
ezétválasztásuk esetén csak az
egyikük rendelkeznék ép és tel
jes testtel, míg a másik iker,
akit amputálni kellene, életkép
telenné válnék. A katolákus er
kölcstan ilyenkor azt oarancsol
ja, hogy mellőzzij.ka műtétet

A KIS ÚT

s tegyünk meg minden lehetőt,
hogy az ikrek mindaddig élet
hen maradjanak, amíg Isten
akarja, hogy éljenek. Az esedeti
sziámi ikrek is, akik 1811-hen
születtck, 63 éves korukban,
1874-ben haltak meg'.

N etn tudok 1,é.qlegeH álláHpontra .iutni (J, kérő imádsáoot itÚ?
tőleg. Hiszem, hogy kéréseinkkel az Ül' l stenhcz kell fordulnunk,
de mélyen meg vag;/jok győződve az éleiben uralkodó tiir-oénuseerű

ségekről is. Amint a nappal után az éjszaka következik, Úfm kö
veN a mértékielen: evési az elronioü flyomor, a. könn.yelmü, he
nyélő életmódot a nyomor. Vannak aeidn rejteUebb tön,ényszer'Ű

«éaek is, meluek laesabhan, 'vagy kevésbbé láthatóan, de mégi.';
csak érvényesülnek; bizonyos modor, ide.<;állapot, jellem, stb. ha
tározott 1!isszaJwtásokat vált ki az emberekből, mondhainám. méJ!
a dolgokból is. Itt nem segít semmi ima, a dolfJoknaJc igy kell
történni, mert ez a belső törvényük Akkor pediIf Jninekimád
kozzam?

Világos, hogy lsten a mi ké
résünkre nem változíatj'a meg a
mikrokozmosz és makrokozmosz
öTök törvényeit. Nem mintha
nem tehetné, - U ra ő a törvé
nyüknek, hiszen Tőle valók 
hanern. ruerj nem cselekszik öt
letszerűen, és mert én nem va
gyok méltó, hogy érettem cso
dát tegyen. De hisz{1.l} nyilván
nem is ilyen természetű kéré
sekről van itt szó elsősorban.

Hanem vallnak esetek, HInikor
valami tőrténhetik így is, meg
úgy is. Szabad, söt kell is hiú
nünk) hogy ebben az így vagy
úg-y-han a rni imánknak is lelwt
szerepe. 'I'errnészeteseu nem' úgy,
mintha csak fel kellene ven n i az
ima telef'onkuavló.iát és Istennel
közölni az elintézés azon mód
ját, melvet jelen esethen óhaj
tunk. És úgy sem, minthu \'01
nának bizonvos imafnrrnulák,
vugy imamennyiségr-k, nmelvek-
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kel I stent rá lelwt venni, sőt
kénvszertteui, hogy teg'ye meg,
amit 111i jó nn k Iátunk. és vál
toztassa meg akaratát. Ez babo
lia vuluu, vag;,' miÚlda, -a val
l ás torzképe.

Hogy rn iéi-t kell nH~.!ds kór
uüu k az frl'lstelltííl valamit'? A
l""!fdet Il1lfD'O!l egyszeríí. Ha hi
"zem, )lO!'.)' nz Lsten Tsteu. akkor
vallom, hoav Ü az összes javak
(el!,ú";'l.H'::.!~', xiker, jólét, stb.) uru.
HH tehát ez:)!;. közü! akarok va
1<; III il, azt kérnem kell ~'ő~e:,mi nt
anogy a gym'l\lek szü lei től. ti

harit.t hurútjától. ld, t szomszód
e;!,';.'P1úslól k órn i szoktu azt, ami
re ,·:'iilo.;é~~l' vuu {·s ruesrkaphat
j;t Wic. SM a !Ileg'hívott vendég.
n ki tn n ILgnw~'yohb s:wl'ütettel
kl'n!i k, hog',''' III it IlUl',llWi401, azt
l'olel i: kércin ezt V1H!'Y azt. Csak
il.Z I"tpnnl'l Sí:ClIlIH:í{ ne volna
küklez{l az· r-Icm i illP 111 ~

Az pctl ig, hog·~· (,;11'11 mesrhnll-



gatja imánkat, egyáltalán nem
jelenti, hogy Isten megváltoz-

. tatja szándékait (ezt a szándé
kot uevezzük tőrvényszerfiség

nek), hanem azt, hogy imánk
kezdettől fogva bele volt kom
binálva az Úr Isten terveibe.
Amikor Isten megrajzolta ter
veit, sok-sok tényező összeállá
sa adta meg vonalainak irányát;
ezek közűl C/""Y a mi imánk is.
Az Úr Istenről azt mondiuk,
hogy "előre látja" a dolgokat.
de ez is antropomorf kifejezési
mód: Isten nincs az időbeu, h
tennól nincsen sem mult; sem
jijvő. tehát ..előre" sincs, Ixten
nól csak jelen van. A kezdétle
ges zenekar karmestere előRzöl'

eg-yenként veszi át egymás után
II hangszerekkel II narti turát, de
az éí lelkéhen kezdettől és állnn
dóan ott cseng eg'YSZülTe az
eg-éHz mű rnindeu hangszere.

A kérő ima tulajdonképen
minden esethen (néha talán ön
tudatlanul, de mécis) hódoló és
dicsőítő imn is. Mer-t attól ké
rünk. akinek van, nk i rendelke
zik, ak i jóságos, aki h atal mas.
Istentől kérni annyit jelent,
m int mindezokot elismerni és
l<Jlőtte meghódolni.

De önmagunk (\s ernbertársa
ink feli(~ is van [elcntöséce a ké
rő imának: egyszeríi és aláza
tos vallása ez az cmbori köziiR
sorsnak. Közö" emberi adottság
u. i., hogy aki bajban, vPRzúly
ben, ROlJdban van (akár maga,
akár akiket szeret), szabadulni
akar ettől: izg'aloltl fogja el.
Már most van. aki fííhö;t,.-fához
futkos v igusz:t al Úsért, tanácsért
se1ritHégért, kér, kiinyörög, kl;
vetel: akárhánvszor torhéra is
vall em hertúrsai nak folytonos
panaezuivul, iwényeiveJ. énkii7.
nontisáaúval. ÉR vm Illak mások,
akik elhvllgaUák hajllikat. ÖJI
maznkr-ól clterelik II figyelnwt;
mai nve lveu S7.ÓlVIl öntudat alá

nyomják a bajt, De erősségük

sokszor csak látszólagos: tudat
alatti rekompenzációkat keres
nek, kemények és szigorúak, há
zsártosok és igazságtalanok lesz
nek, és ha mással nem, belső
gőggel és kevélységgel egyen
súlyozzák ki lelkükben azt, hogy
nem öntötték ki szivüket vala
kinek.

Mennyivej nemesen-egysze-
rűbb aggódó, reménykedő igazi
embernek lenni, de aggodalma
inkat és reményeinket nem em
berek, hanem Isten elé vinni,
kérő imádság alakjában. Mert
a mi Istenünk nem akarja, hogy
érzéketlen fajankók legyünk:
megengedi, hogy amikor remeg
a szivünk és forr a fejünk,
megjelenjünk EIőfte, elmondjuk,
elpuuaszol.iuk, elsírjuk Előtte
ami bánt és orvoslást kérjünk
Tőle. Némelykor hosszú ideig
úgy látszik, mint ha nem akar
na meghallgatni bennünket, vé
gül az állhatatos imára, vagy
sokak együttes imájára mégis
megadja, amit kérünk. Ez ter
mészetesen nem jelenti, hogy
bizonyos ima mennyiségré vo)t
szükség, hanem azt, hogy az Ur
Isten a meghaleafandó ima
remónvo által hosszabb időre

akart magához és embertársa
inkhoz kapcsoini bennünket. (Az
Pill ber-i közösségvállalás egyik
leaszebb meg-nvilvánulása az
ngymás'ért való ima.)

,\ legfontosabb a kérő imád
ságban az, ami a getszemáni zá
rőtételben virágzik ki: "Atyám,
ha tA)l1.etséges, múljék el tőlem ez
a pohár, mindazonáltalne az én.
hanem a Te akaratod legyen."
Örök fornmlája ez a helyes ké
rő imádságnak. Igen. vannak
törvénvszerűeégek, vannak tör
ténések, amelyeken az Isten nem
változtat; Ö alkotta ezeket a tör
vényeket, Ö tervezte meg a tör
ténéseket, - és Ö tudja, mit mi-
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ért rendelt el így és, nem más
ként. Nekünk felfoghatatlanok
a:bÖ rendelkezései és kifürkész
hetetlenek útjai. Eléje járulánk,
mivel Ö nékünk Atyánk és el
sírjuk Előtte bánatunkat, mi
vel gyermekei vagyunk: Ö majd
elintézd ügyünket, úgy, ahogyan
nekünk legjobb - ha ez ne
künk átmenetileg szenvedésj je
lent is. Ha odláig felemelkedünk,
hogy "ne aZ, én akaratom le
gyen, hanem a Tied", akkor el
értünk a legmagasabbra, ahová
ember elérhet: belesimultunk az
Isten akaratába, egyesültiink
Vele, ha gyarló ember létünkre
nem is részesültünk valami
misztikus elragadtatásban.

NAPLÓ

De alázatosan hívő ember szá
mára ez a probléma nem is le
het igazán probléma, mert előbb
utóbb eszébe jut, hogy Az, aki
magáról azt mondta, hogy Ö az
nt, az, Igazság és az Élet, - Ö
mondott., nekünk: "kérjetek, é,.
adatik' nektek". Hogy milven
g-yorsan, milyen mértékben, mi
lyen formában, azt nem mon
dotta. hozzá. Mirideneaetre az Ü
getszemáni imáját "nem" hall
gatta meg az Isten. Mert abből

a "meg-nem-hallgatás"-ból kel
letet születnie a megváltásnak.
Krisztus meghalIt a kereszten.
- de aztán - harmadnapra 
feltámadott.

TEMPI~OMI PLAKA'rOK. A remete-kertvárosi ezvházközség
a templom egyik oratóriumában plakáí-kiállítást rendezett. Soka
kat: talán meglep a dolog: hogyan lehet -- kérdezik - közös ne
vezőre hozni la templomot és a plakáton Mit keres a plakát II

templomban TMinderre meggyőző feleletet ru(~ az ízléses és nagyon
tanulságos kiállítás.

De hát hogyan is került egyáltalán a plakát a templomba'l A
kortvárosi templomnak nagy előcsarnoka van, s a nagy előcsar

nokban nagy hirdetőtábla; ez bizony igen üresen hatott az idő
ről-időre adódó néhányplebániai hirdetéssel. A lelkipásztor - ö
maga beszéli el - amikor Kertvárosba került, tűnődni kezdett
oojta, hogyan tüntethetné el ezt a bekeretezett "ürességet", amiben
amellett, hogy elrontotta a í'alfelületet, volt valami lehangoló ifi,
valami, amiből az élet pangására lehetett következtetni. Hátha ees
jó rajzzal, ügyes képpel seg-íthetne a dolgon ~ S mi más illenék
templomba, mint liturgikus- témájú ábrázolás I S az mi egyebet
választhatna tárgyául, mint az éppen közelgő ünnep, vagy 'HZ
éppen folyó ünnepkör egy-egy gondolatát és azímbólumát'l A hí
vő bejön a templomba, talán nem is buzgalomból, csak éppen meg
sz~ásbó]. Belép, körülnéz.; nyomban szemébe tűnik a táblán II

rajz, a fölírat: ami új, azt. rögtön észrevesszük. Megnézi, elol
vassa; azt az egy gondolatot, amelyet az előcsarnokban olvas, be
viszi magával a templomba; s legalább azt az egyet haza is viszi
magával a templomból.

Igy szűletett meg a kertvárosi plakát, majd plakát-sorozat; "A
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