
SZERKESZTŐI ÜZENETEK
ez. G. Budapest. - "Valahol azt olvastam, hogy a részvét fontos ka

tolikus erény, melyet Isten és emberek felé egyformán gyakorolnunk
kell. Hogyan lehetünk mi emberek részvéttel a végtelenül boldog Isten
iránt?" - A végtelenü! jóságos Isten iránt legyünk részvéttel, akinek
jóságát a bűn hálátlansággal fizeti. Isten boldogsága nem azért végtelen,
mintha nem érezné a sérelmet, bántalmat, mely a bűn által éri, hanem
azért, mert végtelenü! jó és szerető. Az istenszerető lélekben e jóság és
szeretet láttán lobban fel a részvét Isten iránt, mint ahogy egy végtele
nül jó földi atyán, akivel szemben hálátlanok gyermekei, még akkor is
saínálkozunk, ha ő mosolyogva, szeretettel szól róluk. - Aztán részvét
tel lehetünk Isten iránt a szenvedő Jézus, a kereszten függő Megváltó
láttán. Semmi sem tud oly mélyen bevinni Isten szeretetébe, mint éppen
ez: a részvét a szenvedő Jézus iránt, a compassio. Elvisz minket a hit tit
kainak teljesebb megértéséhez és növeli bennünk az összes többi erénye
ket. Ez a compassio fakasztotta ki Assziszi Szent Ferenc tagjain a szent
sebeket és ez varázsolta elő szivéből a vallásosságnak azt a sajátos for
máját, mely oly sok szép virágot termett a keresztény középkorban. 
Részvéttel lehetünk Isten iránt, ha együttérzünk szenvedő felebarátunk
kal. Mind az ő gyermekei vagyunk és még akkor is, mikor azt hisszük,
sujt, úgy szeret bennünket, mint egy földi atya a maga gyermekeit, vég
telenre fokozza az atyai szeretetet. Ha igaz, hogy amit a legkisebbnek
teszünk, Neki tesszük - már pedig igaz, mert Jézus mondotta - akkor
a részvét minden fellobbanása, melyet a legkisebbek iránt érzünk, végső

fokon Istennek lobog. - Ajánljuk önnek, a nagyböjt alatt igyekezzék
minél többször elmélkedve mondani a fájdalmas rózsafűzért és elmél
kedve, Krisztus megváltó szenvedését szemlélve elvégezni a keresztúti
ájtatosságót.

Egyházközségi képviselőtestülett tag. - Érvényesen hallgat-e szent
misét az, aki mise alatt persellyel vagy kosárral kezében járja a temp
lomhajót és perselyez? - Természetes, hogy érvényesen. Feltett kérdé
sébál úgy látjuk, hogy aggályos lelkiismeretű. Nyugodtan vegye kezébe
a kosárkát. valahányszor mint egyházközségi tágra önre kerül a perse
lyezés sora. Ha olyan sokan vannak a templomban, hogy a mise fő ré
szein is kénytelen a padokat járni, időnként tekintsen vissza az oltárra,
szítsa fel magában a szándékot, hogy ha teljes figyelemmel nem is, de
szfvvel-lélekkel jelen kíván lenni. a szent áldozatban, átváltozáskor és
áldozáskor álljon meg és a szükséces időre függessze fel a tenntvalöiát,
hogy teljesen odafigyelhessen, s higyje el, érvényes a mísehallgatása.

D. S-né. - Miért éppen kilencben szabta meg az Úr Jé7.US a~ első

péntekek számát Alacoque Szent Margit előtt? - Az Úr nyilatkozatának
idevonatkozó része csak a következőket mondja: "Szivemnek végtelen
irgalmából megigérem neked, hogy mindenható szeretete a végső megiga
zulás kegyelmét megadja mindazoknak, akik kilenc egymás után követ
kező hónap első péntekén megáldoznak. Nem halnak meg halálos bűn álla
potában, sem a nekik szükséges szeatségek nélkül. Isteni Szivem blvtos
menedékük lesz haláluk óráján." - A Jézus Szive-tisztelet írói általában
tisztelettel elutasítják a kérdés feszegetését. Az az általános vélemény,
hogy az Úr egyszerűen a gyakori szentáldozást akarta ezzel sürgetni. A~
olyan megállapítás, hogy a kilences számban valami értelem reilenék,
esetleg utalás arra, hogy amint a testnek is kilenc hónapra van szűkséae,

hogy megszülethessék, <l. léleknek is kilenc hónap kell az újjászületés
hez, lehet költői elgondolás, de inkább érdekes, mint helytálló. Az isteni
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tegyelem egyetlen pere alatt újjászü1hetl 8 lelket és más esetben kilenc
esztendőn, sőt egy egész életen át alakítja, nyesegetí, amíg a rnennyor
szágnak megfelelően kiformálja. Elégedjünk meg az aszketikus irók több
ségének véleményével.

Credo, quia absurdum. Hiszem, mivel képtelenség. - Ez a szálló
ige ebben a fogalmazásban és jelentésben nem Tertullianustól való. Ta
lálunk azonban Tertullianus De carne Christi c írnű munkájának 5. fe je
zetében egy jóval hosszabb mondatot, amely a szövegösszefüggésből ki
ragadva látszólag ugyanazt jelenti, mint a Credo Quia absurdurn, a szö
vegösszeíüzgésben azonban mást jelent. Nevezetesen nem ezt: "Hiszem,
mert képtelenség", hanem ezt: ,.Hiszem, mert bár a znosvttknsok szemé
ben képtelenség, az én szememben nagyon is ésszerű." Tertullianusnak
említett mondata alapján nem-katolikus nyugati körökben fogalmazták
meg a fenti szálló íg ét és adták szájába Tertullianusnak, meg általában
a katolikusoknak, mintha ez volna a jeligéjük a hitigazságok hihetősé

gének dolgában. Ezzel szemben az a való helyzet, hogy sem TertuJlianus,
sem általában a katolikusok sohasem azért hittek el egy hitigazságot,
mert az képtelenség. Tertullianus nem ellensége a józan emberi észnek.
Epp megfordítva: sürgeti, hogy értelmünkkel ragadjuk meg a hlt íga-sá 
gokat, A korabeli filozófiáknak is csak annyiban ellensége, amennyiben
azok gnosztikus eretnekségeket szültek. Ami pedig általában a katoliku
sokat illeti, ők elsősorban (dogrnatíka í síkon) avért h isznek el egy dog
mát, mert 8Z Egyházuk, Krisztusuk, Istenük terjeszt! eléjük elhív és vé
gett. A nem-katolikus ember azért tart egy dogmát képtelenségnek. mert
nem tudja átvllágttaní ért.elmével. Hibázik azonban , amikor a dogmák
észbe-nem-férő voltád él képtelensésűkre következtet. mert ugyanebből

következtethetne emberfeletti eredetükre is. Ép;ékhiány vagy kénzet
lenség m iatt sokan nem értik a felsőbb matematika tételeit sem. Meg
mosolyogjuk azonban öket, ha ebből a. nem-értésból a nevezett tételek
képtelenségére következtetnek, ahelyett. hoav a meaértéshez a maguké
nál rangosabb vagy képzettebb elme szükségére következtetnének.

'I'ertul ltanus ama gnosztikusok ellen hadako-Ik, akik szégyelnival ó
nak, nem-Illőnek. lehpfet.lpnl1PK tart.;';\<. IIn<Tv. T~tf'n Fi'1. emberi t."sth"n
született, meghalt, eltemettetett . és föltámadt. Szerintük u. i. az anyag
s az anyagból álló emberi test rossz. mert ördögi eredet ű : Isten Fia tehát
nem ölthette magára. Ok - mint Tertullianus mondia - szégyenlik a
valóságos emberré lett lsten Fiát. TertuJJianus az ó k iagyalt Krlsztusuk
kal szemben a szenthagvornány Krtsvtusában htsz. O Isten teremtmé
nyének tartja az anya-rot meg az embert testet; tehát otyannak. amelyet
Isten Fia magára ölthetett. Tertullianus nem szézyeti a valódi-ember
Isten Fiát. O azt szésvelné. ha Istr-n Fia csak Iátsvat-ernbe-séaet vett vol
na fel. mint a gnosztik usok gondotják. és íry látszőlazos születése, halála,
stb. által rsak ha-udta volna. ho-rv me<;(váltott benn ünket. Amj a gnosz
tikusok előtt szégyenletes, nem-illó. lehetetlen, minda... Tertullianus S7.e
rint nem-szézventetes. nazvon is Pl;; és lehetséves. htszen fiiltétele az
Igazi meaváltásnak. Tprtul'li,mm: fph"it nem a7prt his"'i Kr:c;~tl1S való
iá<Jos embersé-rét. mprt " ... 1r"'nteJpnsé~, h'lT'l P l11 azért. mert bár a gnosz
tikusok szemében képtelenség, az ő szemében nagyon is ésszerű: a
szenthagyománnval mpgep.:ve~ó. a tel ies (Tsren-ernber) Krisztusra irá
nyuló, az igazi megváltás követelményeihez igazodó.


