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Mária. - Melyik az Oszövetség legérdekesebb, ,.,legolvasmányosabb" része?
Ez kinek-kinek az egyéni ízlésétől, érdeklődésétől, hajlamától. nem utolsó sor
ban érettsége fokától függ. Másképp nézi az ember az Ószövetséget fiatalabb
éveiben, mást keres és lát benne érettebb és idősebb korban. Levele alapján
úgy érezzük, az ön számára az volna a legjobb, ha Tóbiás könyvével kezdené
az Oszövetség olvasását. Nem okoz problémát Judit és Eszter könyve sem.
Azt hisszük, utána érdeklődessel forgatja majd az összes történeti részeket:
Mózes, Józsue, a Bírák, a Királyok, a Krónikák és a Makkabeusok könyveit is.
Kőzülük legnehezebbek, mert legfárasztóbbak: Mózes harmadik. negyedik és
ötödik könyvének ama fejezetei, amelyekben a szent író a választott nép tör
vényeit sorolja fel. Ezeket az első olvasás - amint ön mondja, a ,,s2Jentírással
való ismerkedés" - alkalmával elég átlapozni. Az úgynevezett költői köny
vek: Jób, a Zsoltárok, a Példabeszédek és a Predikátor könyve, az :enekek
éneke, a Bölcsesség, Jézus Sirák fia könyve mondanivalójával bánjon úgy,
mint drága, de rendkívül tömény fűszerrel. Egyszerre soha se markoljon sokat,
de minden nap vegyen belőlük egy csipetnyit. Aki egyvégtében, rövid idő

alatt akarja felhabzsolni - hogy példát említsünk - a százötven zsoltárt,
belekábul, nemcsak élvezni, de felfogni sem tudja e magasztos énekek szép
ségeit és igazságait. Ugyanezt lehet mondani a próféták könyveiről is - talán
még fokozottabb érvénnyel. Keveset olvasni belőlük egyszerre, de újra meg
újra elő kell venni, szűntelen ízlelni kell a bennük megnyilatkozó isteni bö
esésség borát.

GyÓgyítha,tatla,n. - Teljesen együtt érzünk önnel és átérezzük panaszát:
"ránézek elsorvadt Iábaimra, amelyeket tönkre tett a gyermekparalízis, aztán
arra gondolok, hogy életem végéig ide vagyok szögezve tolókocsirnhoz és úgy
elfog a keserűség". Teljes részvéttel vagyunk ön iránt abban is, amit környe
zetével kapcsolatban panaszol fel: "testi tehetetlenségem kínjait fokozzák fele
barátaim, az egészségesek, a környezetem tagjai, ismerősök és ismeretlenek,
akiknek szeméből érzem az iszonyatot sugározni felém, az ítéletet, amellyel
kitaszítanak maguk közül, tehernek, nyűgnek minősítenek, a félelmet, hogy
valami kellemetlent kell vállalniuk értem".

Abban azonban nem értünk egyet önnel, hogy "nincs a földön keresni
valója", mert soha senki nem tudja hasznát venni. Lehet az életnek értelme a
tolókocsihoz kötve is. Bizonyára hallotta Keller Helén nevét. Süketen, vakon
és némán kellett nekiindulnia az életnek. Szenvedve, de hittel és bizalommal
küzdve mégis áttörte a falat, mely a világtól és az emberektől elválasztotta,
magasabb iskolákat végzett, könyveivel, írásaival nálánál kevésbé megnyomo
rított szenvedő betegtársain is segíteni tudott.

Egészen bizonyos, hogy ön is rengeteget használhat tolókocsijához - ke
reszt jéhez szögezetten is. Tanulásra, olvasásra, önmüvelésre, elmélkedésre mó
dot ad állapota. Próbálja meg, fordítsa jóra a rosszat, belső tevékenységre
külső tehetetlenségét. Olyan szenemi gyarapodásra tehet szert, oly lelki kín
esekre találhat, amelyek átsugárzanak testi gyengeségéri és utat mutathatnak
megtévedt. botorkáló, zsákutcába jutott - egészségeseknek is.

E4;ő sorban azoknak, akikről panaszában ír, akiknek szemében az Iszonye
dást látja, akik tehernek és nyűgnek érzik önt,akik !félnek, hogy áldozatot Ikell
hozniuk.

Anima. - Önnek is azt mondiuk, amit a másik ismeretlen levélírónak
mondtunk. Képzeletünk megtisztulásáért nem elegendő csak rossz gondolataink
eltávolitásával 'küzdení. Ha egy üveglombikból kiszivattyúzzák a mérges gázt,
kétségtelen, tiszta lesz az edény, de a légüres tér egy bizonyos fokán túl ősz

szeroppan. Képzeletünk lombikját se lehet teljesen kíüresítení, főképpen nem
lehet üresen megtartani hosszabb időn át. Ha megkíséreljük azt, a megsze
kott képek, fogalmak, gondolatok egy bizonyos idő után ellenállhatatlan erő-



vel tódulnak vissza elménkbe. A rossz elk épzeléseinket. helytelen fogalmain
kat, a gyötrő gondolatainkat ki kell szoritani lelkünkből - mégpedig tiszta
képekkel, helyes fogalmakkal és megnyugtató gondolatokkal. .,Veri tas libe
rabi.t vos " - az igazság megszabadít titeket. Igyekezzék gondolatvilágát minél
több igaz megállapítással, minél több teljes Igazs ággal megtölteni. Törekedjék
mindenben eljutni a teljességre, a teljes igazságra, igyekezzék az elébe ke
rülő valóságokat, jelenségeket minél több oldalról megvizsgálni. A helytelen
képzelgés, a gondolati bűn olyan ember gondolat- és képzeletvilágában tud
befészkelődni és elhatalmasodni, aki el zárja magát a teljes valóságtól és a tel
jes igazs ágoktól, aki belemerül ábrándozásaiba. aki - hogy Vörösmarty köz
ismert hasonlatával éljünk - kancsaiul sz üntelen a fes tett egekbe néz. Igye
kezzék egyideig min él kevesebbet magára maradni gondolataival. Ne foglal
kozzék sokat problémáival, ne mer üljön bele azok boncolgatásába. Szokássá
vált bűnére is csak annyit gondoljon, amennyi a helyes elhatározásaihoz szük
séges, Még bánkódás címéri se időzzön vétkeinél sokáig, mert a hosszú keser
gés az az ablak, amelyen át az ajtón kidobott bűn visszalopakodik a lélek
be. Ezért is tiltják a lelki élet mesterei a gyónásban megvallott és megbocsátott
bűnökelemezgetését.Készítsen a maga számára egy könnyen betartható prog
ramot, amivel minden idejét okos és hasznos foglalkozással töltheti ki. A he
lyes külső életrend: belső világunk rendjének alapja. Ha a hivatásával járó
munkája után még megmaradó idejét gazdaságosan kitölti tanulással, pihe
néssel, komoly és kőrmy ű olvasrn ányokkal, sporttal, sétával, idősebb bölcs és
tapasztalt ismerősök látogatásával és nem utolsó sorban vidám, de értelmes
kortársakkal folytatott szórakozással - egyre tisztábban, helyesebben és de
rűsebben látja a világot, a valós ágot, önmagát és könnyebben szabadul meg
problémáítól, rnint ha szüntelen rájuk gondol és gyötri magát miattuk.

BI. M. Miskolc. - 1. "Szűz Mária zsoltároskönyve" nem egyéb, mint a 
rózsafűzér, amely annyi üdvözlégyből áll, ahány zsoltár van a Zsoltárok 'köny
vében, azaz százötvenből. - 2. Az egyházi törvénykönyv 1279-es Kánonja ki
mondja, !hogy sem templomban, sem más megszentelt helyen senki sem he
lyezhet, illetve helyeztethet el a szokástól eltérő képet, ha azt az illetékes fő

pásztor jóvá nem !hagyja. - Bo Ugyanazt állapítja meg az 1292-es Kánon a
szentek és boldogok ereklyéiről. A hely szerint illetékes főpásztor engedélye
sz üks éges, hogy bárki templomban vagy más nyilvános istentiszteleti helyen
szentek vagy boldogok ereklyéit elhelyezze. Ez azonban nem [elent í; hogy ott
hon sem őrizhet a katolikus hívő az egy:házi hatóság engedélye nélkül erek
lyét. Az idézett Kánon 2. §-a kifejezetten megállapítja : a hívek is őrizhetnek

magánházakban is olyan ereklyéket, amelyek nem részesülnek nyilvános tisz
teletben. Az ön által családi hagyatékként őrzött régi kép, amelynek űvege

alatt aranyozott díszek között különböző szentek ereklyécskéí találhatók, ebbe
a kategóriába tartozik. Nem csupán el aj ándékozható, de el is adható. Az el
adás csupán a nyilvános tisztelet céljait szolgáló képek esetében van főpász

tori engedélyhez kötve.

Gy. D. Pécs. >- Az ismert mondást: "Ember tervez, Isten végez" - ebben
a formában a bibliában nem is találja meg, bár valóban vannak, akik a Szent
írásra vezetik vissza eredetét. mégpedig a Példabeszédek könyvére. Ott ol
vasható - a 16. fejezet 9. versében -: "Az ember kieszeli útját szívében, de
az ÚIr az, ki lépéseit irányítja." Nagy Károly császár kor ának nevezetes írója,
Alcuin {735--8ű4} egyik írásában található ebben a formában : "Hom o cog ítat,
Deus íud ícat". A későbbi megfogalmazás "Hom o proponít, Deus d ísponít' egy
XIV. századi angol költő, W, Langland egyik. írásában fordul elő először,


