mozog, vagyis a 28 millió 5%-a. A rendszeresen templomba járók száma még ennél is kevesebb. Évenkint több és több templomot adnak el, zárnak be, vagy
bontanak le.
Az angol egyház tehát vagyona, állami védettsége, hivatalos és alkotmányjogi
helyzete ellenére, vagy éppen ezért (ami vitatható), lényegében egy valaha keresztény, a keresztény tradíciókat sok mindenben ma is tiszteletben tartó, de az.
egyház szempontjából nézve úgynevezett "pogány" környezetben élő "kisded nyáj".
Ezt felismerve akar történelmi terheitől felszabadultan összefogni a többi alapjában véve hasonló helyzetben lévő keresztény közösséggel, például az angliai
római (mint erősen hangsúlyozzák: "vagyis nem angol") katolikusokkal s a többi csoporttal.
A kereszténység kisebbségi helyzetének világos felismerése az uniós törekvések fő mozgatója Angliában is. A rövidesen a parlament elé kerülő törvényjavaslat pedig azért nem okoz már országos feltűnést, mert - az angol tömegek s.
képviselőik teljesen
érdektelenül ; sem nem ellenségesen. sem nem lelkesen tekintenek a történelmi egyházakban megtestesült kereszténységre.
Igy volt talán régen is. Most azonban az egyházak rádöbbentek felelősségük
re; önfenntartási érdekeik is így parancsolják és terheiktől holmegszabaditva.
hol szabadulni akarva, újra mísszíós munkába szerétnének kezdeni. Azokban az
országokban is, amelyekben eddig az első helyen ültek a királyok lakomáin.

RADÓ GYORGY VERSEI

Sseretet
Mindenki érted hal meg.
Abban az óriás-computerben,
amelyet úgy hívnak: VILAG
a valószínűség törvénye szerint
minden percben X ember hal meg,
tehát amíg te élsz, mindenki,
aki meghal, teérted hal meg;
Szeresd őket,
mert az áldozat: szeretet,

És ha majd eljön a te órád,
te fogsz meghalni mindenekért,
akik utánad életben maradnak.
Szeresd őket is,.
mert az áldozat: ezeretet.
A szeretei csodát tesz,
mert csupán általa válik
computernél, gépnél többé
az, amit úgy hívnak: VILAG.

Bo,.otvaéles híd
Sziiletés és halál között
borotvaeles híd az élet.
Gyorsabban, lassabban nem járhatsz
rajta, míg végét el nem éred.

Attól, hogy elsőt ordítunk,
mígnem nevünk fejfánkra
igazság s hazugság között
járjuk az élet éles hídját.

írják,
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