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4) A mi magyar világunkban és századunkban a Szent Pál-i
értelmű hitet, nagyjaink közül, alighanem Babits Mihály testesíti
meg igazán. Ó, aki csodálta, s hősének tekintette Ágostont, a
me~érőt, a megtért térítőt.

Am nála is mélyebb vonzódással szólt a hit vállalása, szüksé
ge, igazsága és a felvilágosodás ateista válfajának bizonytalansá
gai között küszködő, vergődő Pascalról. aki végül mégiscsak az
előbbinek adta szívét és elméjét.

Schopenhauert is hosszan dicsérte Babits, ám éppen azért,
mivel az ragyogó írásművészetével. akaratlanul is, azt bizo
nyította, hogy minden csupán laikus létmagyarázat és erkölcsi
ség eleve kudarcra van ítélve, és szükségszerűen pesszimiz
mushoz vezet. Azaz inkább vállalható a Pascal-szerű küszkö
dés, mint akár az ateistán aufklárista. akár bármifajta pusztán
materialisztikus lét- és világmagyarázat, erkölcs- és magatartá
salakitás.

Állunk
keresztjeink tövében

"Mert egy gyermek születik nékünk,
fiú adatik nékünk és az uralom az tí vállán lészen,

és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, ertís Istennek,
örökkévalóság Atyjának, békesség fejedelmének"

(Ézsaiás 9,6)

Sokan vagyunk másodrendű állampolgárok e hazában, akik nem
szolgáltunk és nem árultunk el senkit, mert nem pénzre és hata
lomra vágytunk, hanem önnön etikánk szerint próbáltunk tisztes
séggel dolgozni. Meghurcoltak, megaláztak, némaságra ítéltek
bennünket, csak egyet nem vehettek el tőlünk: a HITÜNKET. Mi
közben a csillagok háborúja dúlt, a mi szemünk előtt a betlehemi
csillag ragyogott, s miközben a szolgák új uraiknak szolgáltak a
régi gazda gyalázásával, mi a Heródesek és Pilátusok között a
megjövendölt Gyermeket vártuk.

Állunk keresztjeink tövében.
Keresztjeink, melyek összekötik az Eget és a Földet,
az Idtí és az Örökkévalóság középpon tjai.
Keresztjeink, a ketttís szövetség:
Ég és Föld, Isten és Ember között.
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PÁKOZDI ISTVÁN
egyetemi lelkész

Állunk keresztjeink tövében.
Jézus szűletésének 2000. évfordulóján nem csak magunkkal,
de kereszthalálával és föltámadásával is szembesülnünk kel/.
Megmaradunk-e?
Keresztjeink megmaradnak-e?

Állunk keresztjeink tövében.
Kétségeink közepette, hitünk és rövid életünk mulandósága ellen
az 15 szavait kiáltjukfeléje:
És bocsásd meg vétkeinket,
Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkez15knek.

Állunk keresztjeink tövében.
Isten irgalmazzon mindannyiunknak,
hogy Krisztus keresztje alatt testvérek lehessünk egykoron.
Mindannyiunkért imádkozunk, meri nem veszhet el senki kozűliink,
oly kevesen vagyunk...

Állunk keresztjeink tövében.
A föltámadás reményében hisszük, hogy
"... a keresztrI51 való beszéd bolondság ugyan azoknak,
akik elvesznek,
de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje!"

(Pál 1. levele aKorintusbeliekhez 1,18)

Táskarádió
Válaszom meglepő: egy kis, fekete táskarádió. Igen, ez alapozta meg
személyes boldogságomat sok évtizeddel ezelőtt, egy ötvenes évek
végi, hatvanas évek eleji karácsonyestén. Szüleim szegények vol
tak, éppen hogy önálló bérlakáshoz jutottak, amikor sokszori pirí
tós-zsíros kenyér és tea vacsorák után ránk köszöntött egy várva
várt szenteste. Ekkortájt igen érdekelt a technika, főként a diódás
rádió működése, amelyet elegendő volt az ereszcsatomához illesz
teni, és egy fülhallgatóban máris megszólalt a Kossuth Rádió (oly
kor együtt a Petőfivel, de ez minket, gyerekeket egyáltalán nem
zavart). Mivel a fülhallgató a szomszéd pajtásomé volt, a dióda
pedig szintén kölcsön volt nálunk, levelet Írtam a kis Jézusnak, és
benne ezeket a műszereket kértem: 1 db dióda, vékony kábel és 1
db fülhallgató... Aztán vártam. Az ominózus napon, tudom, egész
nap nem ettem. Este azután megnyílt a belső szoba ajtaja, gyertya
fény, csillagszóró, karácsonyfa, dobozok... Imádság, ének után ke-
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