
Befejezésül összefoglalóan elmondhatjuk: a bűn kérdése nem kizáróla
gos, de még csak nem is a legfontosabb problémája a keresztény erkölcsi
életnek. A bűn valóság, mely mindenütt felütheti a fejét, de egyáltalán
nem vonzó valóság. Ugyanakkor pedig valóság a jó, az erény is, mely
mindenütt jelen van. Néha csak csírájában, alig észrevehetően, a kegye
lem éltető sugarára azonban virágzó életté fejlődhet. Szeretni a jót, az
erényes, jócselekedetekkel gazdag életet és távol tartani magát az ember
nek a bűntől - ugyanazt jeleriti. S ez egyszersmind annyit 18 jelent, hogy
.amilyen mértékben csökken a lélekben a bűnhöz való ragaszkodás, oly
mértékben lesz könnyebb számára a jót cselekedni. Amilyen mértékben
fog lelkéből a bűn nyomán támadó bűntudat távozni, oly mértékben lesz
kevesebb oka rá, hogya jócselekedetek elhanyagolása miatt bűntudatot

érezzen. Mert az erkölcsi élet a kegyelem hatására az erényeknek. a
jónak gyakorlásában bontakozik ki, a jónak szeretete magának az Isten
nek szeretete, az Isten iránti szeretet pedig minden jócselekedet forrása.
"Akik hisznek az Istenben, törekedjenek arra, hogy jócselekedetekben
elöljárjanak. Ez válik az emberek javára és hasznára" (Tit. 3, 8).
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TAVASZI ŰZENET

Leveled itt van a kezemben,
minden szava visszhangzik bennem.
"Fehér hótorlaszok a fagyban!"
-- írod kedvetlen. - "Itt vihar van."
Mindenütt oeszélqjt szimatolva,
a szívem aggódás sz,orítja.
A végtelen,
a fénytelen
eget nézed s mind ami fájhat
megragad, sírsz! megüt a bánat.

Látod itt nálunk már tavasz van,
fecskék cikáznak a magasban.
Mint megújuló ingajárat,
a trópusokról ide szállnak
s itt köröznek a drága fecskék.
Mintha én is közöttiiJk lennék,
nagy örömük
egén velük.
Elfelejtik, hogy mit szenvedtek,
fészket raknak és énekelnek.
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A gally pattogzik, sercen, zöldel
s együtt éledek: én a fö~ddel.

Mint merész hadak úgy robognak
tél sötétjéből ki a magvak.
Füttyszó, sípszó, zendül az ének,
dolga van tízezer zenésznek.
Szédülök én,
ahogy felém
harsog ez az ujjongó mámor:
a mindenség öröme lángol.

Ott is tavasz lesz nemsokára!.
Nézz az éledő új világra,
s gondolj a vígdalú fecskék re,
a kitartásra, a hűségre.

Szívük motorja hozta őket,

míg elérték a drága földet
s itt kezdenek
új életet.
Fájnak a megpróbáltatások?
Bizz! Merj! s legyőzöd a világot.

Mikes Margit


