
és amit az emberekkel szemben megteszünk. azt már csak az Istennel
szemben is megtehetjük. Ha valaki, akí iránt bizalommal és tisztelettel
viseltetünk, valami hírt hoz nekünk, amiért valóban kezeskedhet. akkor
hiszünk neki, hitünk nem lesz szilárdabb azáltal, ha egy más ember ,1..,
mondja, És hasonlóképpen: bár tökéletesen bizonyos, hogy a Minden
ható Isten nagyobb bizonyosságokat adhatott volna, mint amilyeneket
azzal kaptunk, amiket az írásban rnondott, mégis mivel eleget adott, a
mt nem kérdez tovább, hanem megelégedett és aszerint cselekszik. ami
elég, núg a hitetlenség mindig több és nagyobb jelet kíván, mielőtt Isten
szavához igazednék.

Subjection of the reason and feelings to the reveaLed
word, 1840; Parochial and 'lJlain sermons, VI. 18. (Az
értelem és érzelmek igába hajtása a' kinyilatkoztatott ige
előtt; Templomi és nyilvános beszédek.)

Nem mintha félnék va1amikénta keresztény hit mellettí észbeli bizo
nyítékoktól, mintha veszélyes lenne reá az ész, mintha nem állhatna meg
a helyét a vizsgálódó kutatással szemben. Semmi sem helytelenebb, bár
nagyon is szokásos, mint ezt a vádat emelni az egyházi tanok védelmezői

ellen. Lehetnek az érveik a részletekben helyesek vagy helytelenek. de
érvelnek; készek az érvelésre, hiszik, hogy az értelem az ő pártjukon
van.... Mindazonáltal mégis, ha valaki csak bizonyítékokkal foglalkozik.
ha nem szánt mélyebbre, ha nem megbízhatóbb módokon keresi az Istent:
engedelmességgel, bizonyítékot megelőző hittel,akkor nem fog eljutni az
igazsághoz, vagy csak felületes, valótlan képzete lesz róla, s gyenge tá
maszt talál benne. Az értelem elősegíti az igazság megértését, terjeszti a
jnegismerését és biztosítja külső elismerését, de mindcnoen, amit teszünk.
lelki megerősödést, nem csupán ismeretet ken keresnünk. ...

Holy Scripture in its relation to the catholic Creed, 6 ; 1,
1838; Discussions and arguments III. (A szeritirás a ka
tolikus hitvalláshoz való viszonyában: Fejtegetések és
érvelések.)

(S a l a cz G á b ° r válogatása és fordítása)

-
BIZONY NEH:ÉZ ...

Bizony nehéz a testtelen
Valóél't a tetszetős testek
erődjéből hazudó múlón
általlépni. bizony hogy reszket
a Végtelen jeges szelétől

minden tagunk e kicsi nyárban,
melyben lapít sok vaksí vágyunk,
mint kaktuszok a pálmaházban.

De üvegházunk be-beroskad,
tÖlik az ablak, zivatar
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tépázza-zúzza, élő 01'kán
a Lélek, "ott fú, hol akar",
s mint főtéma a zenekarból
játékainkból az örök
kicsendül mind hatalmasabban
és nem kér már, de dübörög,
dallama, fészket rak szívünkben
és ŰZ, hiába alkuszunk,
az Egészhez kell tgazodnunk
az örök Nyárba tart utunk.

Tóth F'e r e n c


