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K. M. A tudásnak nem a hit az ellentéte, hanem a tudatlanság.. (Hiten itt
most természetfölötti hitet értünk, amellyel a kegyelem-megvilágositotta értelem
igaznak fogadja el a kinyilatkoztató Isten szavát.] Ne felejtsük el azonban,
hogya hit nem a tudás folytatása vagy fokozása, hanem a tudáshoz rnérten
egészen uj jelenség. A tudás természeti ismeröképesséqünknek, tapasztaló és
gondolkodó képesséqünknck, valamint a velük megközelíthető ismerettárgyak
nak találkozásából származik. A hit viszont a kegyelemmel megvilágított ís

merőképesséqnek és az isteni kinyilatkoztatás igazságainak találkozásából ered.
Tudásbeli bizonyosságunknak alapjél a tárgyi nyilvánvalóság, a hítbeli bizo
nyosságé pedig a hozzánk szóló Isten tekintélye. A tudomány tételeit igazak~

nak tartjuk, rnert igaz voltukat emberi értelemmel át lehet látni. A hittel elfo
gadott tételt ezzel szemben azért valljuk igaznak, mert Isten közölte velünk, és
még az esetben is igaznak valljuk, ha a tételnek igazságát természetes eszünkkel
nem látjuk át. (A természeti hitnek világában ls találkozunk hasonló j~en~

séggeI. Igy pl. a fensőbb matematikanak vagy az atomfizikának tételeiről nem
rnondhatjuk, hogy tévesek - csak azért, mert nincs elég képzettségünk vagy
éppenséggel nincs is érzékünk e tételek igazságának meqpillantásához, Az ilyen
fajta tételeket mégis igazaknak fogadjuk el a tudósok tekintélye alapján. A hívő

szemében a természeti hit bizonyossága összehasonlíthatatlanul kisebb a termé
szetfölöttí hitnél,. mert az előbbi a tévedékény tudósok nyilatkozataira támasz
kodik, a természetfölötti hit bizonyossága pedig a rníndentudó és föltétlenül
igazmondó Isten tekíntélyére.]

Elméletileg a hit tételei nem ellenkezhetnek a tudás tételeivel, hiszen mínd
kétféle tételen át Isten teljes igazsága világít felénk, Tudományos tételeink
ugyanis csupán akkor igazak, ha általuk legalább megközelítőleg ugyanazt si

kerül gondolnunk' a dolgokról, amiknek Isten gondolja őket. Gyakorlatilag szem

bekerülhet a tudás a hittel, nevezetesen vagy azért, rnert tudásunk fogyatékos,
vagy azért, mert rosszul értelmezünk valamely hittételt, vagy azért, mert gőgös

akaratunk nem hajlik meg Isten akarata előtt, a maga útján akar Járni és ma
qatartásának igazolása végett arra kényszeríti ísmeröképesséqünket, hogy téves
tételekhez mínt igazakhoz ragaszkodjék.

N. K. Arra kell törekednie, hogy gyermekeinek mínél több olyan élményt
nyujtsen. amelyek benne az é 1e t é r z é s t fokozzák. Tehát nem passzív örö
möket, ajándékokat, meqkíméléseket, hanem ellenkezőleg: abba a helyzetbe
kell hozni a gyermeket, hogy ő tudjon adni, ajándékozni, megoldani, elíntézní,
létrehozni. A gyermek iránt való szerétet nem abban nyilvánul meg, hogy he-
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lyette dolqozunk, hanem abban a sokkal Iáraszt óbb, de sokkal eredményesebb
rnunkába n, hogy olya n feladatokat gondo lunk ki és készitünk elő, amel yeke t
aztán ő el tud vége zni. Ez a legnagyobb jók egyike, a mit gyermetünknek

adhatunk.

H . I. V ilágos, hogy a z említe tt for má ba n nem igen megy. De minde n ne
hézség nélkül megt erem theti csal ádjába n az egyházi év han gulatát a z éneke l
qetéssel, d údol ássa l. ha tudatosan és tervszerűen csinál ja. Már a csecsemő

fürdetés én él. a lta t ásánál dúdoljon vaqy én ekelgessen az egy há zi év nek meg

felelő énekeket. A kicsi is rneqszok ja , a naqyobbacsk ák pedig már át is élik
és emlékeznek rá , hogy tavaly is hall ot ták már. Velük már a reggeli és esti
ima után el is énekelhetünk egy -egy éne ke t. A z énekrendben meqn ézzük a kö
ve tkező vas árnapi mise én ekei t és a gy ermekekkel megtanuljuk. Rendkivül sokat
tehetünk ezzel a gye rmekek va llá sos lelkül etének kia laklt ására . ~~ ennyi ta lán
mégsem nehéz!

S. M. Bizonyára Ön is furcsá llaná. ha va laki azé rt, mert a rádióhull ámokat
csak valamely rnűszerrel vagy vcvökészül ékkel lehet mcqtapa sztal ní. igaz ság
ként hirdetn é: .R ádíóhull árnok az észlelő müszerektöl vagy a vev ők é sz ülé ktől

függetlenü l nincsenek, nem léteznek: ' Ig3Z, az emberi l élek' e vllágon belül
mindég csak anyaqqal (testtel , ídeqrcnds zcrrel, aggyal) kap csolatban jelentke
zik, ebbő l azonba n nem következte the tjük, hogy halálunktól kezdve a Iöltá

mad ásig , vag yis testünktől függetlenül nem lesz lelkünk.

G. H. Mindig szá molnia kell az érzelmek irradiáci ójával. vagyis azzal , hog y

ki ter jednek rnindenr e és mindcnkire , ami és aki a sze ré tet t (vagy hem szeretett]
tárggyal va gy személlyel összefügg. Igy könnyen igazság tal an ná lesz az em
ber. Akit nem szcr ctünk, annak még a ru háj a sztne va\l.y szab ása. modora,
sze llernesséqc, bármely öt lete, índítvá nya, rnunkája stb. sem tetszik, nekünk.

E leve rossz minden, amí a z ő olda láról jön . Ez pedig nem keresztény beállas
az életbe. " Igazság és béke megcsókolják egy más t" - mondj3 a Si. zsoltár.

Sz. T . Ne vegye ro ssz néven, ha egy rég i pedagógiai elvre hivjuk fel a
figyelmé t: nem az hat a nevelend őre . amit mondok , han em 'lk! vaqyok, Pró
bál ja nagyobb k övetkez ctesséqre, ön fegye lemre, tud at os tör ven ytiszte letre . má
sok szempontja inak tiszteletére nevelni önmagá t és meglátja, hogy á tve szik
ezt a lelkület et gyerm ekei is. . .


