
SZERKESZTŐI VZENETEK

Teológus. Teljes mértékben egyetértünk azzal az észrevételévelI hogy a
"science" szó az angol és a francia nyelvhasználatoan nem általabon '"tudo
mányt", hanem .kifejezetten "temnészettudományt" jelent. Ha tehát George
David, az ismertnevű fizikus ,,Isten létének bizonyítéka a táguló világrrunden
ségben" círnű tanulmányában azt írja, hogy "sem Isten létét, sem pedig nem
létét nem tudjuk tudományosan bizonyítani", akkor ennek is az a helyes ér
telme, hogy "Isten léte vagy nem-léte a természettudományból nem bizo
nyítható", Mert egyébként a mi katolikus álláspontunk valóban az - miként
az I. vatikáni zsinat is kinyilatkoztatta -, hogy lsten létét tudományosan is
i gazolhatjuk, hiszen szerintünk kétségkívül tudományos bizonyítás a filozófiai
érvelés is.

L. S. - Az il.letőnek igaza volt. Minden pap fel van hatalmázva arra,
hogy a haldoklót pápai áldásban részesítse. Ez az áldás ugyanolyan értékű,

nuntha a Szentatya személyesen adta volna és ha a 'beteg utána valóban meg
is hal, ez az áldás teljes búcsút biztosít számára. Ha felgyógyul, az áldásnak
az a hatása, amely az ideiglenes büntetés elengedésével kapcsolatos, nem érvé
nyesül. A kérdés másik részével kapcsolatban. röviden a következőket válaszol
hatjuk: az áldás olyan szertartás, amely lehet egyszerű ienádság, kérés Istenhez,
hogy a megáldott t'!lrgyat, élőlényt. embert védelmébe vegye, segitse. Ilyen,
kérést tartalmazó áldást bárki adhat, Ilyen áldást ad például az édesanya is,
aki keresztet rajzol távozó vagy esetleg egyszeruen csak aludni menö gyermeke
homlokára. Egészen más már az az áldás, amelynek az a célja, hogy vala
mely helyet vagy tárgyát kivonjon a profán használat alól és kizárólag isten
tiszteleti, szerit célra rendelje (kisebb kápolnáüc. temetők. egyházi ruhák, kegy
szerek stb. megáldása). Ilyen áldást már csak arra feljogosított személy adhat.
Ugyancsak hierarchikus felhatalmazás .kell az olyan áldásokhoz is, amelyeknek
külön kegyelmi hatásuk van, így például búcsúval járnak Az egyházban a
pápa képviseld a legmagasabb tekintélyt és neki, és csak neki, hatalma van
arra, 'hogy teljes búcsúval járó áldást adjon. Miután lehetetlenség, hogy a papa
míndenhová eljusson, vagy, hogy mindenki eljusson hozzá, az említett hatalmat
átruházhatja. Ilyen átruházás eredménye az üzenetünk elején említett felna
ta1mazás.

Noé. - Azt.kérdezí olvasónk, hogyan egyeetethetjük össze az özönviz hib
liai elbeszélését a modern természettudományos ismeretekkel. A biblia szerint
az egész valágra és minden emberre kiterjedt a pusztulás. Az ősrégeszek sze
rínt viszont nincs nyoma egy ilyen az egész földkerekségre kiterjedő termé
szeti katasztrófának. A kérdés a modern bibliai tudományt is foglalkoztatta
és Enrico Galbiati szentirástudós a múlt évben megjelent könyvében nem ha
bozik kijelenteni, hogy az özönvíz valóban nem terjedt iki az egész világra és
a szent szerző csak azért hitte. hogy minden elpusztult, mert nem ismerte a
föld igazi ikiterjedését és az emberi nem elterjedettségét, Ez azonban egyálta
lán nincs ellentétben a biblia sugallott voltával. A .moderm bdblikusok véle
ménye szeninf az özönvíz bíbhu; leírása, hagyományos és művészi elbeszélés,
amelyet a szerző eszközül használ fel arra, hogy az eseményt közölje és az
abból folyó vallásos tanulságot levonja. A mi számunkra itt a tanulság, a ta
nítás a fontos, ti. hogy Isten igazságos és megbünteti a nyídvános bűnöket.

Fontos továbbá a tény, hogy \a bűnös embereik büntetése az özönvíz volt. Az
eszközül használt elbeszélés már nem olyan, hogy az eseményeket pontosan
rekonstruálni Ieheetne belőle, tekintettel népszerű és számtalan adottság által
meghatározott elöadásmödjára. Az özönvíz egyetemessége leihetett az első elbe
szélők benyomása vagy egyszeruen népies általánosítás. Gal:biati példát is hoz
fel. Képzeljük el, hogy egy festőművész megfestette a Iegnanoi csatát, amelyet
Barbarossa Frigyes ellen vívtak. A kép nyilván nem lesz olyan mínt egy fény
kép vagy film felvétel. A rnűvész azonban a maga eszközeível mégís, esetleg
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sokkal jobban ki tudja fejteni a történtek lényeget, mint akárhány fénykép.
Képzeljük most el, hogy ez a kép az egyetlen tanúságtétel a szóbanforgó ese
ményről és ezenkívül semmi más emléke nem maradt fenn. Nyilván oktalan
ság lenne emiatt kétségbevonni az esemény rnegtörténtét, de épp oly kevéssé
lenne bölcs. ha a részletek tekintetében a képen található részletekre bíznánk
magunkat. Hiszen lehet, hogy azok csupán a művészi követelményeknek fe
leltek meg és lehet, hogy a művész egyes részleteket el is hagyott, hogy an
nál jobban kidomboríthassa az esemény, számára fontos aspektusát. Nos, az
özönvíz történelmi eseményéről nem egy megfestett, hanem egy elbeszélt ké
pünk van, amelyben szintén érvényesülnek a népies elbeszélő művészet előföl
tételei és korlátai. Ezért nem tudjuk az eseményt a maga részleteiben re
konstruálni belőle. A biblikus nem tagadja, hogy az özönvíz ilyen vagy olyan
módon egyetemes volt, de a kérdés szerinte fölösleges, mert választ úgysem
kaphatunk rá. Mindez nincs ellentétben a biblia sugallottságával. Isten indí
totta a szerzőt arra, hogy az özönvíz történetét elbeszélje, hogy az emberek
tanuljanak belőle. A szerző azonban a közlésre csaik az emberileg lehetséges
egyetlen eszközt használhatta, nevezetesen a vrendelkezésére álló és a kortár
sak által is megértett népies elbeszélő módot. A sugallat pedig az eszköz ter
mészetét nem változtatja meg. Ha például a sugallott szerző az említett képet
használta volna eszközül, a sugallat még nem változtatta volna a festményt
dokumentum fíLmmé. Az, hogy az özönvíz története is sugallott, nem változ
tatja meg a benne szereplő jellegzetes kifejezések, képek valódi értékét. A su
gallat csupán azt garantálja, hogya tanítás, amit a szerző nyújt igaz és Isten
től származik.

H. Gy. Szekszárd. - A vitában önnek volt igaza. A nagy kílencedben, azaz
él lcilenc egymás utáni pénteken végzett szentáldozásban lényeges és alapvető

feltétel, hogy azok mindegyíkét magán az első péntek napján végezzük el.
A nagy igéret szövege, amelyet az üdvözítő Alacoque Szent Margitnak láto
másban adott, a következőképp hangzik: "Szívem túláradó irgalmából meg
igérem, hogy Szívern mindenható szeretete mindazoknak, akik 'cüenc egymás
utáni hónapon át minden hó első péntekén megáldoznak, megadja a végső

töredelem kegyelmét: nem halnak meg kegyelmem nélkül, isteni Szívem biz
tos menedékük lesz utolsó pülamatukban." Ebből nyilvánvalóan következik,
hogy az első pénteki szeritáldozást nem lehet más napra, a hó első vasárnapjára
sem áttenni. Amennyiben tehát valaki elmulasztja az első pénteki áldozást,
megszakítja a nagy kilencedet.

Jóbarát. - Természetes, hogy önnek van igaza. Mellébeszélés és üres
szofizma azt vitatni, hogya hazugság csak akkor hazugság, ha az kifejezet
ten szóval történik. A katolikus morális határozottan kimondja: "mendacium:
locutio contra mentem ad fallendum prolata" - hazugság véleményünkkel el
lenkező minden megnyilatkozásunk. ha annak célja: mások megtévesztése. A
megnyilatkozás történhetik bármilyen jellel: szóval, fejbólintással, cselekedettel
Lényeg: a jel valóban fejezzen ki véleményt és legyen meg bennünk a szándék
mások megtévesztésére. Ami barátja mentegetődzését illeti, lehet, hogy igaz:
valóban nem figyelt a közös ismerős önt rágalmazó megjegyzésére és rnikor
az ővele akarta bizonyítani szavait, szórakozottan bólogatott. De az is lehet,
hogy hallotta a megjegyzést, de nem volt bátorsága megcáfolni, ahogy ilyenkor
szokták sarokba szorult emberek, kétértelműen hümmögött, bólogatott. Két
ségtelen, legkevésbé sem felemelő érzés, ha az ember csalódik a barátjában.
Éppen azért ajánljuk, ne siessen véleménye végleges megfogalmazásával és
barátságuk felszámolásával. Amíg csak egy kis lehetőség is szól mellette 
mindig a szeretet és a barátság mellett döntsünk.


