
SZ ERKESZTŐl ŰZENETEK

Hibaigazítás. A múlt év decemberi számunkban közölt egy~k horvát költő

neve, leírást hiba folytán, helytelenül jelent meg. A költő neve helyesen írva:
Micié (ejtsd: Mícsíty),

L. K. Jelent-e valamit a köznapi élet számára, amit a Hiszekegyben oly
sokszor elmondunk, hogy "hiszem a szentek egyességét ?" VegyÜ/k szemügyre a
legkisebb, legköznapíbb egyességet, - mai nyelvjárásban: közösséget. - a csa
ládot. .Az igazi keresztony család tökéletes gazdasági, társadalmi, erkölcsi egy
ség. Minden javuk és minden kárvallásuk k özös. Minden tag arra törekszik,
hogy a család anyagi, erkölcsi, társadalmi nívój út emelje. Egyik sem akar csak
fogyasztó, vagy éppen kártevő tag lenni. Hi] él család egyik tagjának tehetsége
van a tanulásra, azt áldozaitok árán is taníttatják, ha a másiknak hivatása van
társadalmi rnunkákra, annak nem vetik szemére. hogy nem néz pénzszerző

foglalkozás után. Az apa munká]a és jelleme mindonütt jó ajánlólevél a gye
rekek elhelyezkedésére. a gyerekek rendes viselkedése jó fényt vet az anya
okos nevelésére. A "szentek egyessége" is ilyesféle: a tágabb értelemben vett
szenteknek, azaz a megszentelö kegyelem állapotában élőknek nagy családi kö
zössége, csak még sokkal tökéletesebb. mert ezenkívül egy kegyelmi közösséget
is magában foglal. A természetben semmi sem vész el. A természetfeletti vi
lágban sem. Minden erkölcsi er6bef('lcj'p!és, rninden magasabbra, nemesebbre
törekvés, minden nemes, s/it hősies cselekvés kegyelmi értékeket hoz létre.
Krisztus Urunk érdemeitól a szentek érdemein út, le a legkisebb emberig, mín
denki gyarapítja ezt a kegyelmi kincstúrt. ahányszor nemesen, erkölcsösen cse
lekszik. És mindenki, aki - ha még oly titkosan. ha csak gondolatban is 
vét az erkölcsi elvek ellen, puszt ítia, csökkenti ezt a közös kincstúrt. Es arra
is van módja rninden emberne]" hogy kíjavítsa, jóvá tegye, amit mások el
mulasztottak - le~'yen("k azok ak ár az élők, akir az Istenben boldogult lelkek
világában. Kizárva csak azok vannak, akik halálos bűn által maguk szakították
meg a ,kegyelmi áramot. A "gyakorlnti élet ben" tehát azt jelenti a szentek egyes
sége, hogy nem állok magamban n vilánon. hanem mí llíónyi nagy és szent em
ber érdemeinek részese leven, gyal'lósúgiiim kiegvcnlftődnelc, viszont adósa
lévén ennek a nagy erkölcsi kincstárnak, minden legkisebb cselekedetemmel
köteles vagyok azt fenntartani és gyarapítani. Nem lehetek élősdi.

Gábor. - Az egyház kétségtelen tanít jél, hogya mennyországban a lelkek
örök boldogság állapotában vannak. De ennek a boldogságnak a tartalma, mí
benléte nem olyan, ahogyan a táiékoza tlansúg elképzeli. Azok a képek, ame
lyek önt zavarják. egyáltalán nem jelentik az egyház hivatalos felfogását és
tanítását. A mennyországt boldogságo! semmiképp se lehet a földi boldogság
gal, örömökkel azonosítani. Botticoll i képe <170 .. üdvözültek körtáncáról", mint
műalkotás, gyönyörködtető. de teológiailag igazan nem megfelelő kifejezése az
üdvözültek állapotának. Mark Twain csúfolódó elmefuttatása pedig, amely
arról szól, hogy a mennyországbnn unatkoznak az üdvözültek, mert örökké
csak körbe kell járniuk pálmaággal <1 kezükben és zsoltárokat énekelve, olyan
távol áll az egyház tanításától, mint Makó Jeruzsálemtől, Nekünk katolikusok
nak nem szabad az efféle népies, vagy még inkább földies felf'ogásnál megre
kednünk Törekednünk kell, hogy amit Jézus és nyomában az egyház. a maga
tanításaiban, hasonlatokban. magyarázatokban ad elénk az üdvözült lelkek ál
lapotáról, abban egyre Inkáb» megsejtsüle. meglássuk <1 természetfölötti való
ságot. Mindenek előtt ana kell törekednünk. hogy magának az egyháznak a
tanításából ismerjük meg az egyh{!:>: álláspontját e kérdésben és nem abból,
hogy az miként tükröződik az egyszerűbb fantáziában vagy a kívülállók foga
lomvilágában. Akkor megtudjuk. hogy az egyház tanításában a mennyei )::101
dogság nem a földi vágyak kivetítcse a mennyekre, hanem ellenkezőleg,.egé
szen szellemi, lelkIi, anyagi és földi kategóriákon túl lévő állapot. "Az örök
boldogság elsősorban abban áll - mondia Schütz Dogmatikája -, hogy az üd
vözültek színről-színre látják Istent." Ebben a látásban elsődlegeserr magát Is
tent szemlélik az üdvözültek "kimondhatatlanul édes és boldogító ismerettel".



l <) Ú VIGILIA

De másodlagosan hozzátartozik a boldogító istenlátáshoz mindaz, amit az isteni
valóságban, mint tükörben illik és üdvös meglátni az üdvözülteknek. Ilyenek
nevezetesen : a természetfölötti rend titkai, a teremtés, amennyiben Istenben
mint minta-okban megismerhető a te remtmény részéről: a nemekben, fajok
ban és tö r vén yekben - (nem az egyedek ben és egyedi vonatkozásokban) 
az egyedi részletekből azok, amelyek ismerete illik hozzájuk, mint a szentek
egyességének tagjaihoz. Ismerik társaikat az örök üdvö ss égben . ismeri k az
egyház velü k szemben tanúsíto tt tiszteletét és ismerik különösen a földön ma
radt közelállók lelki ügyeit. (L . Schütz Dogm. II. 714. old.) Helyes, ha nem
elégszünk meg a kezdetleges magyar ázatokkal . ha igyekszünk többet megtudni
a felül et es képzelg ésekn él. De kettőről sosem feledkezzünk meg. A legjobb és
leghitelesebb' forrásokból merítsünk. Sose higgyük, hogy amit tudunk, ki
merítette a természetfeletti fogalmak és valóságok teljes tartalmát és mélysé
g ét, Hogyan vall Szent Pál,?

Szem nem látta, fül nem hallotta,
Emberi szív fel nem fogta,
Amit az Isten azoknak készített, akik szeretik Ot.

(l. Kor. 2. 9.)
Tanácskérő. - Ne ijesszen meg bennünket ilyen megjegyzésekkel: "Az

önök válaszától teszek függővé egy sorsdö n tő lépést, mely egész életemre ~i

hat." Ha szava iból jól értelmezzük, a vallással és az egyházzal kapcsolatos ma
gata r tását akarja válaszunk alapján eld önteni. Ez még akkor se volna helyes, ha
kevésbé nehéz kérdésben kellene felelnünk. Megértjük a gyermekáldással kap
csolatos problémáit , megérti az egyház is . L ényegbe vágó törvényekben azon
ban nem e ngedhet. mert azok nem embe r i alkotások, hanem Isten kifürkész
hetetlen bölcsességének rendelései. Nem mindig könny ű akaratunkat, vágya
inkat alárendelni nekik. Van úgy, hogy gyötrődve hánykódunk a törvény és az
egyéni érdek látszólag áthi dal hata tla n ellentétei között. Ilyenkor a z emberi
türelmetl enség hajlamos rá, hog y "sorsdöntö lépéseket" tegyen , magyarán fél
redobja a szempo ntja i. elképzelései, az érdekei miatt a törvény t. Ez az , amit mi
semmiképp se tanácsolunk. Egy tanácsunk van az ön számára: töprengjen még
soka t, kérdezzen me g még sok hozz á ért ő t. rniel őtt álláspontjait kialakítja. És
soha se higgye el , hogy valamely törvény megszűník törvénynek lenni, hatni
és működni , ha nem veszünk róla tudomást.

Gye ng e l éle k . - Panaszából az a lá bbi szakaszban látjuk dolgai nyitját :
"Hogya n szabaduljon egy gyenge lélek a kísértéseitől?" Különösen, ha az
Isz ákoss ágrá va ló hajlam öröklött ba ja. Ha szembeszáll is, bizonyos lehet,
hogy elbukik . Olyan a kísértés te rmészete, hogyannál erősebbé válik, minél
jobban ellenállunk ne ki." - Igen, vannak gyenge lelkek, akik midőn szembe
száll nak a kísértéssel, igen gyakran elbuknak. Ezek számára is van azonban
megold ás. Aki nem tud szembeszállni bűnével - menek ülj ön el tőle. Ez nem
holmi szellemeskedő paradoxon, hanem olyan tanács, amelyben a lelki élet
ka tolikus nagymesterei mindnyájan megegyeznek. Sokkal jobb módszer gyar
lóságaink elleni küzdelrnünkben: elfelejteni szenvedélyünket, elfoglalni önma
gunkat, mint szüntelen körülöttük keringeni, velük foglalkozni , magunkban
tépel ődní . Ne olyan legyen, mint a lepke, mely nem tud szabadulni a láng
bűv ö let é t ő l. meneküljön gyarlóság ától gondolatban, szavakban, cselekedetek
ben, tehát testileg-lelkileg. Először vesse magát bele munk áj ába, igyekezzék
minél töké let esebbet nyújtani hivatásában. Képezze tovább magát szakmájá
ban minél a la posa bban. Ami szabad ideje marad, töltse ki hasznos és szép
sz órakozá ssal, okos, kellemes társasággal. Az egyedüllét, a magánoss ág csak
erős lelkeknek va ló. -- Ha így elfogla lja magát, könnyebben eltávolodik gyar
lóságától , szenved ély é t ől , mintha képzeletben, gondolatban szüntelen kristá
lyosan csillogó somlaíval, badacsonyival és szeksz árdi vörösset viaskodik.


