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Bibliaolvas6. - Legbiztosabban úgy lehet megállapítani valamely SzeM
Irásról,' ka<to1d.kus kiadású-e, hogy megnézzük, rajta van-e az Imprimatur és a
Níhil obstat. Mínd a kettő valamely illetékes egyházi hatóság engedélyét, jóvá
hagyását tartalmazza. Szabály szerínt a könyv valamelyik első oldalán, leg.
többnyire a belső címoldal hátoldalán található meg. Amennyiben ez az oldaű

elveszett, Ieszakadt, ugyancsak könnyen megtudhadjuk, kato1i!kus-e a kérdéses
szentírásí :kiadás. Először is, a katoHlkus kiadásokban míndíg találihatunk ma
gyarázó jegyzeteket az oldalak alján apróbb betűkkel Irva, A katoliikus kiadá
sokban megtalánható olyan könyv is, 'amely a protestáns kiadásokban nincs
benne. Ilyen a Makkabeusok első és másodík könyve. Az Úr imádságát, a Mi
atyárskót (Máté 6. 9-13) a protestáns kiadások még egy mondattal megtoLciják:
"Mert tied az ország, hataqom, dicsöség."

Töprengő lány. - Budapest. - A legtöbb ember, különösen fi'a,talabb ko
rában, beleesek abba a tévedésbe, hogya felebaráti szeretetet, egyáltalán a sze
retetet összetéveszti a rokonszenvvel, a gyülöletet pedig az ellenszenvvel. Ezen
az éretlenségerr túl kell jutni. A szevétet összehasonlíthatatlanul több a rokon
szenvnél, a gyűlölet az ellenszenvnél. Kétségtelen, a szevetet ráépülhet a ro
konszenvre és legtöbbször belőle fejlődik ki. De a felebaráti szeretetet gyako
rolni kell olyanokkal szemben is, akik nem rokonszenvesek számunkra. A ro
konszenv és az ellenszenv ugyanis legtöbbször fizikai, testi adobtaágok nyomán
támad fel, az értelemtől és az akarattól függetlenül. Nem egyszer ,tapasztaljuk,
hogy valakivel nagyon szívesen elbeszélgetünk, gyönyörködünk értelme fényé
ben, más esetben valakit nagyon tisztelünk, mert látjuk, hogy becsületes, meg
bízható barát, ugyanalekor idegenkedünk kezét érinteni, mert f1izillmi rossz ér
zést vált ki bennünk. Csak tá.'VoIról, szellemileg szerétjük őket. Bizonyára ta
lálJkozott már ön is életében Ilyenekkel. Saját maga érezte, tapasztalta tehát,
hogy van szeretet fiZ!iikai idegenkedés ellenére is. Persze, az olyan ember szá
mára, aki nem .tudja meglátni a másikban az erkölcsl, szenemi értéket, az ilyen
élmény ismeretlen. Ezek, mínthogy gyengék a szellemi és.erkölcsi értékek meg
látására, teljesen rabjai testi, mondhatnók állati vonzódásaiknak. Indulateik
nak, rokonszenveiknek és ellenszenveíknek. Magatartásuk az értelmes és jó
szívű ember számára visszataszító, mert drága szellemi, enkőlesí értékekre tud
nak durván rátaposni, csak azért, mert azok hordozói fizikadlag, testileg, álla
tilag nem rokonszenvesek számukra. Nos, ha van szerétet fizikai ellenszenv
mellett is, nem érthető-e, hogy vannak olyan magasabbrendű emberek, ~iik

minden ellenszenvnek fölébe tudnak ernelíkedni ? Akíik meg tudnak látni vala
mi értéket a leggyarlóbb. az erkölcsileg és szellemileg leghitványabb emberben
is. Mert valami érték minden emberben van. Még magasabb fdkra emelkedett
lelkek becsülni, szeretrií tudják embertársaikban azt is, ami nem valósult meg
bennük még, de arnivé azoknek lenndük kellene, a!mi:vé Isten és ők, az Isten
fiai akarják, hogy legyenek. Ennek a szerétetnek nem a rokonszenv a kisérő

je, hanern a szánaJIom. így szerette Jézus a kereszten felfeszítőít, így kell ne
künk is tekintenünk azokra, akíík ellenszenvesek számunkra, akiket valamilyen
okból nem kedvelünk, akiket ellenségünknek érzünk. Egészen más az, amit kér
dése másik részében érint. Itt nem a szerétet és a rokonszenv, hanem a szerelern
és a rokonszenv wíszonyáról van szó. Az egész természetes, hogy egy fialtal
leány ne menjen férjhez olyan fér:fiihez, aki't szellemileg becsül ugyan, de fdzi
kailag irtózik tőle. Á leghatározottabban eltanácsoljisk ilyen lépéstől. A fizi
kai ellenszenvnek és rokonszenvnek döntően fontos szerepe van a házaséletben.
Tönkreteheti az életét, ha szánalomból belekényszeríti magát az olyan házas
ságba, amelyoe fizi!kai Irtózásokkal lép bele. Nem számíthat az ön számára az
sem, hogy az illető fiatalember más Ieányoknak tetszik. Azért, mert valalki
önnek ellenszenves, másoknak lehet rokonszenves és megfordítva, hiába tetszik
másoknak, ha ön [lern bírja közelséget fizikailag. Hagyja esek, hadd menjen a
fiaJtalember, vegyen el mást feleségül, olyaJt, alkivel boldog lehet. Aeröl ne áo-

• rándozzék ön, hogy "majd megszeretí a házasságban". Mert mi lesz, hq mégsem
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szereti, mégsem szokja meg? Bgy kegyetlenül nehéz élet vagy egy váíás lesz
belőle. Ne kísérletezzünk a házassággal.

Szent Jakab feltételével. - Latinul is szoktáJk mondani: "Sub reservatione
Jacobea" vagy "Sub condétdone Jacobea". Régi szólásmondás, mely a Bibliára,
közelebbről Szerit Jakab levelének egyik kitételére utal. Szószerint így lehetne
lefordítani: "Jalkab fentartásával", vagy "Jakab feltételével". Szent Jakab apos
tol levelének kérdéses része (4, 13-16) így hangzik: "Rajta hát, mondjátok
csak: Ma vagy holnap abba a városba indulunk, ott töltünk egy. évet, kereske
dünk és nyerészkedünk. Hiszen azt sem tudjátok, mit hoz a holnap! Ugyan
mi az életetek? Csak pára, mely rövid ideig látszuk. azután elenyészik. Ehe
lyett ezt kellene mondanotok: ,Ha az nr akarja, élni fogunk, s ezt, vagy azt
fogjuk tenni'." - A "conditio Jacobea" a Gondviseléssel, az emberi élet esen
dőségével szemben megnyilvánuló keresztény alázat kifejezése. Ugyanaz tehát,
mint a magyar szólás: "Ha Isten is úgy akarja", vagy "Ha Isten éltet".

Sikertelen gyónás. - Leveléből úgy vesszük ki, hogya lelkiatya azért küld
te el feloldozás nélkül önt, mert szavai nyomán nem látta és nem is láthatta
önben a tökéletes bánatot. Ön vitatkozni kezdett vele, Amikor a pap azt kí
vánta, fogadja meg Ön, hogy nem követi el többé a vétkét, ahelyett, hogy Is
ten kegyelmében bizakodva meghajtotta volna a fejét és megtette volna az
igéretet, elkezdett ellenkezni, okoskodni , azon a címen, hogy "becsületes" akar
lenni. Értse meg, gyerekes csapda ez, amit az ember illyenkor saját magának
áll ít. Abban Igaza van, az ész és a tapasztalat azt bizonyűtja, hogy azt a hibát,
amit idáig százszor és százszor elkövetett, nyilván e gyónás után is ebköveti.
Önmagától, embeni erejéből, Isten kegyelme nélkül valóban nem tud megsza
badulni szokásos vétkétől. De azon a címen, hogy emberi erejéből nem tud
megállani" vétek nélkül, eltaszítja Isten segítségét? Nem, nem álszenteskedés,
nem hipokrizis, nem hazugság erős fogadással ígérni. hogyelkerüljük a vét
ket, mikor embeni elimérrkkel azt látjuk, hogy igen, továbbra is gyengék, bot
ladozók maradunk! Minél gyöngébbnek érezzük magunkat, minél jobban lát
juk, hogy ismét el fogunk esni, annál nagyobb hévvel kell suttognunk a gyón
tátószék rácsan keresztül Isten és a helyettese felé: erősen fogadom, hogy
többé nem vétkezem! Erősen fogadva, Isten kegyelmét esdve és csak abban
bizakodva, nem a magunk erején töprengve. Könyörögjön Istenhez a gyónás
előtt is, utána is, különösen pedig a szentáldozásban, adja meg Isten a segit
ségét, hogy ön el tudja kerülni a bűnre vezető abloalmat, hogyabűnnel való
szakítás ne jelentsen az Ön számára nagy megpróbáltatásokat, súlyos erőfe

szftéseket testileg, lelkíteg, fiziilmilag, világosítsa meg a gondolatait, hogy mín
den adódó helyzetben találja meg a legjobb megoldást. Higyje el, meg is adja
majd. AJki lelekben igazán fel akar emelkedni, azt Isten a maga titokzatos,
csendes, az események" a hétköznapok természetes rendjébe ágyazott segítsé
gével szűntelen támogatja.

Panteizmus. - Az igaz, hogy a panteizmus nevének megfelelően ennyit
jelentene: "mindenben istenséget látó felfogás". A görög szó: "pantheos" annyi,
mint: minden-Isten. - Mégis alapjában elfogadhatatlan a keresztény felfogás
számára. A pantJheizmus a maga istenfogalmát azonosítja világgal. Mi kereszté
nyek az Istent a világtól független lénynek tartjuk, noha hitünk tanítása sze
rint mindenben jelen van. A panteísták istene a világ, a mi Istenünk a világ
teremtője, fenntartója, ura. Schopenhauer mondja szellemesen: "a panteizmus
nem egyéb, rnírit udvarias ateizmus". Nem jelenti 'ki kereken, hogy nem hisz
Isten létezésében, hanem úgy fejezi ki magát, hogy Isten nem egyéb, mnt a
végtelen világ ismert és ismeretlen erőinek összessége.


