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O. I. Igen, a magyarok mindig szerettek Máriacellbe zarándokolni.
Ez történelmi tradició. Ugyanis a kegytemplom létrejöttében Nagy Lajos
magyar királyé az érdem. A török ellen viselt háborújának szerenesés
kimenetelét Szűz Máriának köszönhettc, aki álmában bátorította, hogy
bátran támadja meg a túlerőben lévő ellenséget. A mai Máriacellből ak
kor csak egy kis fakápolna volt még, egy szerény kis Máría-szoborral,
I. Lajos király ajándékozta a templomnak azt a képet is, amelyet ma is
őriznek a templom kincstárában. Az akkori templomból ma még meg
van a kőzéphajó és a szép gótikus torony.

Zs. R. Eger. - A kérdést nem lehet így fel tenni, hogy melyik na
gyobb, az égbekiáltó bűn, vagy a főbűn? Kétségtelen, hogy az égbeki
áltó bűn a legnagyobb cselekedeti kihágás Isten parancsai ellen. Ilyen
szempontból kétségtelen, hogy a szándékos gyilkosság, a szegények és
árvák nyomorgatása, a munkások bérének igazságtalan visszatartása a
lehető legnagyobb bűn. De mégsem hasonlítható a főbűnhöz természete
nél fogva. A főbűn - kevélység, fösvénység, bujaság, irigység, torkosság,
harag, restség - állapotszerű, 'magatartás j,ellegű. Mintegy megfelelője

a bún világában az erénynek. Nem nyílatkozík meg okvetlenül és minden
esetben súlyos cselekedett bűnökben. De forrása minden cselekedéti vét
ségnek, ahogyan az erény forrása a jócselekedeteknek. A főbűn a szülője

az égbekiáltó bűnnek is a legtöbb esetben, A harag szüli, érleli, neveli a
szándékos gyilkosságot. A fösvénységből fakad a gyalázatos bűn, a mun
kások bérének jogtalan visszatartása. A kevélység tudja gyötörni és
nyomorgatni a szegényeket, özvegyeket, árvákat. Majdnem azt mond
hatjuk: nincsen bűn, sem bocsánatos, sem égbekiáltó, amely mögött vala
hol ne lappangana otta főbűn. Van tehát egy nézőpont, ahonnan tekint
ve a főbűn igen-igen súlyosnak látszik és szinte érthető a kérdés felte
vése: nem éri-e el súlyosságban akár az égbekiáltót is. Mégis, ha van
összehasonlítási alap és lehetőség köztük. azt kell mondanunk: az égbe
kiáltó bűn a sokkalta súlyosabb eset. A főbűn a legnagyobb veszedelem,
mely a lelket fenyegeti, az égbekiáltó bűn a legnagyobb szerencsétlen
ség, melyaat érheti.

Imádságos lélek. - Az imádság közben a szórakozottságot aszerint
kell megítélni, hogy az akaratlan-e, vagy felelőtlenség; lelki restség kö
vetkezménye. A Iegújabb, 1957-es kiadású hittankönyvünkben, a Hit és
erkölcstanban, a 66. oldalon a 266. kérdés alatt ön is meggyőződhetík ró
la, a következő áll: "Ha valaki ima közben akaratlanul elszórakozík, nem
vétkezik és imája nem lesz hiábavaló," Miből tudja meg ön, hogy akarat
lan az elszórakozása ? Abból, hogy mikor felocsúdik, nyomban igyekszik
az összeszedettséget fokozni. Felesleges aggodalmai nyomban eloszlaná
nak, ha egy kissé utána nézne, milyen is az elménk, képzeletünk szok
ványos, természetes állapota. Akkor rnegtanulná, hogy amint a külső

világban sincs tökéletes csend, hanem mindenféle neszek, hangok, zaj
foszlányole ömlenek át azon, ugyanúgy a lélekben sincsen általában tö
kéletes csend és összeszedettség. Oondolatfoszlányok, emlékképek, a fan
tázia játékából eredő képtöredékek úsznak át elménken, gondolataínk
csendes, vagy nyugtalanabb folyásán, áramlásán, ahogy a folyó mínden-
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féle galyat, füvet, gazt visz magával. Csak a szentek és a lelki élet ki
vételesen magas fokára jutott lelkek tudják elérni, hogy mikor Istennel
beszélgetnek, ki tudnak kapcsoini magukból mínden zavaró gondolatot
és képet. De még ezek sem mindenkor. Amiről Ön ábrándozik, ahhoz Is
ten külön kegyelme kell. Ezért vigyázzon, hogy a különböző gondolatki
kapcsoló gyakorlataival zsákutcába ne tévedjen. Mert nem bizonyos, hogy
Istennek az lesz a kedvesebb, ha Ön képzeletének gimnasztikájával odáig
jut, hogy se lát, se hall és olyan lesz a lelke, mint egy sötét szoba. Ilyen
fajta állapotokat autoszuggesztióval el lehet érni, afféle lelki mámor,
transz, az önkívület felé hajló állapot ez. Csakhogy ilyenkor nagyon
könnyen lopódzik be az ember lelkébe a kevélység. És inkább elviszi at
tól, amihez közelebb igyekszik. "Imádságunk akkor kedves Isten előtt,

mikor alázatosan és ájtatosan imádkozunk l"~ - mondja a Hit és er
kölcstan fent idézett kérdése. Az áhítat és alázat nem akrobatarnutat
vány, hanem az a becsületes törekvés, hogy képességeim, lelki állapotom
szerint szüntelen igyekezzem a legőszintébben mondaní az imádságot.

R. R. - Készséggel állunk rendelkezésére akár írásban, akár élő

szóval, hiszen leveléből sugárzik a jóakarat és tudásszomj. Igaza van, ami
kor kérdéseket akar intézni, mert nagyon igaza van Lacordairnek: "Az
emberek többsége csak azért utasítja vissza az igazságot, mert hamis el
képzelése van felőle." Szerétjük remélni, hogy kérdéseire megfelelő szak
emberekkel válaszoltathatunk.

B. K. - Mormonoknak egy protestáns szektát neveznek Mormon nevű

szent könyvüle után. Erről alapítójuk, Smith azt mondja, hogy arany
táblákra irva találta, A szekta 1830-ban alakult, és ma kereken egymillió
tagot számlál, főleg az Egyesült Allamokban. Tanításuk pantheista jel
legű, elvetik az eredeti bűnről szóló tant, és a gyermekek keresztelését.
1870-ben megengedték a többnejűséget. Sok emberben keltenek szimpá
tíát, mert nagyon hűségesen és mások meggyőződésénektiszteletbentartá
sával követik a saját, jónak vélt meggyőződésüket.

G. H. - Két különböző szeritről van ott szó. Az egyik Becket Tamás,
aki canterbury érsek volt, aki az Egyház szabadságának védelmében ke
rült szembe II. Henrik angol királlyal. A király hívei saját katedráli
sában gyilkolták meg 1170-ben és még a következő évben szentté avat
ták. ünnepe december 29-én van. A másik szent Mórus Tamás, aki 1535
ben halt vértanú halált, mert VIII. Henrik parancsára sem tagadta meg
katolikus hitét. 1935-ben avatta szentté az Egyház. Kora legkiválóbb
humanístáínak egyike volt. Sorsa annyiban közös Becket Tamáséval, hogy
ó is kénytelen volt szembeszállni királyával lelkiismereti okok alapján.


