
Holdraforgó
Tóth Krisztinának

Elnézem ahogy forgolódik
s vele fordul a párna

félálomban kitakarózik
homloka helyén pára

nem sok kell hogy árnya elégjen
a holdon túli fénytől

s rájöjjön hogy magamat nézem
egy álom túlfeléről

Tengerkerülő
A szenvedély se jó se rossz
az energia semleges
de lélekké lesz hamarost
amit a test szemügyre vesz
s újrahangolja a világ
frekvenciáit idelent
imádkozik aki imád
istenit és istentelent

a törzs az ág a levelek
antenna fogni az idők
mélyéről az üzenetet
mielőtt a tenger kiköt
s a látványból előragyog
a láthatatlan szerkezet
mint maszk mögül a báb ahogy
szerelmen át a szeretet

sűrű terekbe merülő
amnéziás angyalfiak
létszerész tengerkerülő
holdra forgó embernyi had
a beteg testben ott az ép
a gonoszban dereng a jó
csak csoda van minden egyéb
mágiákus depresszió
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tudni a tudás mit jelent
és mit a mennyek körei
és hány szólamban szól a csend
amely a zenét követi
és megérkezni sehova
és ott maradni semmikor
fényszerzet-fülben zenbona
elvarázs-szívben esz-minor

mindegy miféle gondolat
beszél benned a nyelv helyett
hogy kereszteled orkodat
vagy marasztalod elfedet
közel az üdvök távlata
forró az Isten hűlt helye
hozzá magadban általa
vele igyekszel nélküle
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A VIGILIA KIADÓ ÚJDONSÁGA

HANS JOAS

A hit választása
Milyen jövője lehet a kereszténységnek?

Hans Joas a globális világ összefüggésében jelentkező
vallási folyamatokat és a kereszténység várható jövő-
beli fejlődését vizsgálja könyvében. Bírálja azt a véle-
kedést, hogy a modernizálódás szükségképpen együtt
jár a szekulari zálódással, vagyis a vallás kivonulásá-
val a nyilvánosság színtereiről. Konkrét szociológiai
tények segítségével mutatja be, hogy ez az állítás meg-
alapozatlan és egyoldalú. Másrészt viszont arra mutat
rá, hogy az emberi erköl csös ség nek nem csak vallási
gyökerű moti vációi vannak, vagyis a vallás vissza  szo-
 rulása nem egyen értékű az erkölcs visszaszorulásával.
A kereszténység helyzetének megítéléséhez azt a tényt
választja alapul, hogy a modern társadalmakban meg-
nőtt a választási lehetőségek száma, s ezzel együtt a

hit melletti döntés is csupán az egyik formája az egyéni élet megszervezésének.
Részletesen elemzi a szekularizálódás folyamatát, a modernizálódásról alkotott külön-
böző felfogásokat, vizsgálja a vallás nyilvános szerepének alakulását, a vallás és az erő-
szak viszonyát, s felvázolja, hogy az ezredforduló után kibontakozó tudományos és tár-
sadalmi folyamatok tükrében a keresztény egyházaknak hogyan lehetne megszervezniük
életüket. Árnyalt és kritikus elemzései olyan gondolkodókat is megszólaltatnak, akik ed-
dig kevésbé ismertek Magyarországon. Ára: 2.900 Ft
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