
Iansága. Ezt a nyugtalanságot nem elfojtással. a bűn semmibevételével
kell megszűntetni, hanem a bűn beísmerésével, őszinte megbánásával, az
okozott kár jóvátételével, a bűnbocsánat által Isten kegyelmének vissza
szerzésével, a bűn keserű tanulságának az élet jobbátételére való fel
használásával.

A bűn elkermés,énekés leküzdésének legjobb eszköze az erény, az
erkölcsi jó szeretete, az élet, az emberi méltóság, az erkölcsi tisztaság,
az egyeneslelkűség, ,a munka, a felebaráti szeretet, a jóindulat, szolgálat
készség, türelem, mértéktartás, vallásosság és egyéb az ember' erkölcsi
életét emelő érték tisztelete és szeretete. Az elintézetlen és eltusolt prob
lémák rontják a lelkiismeret éberséget IS az ernber felelősségtudatát. A
lelkiismeret fejlődését szolgálja az erkölcsi érték iránti érdeklődés, aka
ratunkra s érzésvilágunkra 'ható erejének felfogása, jelentőségének

énünkre vonatkoztatása. Eletkörülményeivel járó kötelességeinek tuda
tosításával és vállalásával alakul ki az ember erkölcsi öntudata, illeszke
dik be értéket szolgálóan az emberi élet erkölcsi közösségébe, A hívő

számára lelkiismerete biztosságának eligazításához segítséget nyújt az
egyház nemcsak az 'egyetemes erkölcsi elvek hirdetésével, hanem azoknak
il történeti feltételekhez s az egyéni életkörülményekhez alkalmazó út
mutatásaival is.

Erény és bűn ellentétének harcában áll az ember élete a főldön.

Krisztus nem rejtette el a harcot hívei elől, hanem felkészíteni igyeke
zetit őket arra. Főpapi fimájában nem azt kéri, hogy az Atya vegye el
övéit a világból, hanern hogy óvja meg őket a gonosztól (Jn. 17, 18).
Harcban, a kísértéssel való megküzdésben edződik az erény, mutatkozik
meg ereje, A hívő embert Krísztus kegyelme erősíti a harcban s köteles
sége teljesítésében Szent Pál intelmének visszhangja kiséri: "Ne győz

zön rajtad a rossz, te győzd le jóval a rosszat" (Róm. 12, 21)....
:KŰZELEG A TAVASZ

Ez még a tél javából, hó sziszeg,
jégpáncéljukban pattognak az ágak,
fáj szinte, úgy belédmar a hideg,
lesunyt fejjel vágsz neki a dombhátnak.

Benned is tél van még, hó, zuzmara,
jégpáncél rajtad, s hogyha szíved dobban,
alig hallatszík újjongó 'szava,
pedig a tavasz 'készül már titokban,

s a szó, a hang, az ömlő szetetet
(olyan, hogy egész világ beleférjen)
s·zületni akar, s áradt szívedet
keltegeti már, - kínn a messzi égen

hófelhők mögött jön a kikelet.
nyomában kamaszkadvű szelek járnak,
elűzík földről, szívről a telet
s utját símítják a feltámadásnak . . .

Ez méo tél a javából, hó sziszeg,
de a tavasz jön, s vége lesz a télnek,
fölmelegszenek lassan a szívek
s megtárulnak az örök békességnek.

Poór Bernát
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