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Kórusok, II.

Ekképpen apáitok
Polgártársai lettek a szenteknek, ISTEN házában, me ly
Az apostolok és próféták alapjaira épült, és a sarokköve maga Jézus Krisztus.
De ti, jól építettetek-e ti, akik most elhagyatva ültök egy rombadőlt házban?
Hol tétlenségre, elfecsérelt életre, nyomorult halálra, méztelen kaptárakban
. mérgező gúnyra kárhoztatva születtek annyian,
Es akiknek építeni és javítani kellene, széttárva tenyerüket hasztalan várják,

hogy idegen földről kapjanak még több alamizsnát és megteljék az urna.
Nem jól húztátok fel az épület felét, és most meg szégyenülten ültök, és nem tud

játok, lakozhat-e bennetek az ISTENI Lélek, a Lélek, amely úgy lebegett a vi
zen, mint teknős hátán a lámpa.

És szólnak néhányan: "Hogyan szeressük felebarátunkat? Hiszen a szeretet
próbája a tett, amikor teljesül a szándék; ám mi csak a munkánkat adhatjuk és
a mi munkánk senkinek sem kell.

Utcasarkon várunk, énekünket senki sem akarja hallani;
Várunk, hogyatrágyadombnál is ocsmányabb helyre vettessünk végül."
Jól építettetek-e ti, ha elfeledkeztetek a sarokkőről?

Az emberek közötti kapcsolatról beszéltek, de elfeledkeztek az ember és ISTEN
kapcsolatáról.

"Mi a Mennyeknek polgárai vagyunk"; igen, ám hasonlóképp legyetek a földnek
polgárai is.

Mikor apáitok kijelölték ISTEN helyét,
Es valamennyi nehezen kezelhető szentet,
Mártírt és apostolt elhelyeztek, mint egy állatkertbe,
Akkor foghattak birodalmuk növeléséhez,
Amit az ipari fejlődés kísért.. .
Vasat, szenet és gyapot-árukat,
Felvilágosult szellemet,
Tőkét exportáltak, mindent,
ISTEN Igéjét is, több fbrdításban:
A brit faj hitt e küldetésben,
De otthon sokat kétségben hagyott.

Annak eszitek most - rothadt vagy érett - gyümölcsét, ami
a múltban történt.

És az Egyházat örökké építeni kell, és mindig omladozik, és
mindig újra kell építeni.

Mert mi szenvedjük meg minden múltbeli ballépés következményét:
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Arestség, a kapzsiság, mohóság, hogy feledtük ISTEN Igéjét,
A rátartiság, bujálkodás, hűtlenség és minden bűn következményét.
És bármi ha jó volt, ti vagytok annak örökösei. .
Mert a jó és rossz cselekedetek egyedül az emberre háramlanak vissza, ha egye

dül áll majd a halál túlfelén,
De itt a földön tirátok háramlik jó és rossz cselekedeteik következménye azok

nak, akik rég elmentek már előttetek.

És mindent, ami rossz, helyrehoztok. ha alázatos bűnbánatban együtt vezekeltek
apáitok bűneiért;

És mindazt, mi jó, éppoly áldozatos szívvel kell oltalmazzátok, miként apáitok
megszerezték. . .

Az Egyházat örökkön építeni kell, mert belülről örökkön omladozik és kívülről

ostromolják;
Mert ez az élet törvénye; és emlékezzetek, hogy ha a bőség ideje jő,

Az emberek feledik a Templomot, és balsorsukban pocskondiázzák.

Mit ér az életed, ha nem közös-élet?
Nincs más élet, csak ami közösségben,
és nincs közösség ISTEN dicsérete nélkül.
A remete, ki magában elmélkedik,
Kinek a nap s éj ISTEN dicséretét zengi,
Az Egyházért imádkozik, amiben Krisztus öltött testet.
És ti most különülten éltek, szűk kis utakon,
Szomszédjával senki sem törődik,

Hacsak nem kellemetlenkedik túl sokat,
Autókon száguldoztok oda s vissza,
Ismertek minden utat, de sehol sincs otthonotok.
Ha még együtt utaznának a családok:
De minden fiúnak saját motorkerékpárja van,
És lányaitok pótüléseken ülnek.

Sokat kell rombolni, sokat építeni, sokat javítani;
Ne késlekedjünk hát, időnk és izmunk ne fecséreljük;
Vessünk vályogot, véssük a követ, .
A kovácsműhelyben ne hunyjon ki a tűz.

Részlet a "The Rock" (A szíkla) című drámai költeményből

(Fordította Ferencz Győző)
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