ellenére a bűnben megátalkodní, 6. bűnein

ket mindhalálig meg nem bánni. Isten 'irgalmában az bizakodik vakmerően,

aki azzal az önmegnyugtatással követ el bűnt, hogy Isten 'Úgy is megbocsátja
azt. Ez magán 'Viseli a Szentlélek elleni bűnök köZÖS jegyét: Isten kegyelmé
nek lés az ahhoz vezető útnak, eszközöknek megátalkodott semmibevevését. Az
élet vakmerő és felesleges kockáztatása. meggondolatlanság, felelőtlenség,

Isten segítségének, a gondviselés műkődésének félremagyarázása.
Fiatalember. - Egy mai !katolikus francia író szellemes aforizrnája na

gyon ráillik az ön panaszaíra. ,,Nem akkor leszünk boldogok, ha azt tesszük,
amit szeretnénk, hanem ha szeretjük azt, amit tennünk kell." Ne keseregjen
azon, hogy "nem érez kedvet, hivatást a 'falusi élethez", ne higyje, hogy lé
nyegesen más volna a lelkiállapota, Iha nem egy "eldugott" faluban kellene
működnie, hanem a "korlátlan lehetőségeket nyújtó fővárosban". Isten szeme
előtt végzi rnunkáját a hegyek között rejtőző kis ücözségben is. A munka er
kölcsi értéke ugyanolyan ott is, mint a fővárosban. Egyformán szeretettel, jó
sággal, hivatástudattal lehet lés kell az embereket szolgálni, a lelkeket meg
hódítani ítt 'is, ott is. Kétségtelen, vannak a fővárosi életnek előnyei. De 'Van
nak hátrányai is. És meg vannak a falusi életnek az előnyei ü> a fővárossal
szemben. Nem jelent legyőzhetetlen akadályt a falusi élet a szellemi munka
szempontjából sem. Ezt a megállapításunkat példákkal bízonyíthatnánk: nem
egy komoly könyv, tanulmány született meg kis falvak csendjében lés magá
nyában a legutóbbi időkben is. Igyekezzék megkeresni azokat az eszményeket,
amelyeket munkájával szolgál. Ha meg tudja látn'i munkája erkölcsi értékét.
megszeréti azt, eltűnik rossz hangulata, egyre boldogabbnak érzi magát. Ha
pedig szabad idejének egy részét komoly studiumokra tudja fordítani, meglátja
majd, hogy nincs "eldugott falu".

Gábor, Szombathely, - Az ókorban nem pontos és tudományos orvosi
díagnózís alapján nevezték meg a betegségeket. hanem külső jegyek alapján.
Az evangéliumi "inaszakadt" (Márk. 2, 2-12) épp úgy lehetett béna, szélütött,
mint köszvény folytán összezsugorodott beteg. Az evangéliumok legmodernebb
kiadásai bériának fordítják az inasza'kadtat. A ,,holdkórosság" (Mt, 17, 1-21,
Mk. 9, 14-29) igen valószínű, hogyepilepsziát jelentett. Az evangélium leírása
legalábbis erre vall, Máté így írja le: ,,Mikor visszatértek a néphez, egy em
ber lépett hozzá és ezekkel a szavakkal hullott térdre előtte: "Uram, könyö
rülj fiamon! Holdkóros szegény ~ sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg
vízbe ..." ~t. 117, 15) Márknál még pontosabb a leírása: "Valahányszor ha
talmába keríti, földhözvágja, aztán habzik: a szája, csikorgatja a fogát és meg
merevedik". (Mk. 4, 18.)


