
nye nem teljesednék; - mit kockáztattunk Krisztusért? Mit adtunk
oda az Ö ígéretének hitében? Az apostol azt mondja, testvéreivel
együtt a legnyomorultabb lenne minden ember között, héli a holtak
nem támadnának fel. Alkalmazhatjuk ezt valami észszerűséggelma
gunkra? Azt gondoljuk talán pillanatnyilag, hogy bizonyos remé
nyünk lehetett volna a mennyre. Igen, ezt elvesztenénk. De milyen
tekintetben járnánk rosszabbul mostani életünkben1 A kereskedő,

ki vállefkozásába bizonyos tőkét fektetett és rajta vesztett, nem
csak a nyereségre való reményét veszti el, hanem a nyereség remé
nyében kockáztatott korábbi vagvona egy részét is. Az a kérdés,
mi a mi tétünk?

Valóban félek, hogy ha egyszer elkezdjük vízsgální, akkor rá
eszmélünk: hogy semmi olyan nincs, amit elhatározunk, semmi olyan,
amit megteszünk, semmi olyan, amit abbahagyunk, semmi olyan, amit
elkerülünk, semmi olyan, amit választunk, semmi olyan, amiről le
mondunk, semmi olyan, amire törekszünk, amit el ne határoztunk,
meg ne tettünk, abba ne hagytunk, el ne kerültünk, ne választottunk
volna, amiről le nem mondtunk, amire ne törekedtünk volna éppen
úgy, mintha Krisztus nem halt volna meg és a mennyet nem ígérte
volna. Komolyan félek, hogy nagyon sok magát kereszténynek mondó
ember, bármilyen hitvallású legyen is, bármiként gondoljon és érez
zen, bármilyen benső melegséget és megvilágosodást vagy szeretetet
tulajdonítson is magának, ugyanúgy cselekednék, amint cselekszik,
- se sokkal jobb, se sokkal rosszabb nem lenne, ha a kereszténysé
get csak regének tartaná.

Nincs bennük semmi -:. bár a keresztény hitet vallják -, ami
valami vallá:si alapelvről tanuskodnék bennük, semmi, amit nem ten
nének meg akkor is, ha semmi más jutalom nem lenne várható, mint
a síron innen. Jutalmuk a "most"; kielégítik pillanatnyi vágyaikat.
nyugodtak és tisztességesek, mert ez valamikép saját érdekük és haj
landóságuk, - de nem kockáztatnak semmit, semmi tétet, semmi ál
dozatot, semmi károsodást, semmit Krisztus szavának hitében.

(1836; Parochial and plain sermotis, IV.:20.)
Salacz Gábor fordítása

FALUSI REGGEL

Tegnap esett. Csupa locspocs az út, de a hajnali szellő

szertezavarta serényen az ónszinü fellegeket. Most
kéjesen nyujtózkodnak a fák ázott koronái.
Hallod a koncertett A kakast, a harangot, a tülköl?
Bőgnek a barmok és indul él! csorda a dús legelőre.

Ébred a táj és ébred a kert: borzas verebekkel
sárgarigók ricsajoznak az ágon a reggeli fényben!
Nézd: hogy kél bíbor nyoszolyáról a rőtszemű Nap,
s hogy hajigálja a földre, a zöldbe arany nyilait!

Balássy László
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