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R. M. Vác. - Az ilyenfajta kérdés, hogy: "Isten teremthet-e vagy felemel
het-e magánál nagyobb követ" - nem tartozik a komoly, a fogas problémák
körébe. Megoldása alapjában véve egyszerű. Hasonló probléma felvetésekkel 
sokkal komolyabbakkal - bőven szelgálnak a dogmatikai tankönyvek: Isten
nem teheti meg nem történtté azt, ami megtörtént. nem alkothat négyszögletes
kört, nem vétkezhetik, nem semmisítheti meg önmagát stb. Mindez nem cáfolja
Isten mindenhatósúgát. A mindenhatóság csakis a mindenre, a valók összessé
gére terjed ki. Az ilyen logikai és metafizikai ellentmondások pedig nem va
lóságok, hanem semmik, nem létezők, tehát önmagukban nem valósíthatók
meg. Istennél nagyobb valóság nincs, tehát nagyobbat feltételezni nem lehet.
Azon az alapon se lehet tagadni Isten mindenhatóságát, hogy nem vétkezhet.
A vétkezés fogalma önmagában összeférhetetlen a mindenhatósággal, hiszen a
gyöngeség jele. A tökéletes tökéletességet nem cáfolja, hogy hiányzik belőle a
tökéletlenség.

Kárhozat és irgalom. Szeged. - Az alanyi beállítottságú világnézet nem
tud megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy örök kárhozat legyen. Úgy érzi, a
kárhozat lehetősége nem egyeztethető össze Isten igazságával, irgalmával és
szeretetével. Ebből a szubjektlvizmusból, az objektív tények és törvények elha
nyagolásából fakadnak azok az elméletek, amelyek tagadják a kárhozat örök
kétartó voltát. Ebbe él hibába esett bele nemrégiben a neves katolikus író,
Papini is. Bármennyire is nemesnek látszanak az ilyen gondolatok, - a té
nyek és törvények mást mondanak, A keresztény ember a kinyilatkoztatásból
tudja a kárhozat tényét. Jézus határozottan kijelentette, hogy létezik s hogy
az lesz a sorsa a megátalkodott bűnösnek. A mennyország és a pokol hite
azonban benne van a pogány vallásoleban is, bár torzult formában. De a jó
zan ész is ugyanarra a következtetesekre jut, amit a kinyilatkoztatás tanít. Az
Isten végtelen szentsége, tisztasága nem egyesülhet él megátalkodott gonosz
sággal, a tisztátulunságnal. A bűnében megrögzött lélek kivül reked az Isten
szlnelátásának, boldogító szeretetének világán. Az Isten világának legkülső

perlféríáján, a lét és nemlét határán tengődik. Tud Isten nagyságáról, jóságá
ról, szeretetéről, elképzelhetetlen súllyal nehezedik rá fönsége, de nem tud vele
egyesülni, beleolvadni, mert fogva tartja megátalkodottsága, A keresztény em
ber nem feledkezik meg a kárhozat tényéről, lehetőségéről, üdvös félelemmel
tölti el gondolata. Ezen túl azonban az olyan gondolatok, amelyek önt gyötrik,
feleslegesek, és helytelerick. Ne Iéltse ön elhunyt hozzátartozóját Istentől! Is
ten senki kárhozatát nem akarja. Irgalma bizonyosan megtalálta a módját,
hogy magához ragadja a szegény bűnöst. Külőnösen, ha - ahogyan ön állít
ja levelében: az Illctö tisztességes ember volt. Elvileg ugyan a kárhozat a sor
sa annak, aki súlyos bűnben gyónás nélkül hal meg. Más azonban az emberi
itélet és más az isteni irgalom gyakorlata. Semmiféle emberi szóbeszédnek és
okoskodásnak ne higyjen tehát. Bízza rá elhunyt hozzátartozóját Isten jósá
gára. Bízzék abban, hogy ez Ll jóság utolsó pillanatban megadta az őszinte bánat
kegyelmét a haldoklónak.

RI.. E. Vác. - Talán onnan ered a félreértés, amely önben védőszentje,

Magyarországi Szent Erzsébet rózsacsodája kapcsán kialakult, hogya legtöbb
ábrázolás és történet a szerit felnőtt korára teszi az esemény időpontját. Egy
általán nem igaz, amit önnek mondott ismerőse, hogy Szent Erzsébet "tulaj
donképpen hazudott, mikor rajtakaptak, hogy kenyeret visz a szegényeknek,
hazudta, hogy rózsát visz, a Gondviselés pedig csodával tussolta el, - szente
sitette - a hazugságot". Horn Emil, Szent Erzsébet kitűnő életrajzírója Temes
vári Pelbárt alapján Magyarországra, Pozsonyba teszi a rózsacsoda idejét és
szinhelyét. Ekkor Erzsébet mindösszariégy esztendős volt. Nem is a férje vonta
kérdőre, mit visz a szoknyájában, hanem az apja. Egy négyesztendős gyerek
felelete másképp esik latba. Magunk részéről azonban ennél tovább megyünk.
Amennyiben valóban megtörtént a rózsacsoda és amennyiben felnőtt korában
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a férjével kapcsolatban történt meg, akkor se lehet Erzsébetet hazugsággal vá
dolni. Aki elo lv assa é le ttörténeté t , megismerkedik közelebbről a szent csodála
tos, bájos egyén iségével és jellemé vel , megérti a rózsák történetét. Végered
ményben m ás formában ugyanez történt akkor is, midőn a bélpoklost férje
ágyába fe ktette és felelősségre vonása kor felelete nyomán L a jos a keresztre
feszíte t t Jézust p ill antotta meg a s úlyos fertőző betegben. Erzsébet nemcsak
szent vo lt, hanem költő is, m in t példaképe, Assziszi Szent Ferenc. Egész élete
a s zeretet költeménye. A költés zetet, amellyel a z evangéliumi tanácsoka t kö
veti , gyermek i árta tlans ág ragyogj a be éle te végéig. Néha m os olyo gní kell raj
ta, néha k önnyekig megható, ahogyan megmaradt ártatlan gyermeknek. Férje,
La jos nem egys zer kacag ott gyermek i ötletein. Egyszer például na gyon komo
lyan m agyarázni kezdte Erzsébet neki, hogy milyen jó volna, ha ők szegények
le nnének, kint élnének a hegyekben, m int egyszerű, szegény pásztorok, nem
lenne többjük száz tehénnél, száz juhnál, meg még egy pár hasonló "csekély
ségn él".

ez. G. Miskolc. - A szállóigév é le tet "Kain bélyeg" épp az ellenkezőjét

jel enti. m int amiről a Szentírásban (M óz, L 4, 15.) szó van. A száll éigében a
go nos zságot jelzi, mely kiül a bűnös arcára, homlokára. A Szentírás említett
fej eze te azt m ondja el, hogy m iután K ái n m egölte Ábelt és az Úr bujdosásra
ítélte . Ká in ké tségbe es ett és így kesergett: "Nagyobb az én gonos zs ágom, hogy
sem bocsá natot é rdemelnék ! lm k iv etsz ma engem e föld szín ér ől , el kell ta
karodnom színed el ől s kób or buj dosó lesz belőlem a földön, így bárki megöl 
het, ki rám tal áL" Az Úr m egv igasztalta . "Korán tsem les zen úgy, sőt bárki az,
k i m egöli Ká in t, hétszerte bűnhődik . - J elt is tőn a z Ú r K áin ra , hogy meg ne
ölj e senkisem. ak i rátal ál." Nem a zért te tt jele t az Úr Káinra, hogy m egbélye
gezze, hanem hogy megóvja a vérbosszú t ól.

Jó kolléga. Győr. - A keresztény em be r számára, ha környezetében , an
nak valamely tagj ában gyar lós ágot , bűnt tapasztal , az evangé lium ad útbaigaz i
t ást , hogyan jár jo n el a megtévedettel s zember. "H a vétkezik ellened test
vé red, menj, fed d m eg őt né gyszemközt " - mondja Máté evangéliuma. (Mt. 18.
15-20.) Ha az e lle n ün k vétkezőke t is először négyszemközt kell me gfeddeni,
m éginkább tapin ta tosan kell el j árnunk. ha a gy a rl óság, botlás nem olyan ter
mészetű , hogy amegtéved ett bárkine k is á r tana vele. Semmik éppen sem keresz
tény viselke dés tehát, ha vala kinek a h ibájáról mindenkivel beszél ünk, cs ak az
illetővel magával nem. Mások vis elkedésének , cselekedeteinek, m agatartásá
nak rés zle tes m egtárgyalása m ind enüt t kedves sz óra ko z ás a k oll égaknak és
koll égan ő knek . Mindez m ind ig az érdekelt, vagy mondhatnók, az áldo za t háta
m ögött történik. Ha szemtől sz embe kell ene megmondani m inda zt, ami t kitere
ge tnek. hamar zav ar ba kerülnének fl vajk álok. Ilyenkor ugyanis rögt ön kide
rűl, hogy az értesül és ek vajmi rttk án fed ik a való tényeket. Ha tehát egyáltalán
fo glal ko zunk mások személyes ügyctvel, csakis szemtől szembe tegyük. Sem
miképpen se helyes rögtön a fe letteseket, vezetőket beleráncigálni minden
apróságba , az egészen magánjellegű ü gyekbe. Ne mentsük m agunkat, hogy a
hiba nem olyan, aminek felfedésével á r that u nk az illetőnek á llás, előmenetel

tek intetében. Igenis, ártunk. Akármilyen nagyvonalú is a vezető, mégiscsak
ember. Valahol, lelke mélyén megmarad a gondola t : íme, ez a munkatárs, be
osz to t t mégiscsak gyarló em be r, nem lehet erre vagy a r ra a munkára, fel
adatra alkalmazni. Ml tehát a m a gun k részéről csak a zt tudjuk a jánla n i : ne
toglnlkozzu nlc egymás ügye ivel. m ég a z a p r ó h ibákkal sem, mé g a le gjobb s zán
dákoktól indíttatva sem. Mert a z a pró hibák kör üli apró fecsegésekből szár
maznak a na gy haragole. Amelyek peáig m indenkor to vábbi s úlyos vétkek for
rása i lesznek.


