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B. Zs. Tiszánt·úl, - A moralís ták nem azért itélik el a skrupulozítást, ma
gyarul: az aggályosságot, mert az túl érzékeny lelkiismeretre vall, hanem azért,
mert lelki betegséggé fajulhat. Nem bűnökkel küzd az aggályos lélek, hanem
rémképekkel. Saját magának külön szabályokat, külön tilalomfákat állít és
azok között lépked rendkívüli belső erőfesvitésekkel. A hozzánk érkezett le
velekből tudnóik önnek Iegkézzelfoghatóbban illusztrálni, mí mindent tud
"bűnné" tenni az aggályosság, ha beteges méreteket ölt. "Bűn-e az - kérdezi
valaki tőlünk nemrég -, ha én fogadalmat tettem, hogy a [árdán szabályosan
a kockákövek közepére lépek és nem bírom betartani fogadalmarn ?" Egyen
súlybomlás. kifáradás, a biztonság elvesztése rejlik a skrupulozitás mélyén.
Gyakori eset, míkor valaki kénytelen visszatérni az utcasarokról, megnyomni
még egyszer az ajt6kilincset, hogy bezárta-e rendesen -a lakást. Pedig tudja,
hogy bezárta, hiszen háromszor, négyszer is meggyőződött róla. A skrupulozí
tás súlyos eltévelyedések forrása lehet a vallási életben. Csak egy példát em
lítünk. Volt egy szegény asszonyi lélek, akinek nagyon belemart a lelkébe az
a gondolat, hogy az Oltáriszentségben rejtőző Jézust nem tisvtel í eléggé. Elő

ször csak egyedül próbálkozott leülőn Iiturgiával, hogy engesztelje a szentségl
JéZU8t. Földreborulva töltött órákat az oltár előtt. Ez önmagában még tiszte
letreméltó dolog lett volna. De egyszer csak hirdetni kezdte, hogya szeritség
házakat és a templomokat éjjel-naDpal nyitva kellene tartani. Rövidesen egy
tucat tévtanításba bonyolódott az Oltáriszentséggel kapcsolatban, amit ha az
Egyház megvalósítana, a szeniségi Jézust külőnbőző tiszteletlenségeknek tenné
ki. Igy esik bele az aggályos abba a verembe, amelyet görcsös erővel akar
kikerülnI. Az aggályosság ellen mrnd.g küzdeni kell. Nem azáltal, hogy az
ellenkező végletbe, a laxizmusba, a Iazaságba csapunk át, hanem azáltal, hogy
igyekszünk megismerni és betartani vallásunk tanításait és parancsait, soha
meg nem elégedve magunkkal, de mindenkor bízva Isten irgalmában.

J6vá.tenném. Budapest. - Kétségtelen, nehéz feladat, ha valaki jóvá akar
ja tenni a kárt, amit fecsegésévcl, mások megszólásával okozott. A ,,5Z& szár
nyasok", mint Pázmány mondja, ha elrepülnek. nem vagyunk többé ura röp
tüknek. Mennek szálról-szájra és egyre szaporodnak, nőnek, tönkretéve meg
szólt felebarátunk becsületét. Mégis, nem tudunk mást ajánlani: amit szőval

vétettünk. szóval igyekezzünk jóvátenni. Természetes, az volna a legteljesebb
jóvátétel, ha nyilvánosan beísmerné, hogy tévedett feltételezéseiben, vádasko
dásaiban, amelyeket útnak indított és amelyek oly keserű következményekkel
jártak a megvádolt számára. Legalább annyit meg kell tennie, hogy ahol
vádaskodásait elindította, ott igyekezzék, megmagyarázva tévedését, visszavon
ni vádjait. vagy ha vádjai igazak voltak, akkor az így megbántott emoer jó
tulajdonságainak emlegetésével igyekezzék becsületét helyrehozni. Ne féljen
tőle, hogy ezzel az ön becsülete szenved kárt. Mi azt hisszük, az ellenkezője

történik majd. Ha valaki beismeri tévedését, azt bizonyítja, hogy mégis van
lelkiismerete, felelősségérzete. Az ember tévedhet, de aki a tévedését be tudja
ismerni, arra építeni lehet. Tehát több a becsülete, mínt azé, aki megfut a
jóvátétel elől,
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G. M. Szeged. - A keresztény embernek is kímélnie kell az állatokat. Nem

azért, mert a "lélekvándorlás során esetleg álla ti testbe került lélektársait" lát
ja bennünk, hanem azért, mert a kegyetlenség minden fajtáját el kell itélnie és
kerülnie. Aki az állattal szemben kegyetlen, könnyen azzá válik az emberrel
szemben is . Az a tény, hogy a katolíkus tanítás nem fogadja el a l élekván
dorlást, nem jelenti az állatok lebecsülés ét, kiszolgáltatását az emberi önkény
nek és kegyetlenségnek. A legszebb és legemberibb szavakat az állatokról nem
a lélekvándorlás hívei rnondott ák el, hanem a mi Szent Ferencünk.

.Gyöngéd ba.rátnó. Magyarázza meg elkeseredett barátnőjének, hogy fölös
legesen gyötri magát. Csak a puha lelkek kínozzák magukat amiatt, hogy
,,nem értik meg eiket az emberek" , Kezdjük azon, hogy akik igy siránkoznak,
maguk sem értik magukat. Mások meg nem értésén panaszkodni annyit je
lent, hogy nem tudjuk, m ít akarunk és másoktól várjuk belső zűrzavarunk

tíszt ázását. Gondoljuk meg, hogy mi sem értjük magunkat s nyomban ke
vésbé leszünk követelődzők másokkal szemben! Nem becsüljük oly végtelen
nagyra mások véleményét: sem dicséretét, sem g áncsát. - Zárójelben, ha
őszintén belenézünk magunkba, látjuic - nem is megértést várunk másoktól,
hanem hízelgést, dicséretet, p átyolgatast. Ha javunkra tévednek az emberek,
nB.iYO'l1 jól el tudjuk viselni megnemértésüket és eszünkbe se jut tiltakozni,
elkeseredni miatta. Azokban, akik azon panaszkodnak, hogy az emberek nem
értik meg öket, legtöbbször nem sok megérteni való akad. Vagy nem mu
tatnak semmit az emberek felé, vagy csak sértődött, Jiájdalmas ábr áza to t. Mi
előtt megértést kívánunk, adnunk kell az embereknek, Mindenek előtt meg
értést kell tanúsítanunk velük szemben. Aki résztvevő sz óval, segítő szívvel,
jócselekedettel közeledik az emberekhez, azelé az értelmes, jószívű és jó lelkű

emberek nyomban barátságos arcot mutatnak, azt befogadj ák szívükbe. Azok
kal meg, akik nem értelmesek, nem [ószívűek és jó lelkűek, ugyebár, nem ér
derries törődni. Foerster szavait ajánljuk fig yelembe: "Nem azért vagyunk a
világon, hogy mások megértsenek bennünket, hanem, hogy mi értsünk meg
másokat. Jobb, ha összeszedjük minden lelki erőnket, hogy helyesen ítéljünk
meg másokat, mint hogy azon sopánkodjunk és méltatlankodjunk, hogy meg
8am értve kell végigjárnunk az életet."
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