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Pável Márta
Hogy ne kövessünk el vétkeket embertársaink ellen
Idősek és fiatalok viszonya
/Amiket leírtam magam is tapasztaltam: tanárként,
segélynyújtásban, vagy szülőként./

lelki-

Van egy természetes sor, amiből a jogok mellöl a kötelességek már
hiányoznak:
Előbb a szülő feladatairól: a születéstől a felnevelésig. A szülők
gondoskodnak az életben tartásról, a neveltetésről, a kitanításról, üdültetésről, majd
segítenek lakást venni, az életbe gyökeret verni.
A fiatal elfogad mindent, amit a szülő kínál vagy kínálni tud, vagy csak szeretne, mert
nincs többre módja. A gyermek minél szélesebb körbe kerül, annál inkább viszonyítgatni
kezd, melyik társának megy jobban. S mivel ma nagyon nagy a sznobság, kiéleződöttebb
ez a dolog. S ha gyermek nem márkás cuccokban jár, gyakran előfordul hogy a többi
kinézi. Ha nem úgy nevelték, hogy elfogadja, hogy ez nem lényeg, ha nem elég benne a
szeretet, ha nem tiszta a lelke, és nem elég hálás a gyermek, akkor elégedetlenkedik, sőt
akár leírja a saját szüleit, „csak ennyire voltatok képesek”.
De ne rohanjunk ennyire előre.
A gyermek növekszik, iszonyú sok hatás éri, és ez befolyásolja az erkölcsi milyenségét is.
Sordöntő lehet a barátok, haverok minősége, az iskola szintje stb. Lassan, amit a szülő
addig nevelt – ha nevelt, mert ma rengeteg neveletlen fiatal van, akik csak úgy nőttek mint
a bozótosban a bokrok –, módosulhat vagy így vagy úgy, de ebbe nagyban belejátszik a
gyerek qulitása is.
Van egy fogalom, ami kiveszni látszik, ez a hála. Már a mai szülők esetében is egyre
kevésbé él a saját szüleik felé, és az átadandó példa már negatív. De azért még maradt
egy hálás kisebbség is.
Miért kellene hálásnak lenni? Sokszor hallom, „nem én akartam megszületni”. (Valóban
nem Te akartál….?) Vagy „ha ők akartak, itt van, lássanak el”. Vagy „van elég pénzük,
több is mint nekem, legyenek boldogok vele, de engem hagyjanak békén élni. Majd
időnként meglátogatom őket, és nyomok erősen szelektált morzsákat az életemből, annak
is örülni fognak, hiszen amúgy sincs már elég információjuk rólam.” Ez az utóbbi nézet,
vélemény kezd általánossá lenni, ami rendkívül sajnálatos. Igaz, joguk van a fiataloknak a
saját titkaikhoz, életükhöz, de akik eddig elsegítették, mindent odaadtak, azoknak is járna,
hogy ne kivetettek legyenek egy lelki pusztába, akinek kegyelemből néha odavetnek egykét „morzsát”, és akik valójában szeretetlen megnyilvánulásokban, magányosan élnek.
De ott vannak az egyéb nevelők, tanárok stb. Feléjük is fontos lenne a hála, de a mai
diákoknak eszükbe sem jut. Ma úgy gondolják, ez a szakmája, kap fizetést, és ennyi. Hát
nem ennyi, a tudás és a nevelés, a szeretettel növelés két dolog, s az utóbbit nem lehet
tanulni, azt szívből kell tenni.
S ha rosszul nyúlunk a szülőkhöz, nevelőkhöz, elmegy a kedvük az egésztől, nem látják
értelmét, hogy a kötelező tananyag mellett a lelküket is kiadják. Lassan az oda-vissza
viselkedés miatt, ott tartunk, hogy szívtelenné válik az egész társadalom.
A hála sokszor kötelességi szinten, lélek nélkül történik, ami a szívét-lelkét kiadó szülőnek
néma könnyeket okoz, s semmit sem tehet.
Másik kérdés, tudnak-e a szülök, a nevelők, az idősek úgy viselkedni, hogy a jószándékú
fiatalnak vonzó legyen. Sajnos itt is bajiok vannak, mert már ők is olyan viszonyok közt
nőttek fel, hogy ez nem nevelődött beléjük. A fiataloknak viszont nem kellene őket
kiiktatni az éltükből, a sarokba lökni, „jól van, mit ugrálsz”, „örülj ,ha menni tudsz”. Vagy
ilyeneket hallani: „mit akarja nekem osztani az észt, én önálló vagyok, meg vagyok nélküle
is”. Az sokszor a fiatalabbnak eszébe sem jut, hogy ez az idősebbnek életben tartó tény,
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hogy ő is kell, egy cél, hogy átadja amit tud: a bölcsességével, megfigyeléseivel stb.
segíthessen, így fontosabbnak érzi magát, mint egy sarokba lökött rongy.
Megfigyeltem; egy jól előadott, igazi, régi tanulságos történet nagyon nagy hatással lehet
a fiatalokra. Másik kérdés beszélgetnek-e egymással a nemzedékek. Van amikor az
idősebb nagyon szeretne jó pár dolgot elmesélni, átadni, de a fiatal nem ér rá. De az is
előfordulhat, hogy a fiatal szívesen elmondaná a napi dolgokat, történéseket egy
szülőnek, nagyszülőnek, ha érdeklődéssel meghallgatná. Pedig ezek a beszélgetések
rendkívül fontosak és meghatározók lehetnek az életükben.
Régen, amikor egy fedél alatt éltek a szülökkel, nagyszülökkel sokszor a dédszülökkel is,
sokkal telítettebb volt a lelki élet, óhatatlanul is átmentek azok az infók is, amik később
aranytartalékká váltak. A bölcsesség, az egymáshoz való szeretetteljes viszony mind a
motiváló erő volt. De a kis lakásokkal és a köztük lévő sokszor pár száz km kivett minden
családi kohéziót.
Egymáshoz való viszony: fiatalok és idősek
Kölcsönös szeretet és tisztelet kellene. Nézni kellene a kifáradt, már mindent odaadott
idősebb szülő, tanár stb. lelkiségét, ahogy vágyik egy kis könnyebbségre, vidámságra,
hogy vele is legyenek a fiatalok, hogy akár bohóckodhasson velük. Ez igen sokszor nem
valósul meg. Sok fiatal úgy gondolkodik; minek, nincs időm rá, én önálló vagyok, nem kell
nekem senki beleszólása, tanácsa, főleg nem, hogy a hátamon púp legyen. A durva,
tapintatlan elutasítás – amikor jelzi az idősebb, hogy részt szeretne venni abban az
életben, amit ő is, igy vagy úgy, de elősegített…–, az idősnek nagyon összetörő és
fájdalmas. Mikor ezt megélik olyan, mint egy ostorcsapás, amit a nyitott, vágyakozó
szívükbe vágnak bele. Ebbe szinte beleroskad, és előbb öregszik mint kellene, hiszen
fokozatosan, kegyetlenül tudatosítják vele, rá már nincs semmi szükség , minek is kell
tovább lennie.
Ha a szülő el szeretne menni gyermekéhez vagy unokájához, anonim módon jelzik felé:
pár nap elég lesz belőle. Sokszor mondják is, menjen haza, jobb neki, hiszen egész nap
nincsenek otthon, mit is csinálna egyedül, mikor otthon a szomszéddal tud beszélgetni.
Ja, de nem a szomszéddal akarna, hanem a saját vérével, akik meg nem akarják.
Nos, ez hálátlanság, eszébe sem jut a felnőtt „gyereknek”, hogy a mamának, papának
este elhangzó egy-két mondat is a világot jelentheti. De sokat nem mondanak előtte
semmit sem, nehogy kombináljon, rágódjon rajta…, netán kérdezzen…, az idegesítő, mert
még beszélni kellene a szülővel…! Inkább amit lehet, elhallgatnak. Így megy ez
manapság.
Mi a teendő?
A fiatalok gondolkozzanak el ezeken a sorokon. Egy
biztos, a feldobott kő leesik, vagy másként a bumeráng
visszatér. Ki mit tett, utol fogja érni előbb vagy utóbb, de
biztos lehet benne mindenki, hogy nem kerülheti el tettei
gyümölcsét.
Az időseknek magam csak Istent tudnám ajánlani. A lelki
megkeseredés nem lehet cél, és nem is hasznos, rövidíti
az életet. Mivel tenni már semmit nem tudnak, a dolgok
megváltoztatása már lehetetlen, de a találkozó Istennel
egyre közelebb van, így teljesen felé kell fordulni, mert
Nála van a béke, a nyugalom és az öröklét.
Sík Sándor vers részlet
II. A csendességről
Ülj mellém, Uram, jöjj és fogd meg csendesen
Türelmetlen, ideges két kezem.
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Szűnjenek egyszer fogni, motozni, írni, alakítani.
Kulcsolódjanak nyugalomra békén,
Legyenek egyszer magukért és érted.
Jöjj, csókold meg a szememet, hadd szűnjék egyszer nézni és kutatni,
Csukódjék nézni békén befelé,
Látni magát és téged.
….

Márkus Edit
A siker titka
A Forbes magazinban olvashatunk arról, hogy a sikeres emberek
szerint a legfontosabb dolog az életben az idő. https://forbes.hu/legyeljobb/a-sikeres-emberek-szerint-ez-a-legfontosabb-dolog-az-eletedben/
Első hallásra talán meglepő, de a cikk írója sorra megmagyarázza, miért
az idő kerül ki győztesen. Az egészség, a barátság mind elveszthető, de
vissza is kapható, míg az idő csak múlik, s ha nem használjuk ki, örökre
elveszik. Arra bíztat minket, hogy minden másodpercben legyünk
tudatában az idő értékének, s ha valami felesleges dologra kényszerítenek minket, akkor
abból mihamarabb szabaduljunk: töménytelen mennyiségű email elolvasása, feleslegesen
hosszú megbeszéléseken való részvétel, stb. Az emberekre szánt időnket is osszuk
tudatosan be, szól a jótanács, így haladhatunk a saját dolgainkkal.
Vizsgáljuk meg közelebbről, mit tanulhatunk a sikeres emberektől. Elsőre meglepő
ez a nagyfokú tudatosság, de ha jobban belegondolunk érthető is, hiszen egy célra
orientált ember mindent ennek a célnak megfelelően rendez be az életében. Az idő is
elillan, s nagyon sok az elvesztegetett pillanat az életünkben, ez is biztos, s ezt legkésőbb
halálunk órájában át fogjuk látni. A keleti felfogás szerint meghatározott lélegzetszám áll
rendelkezésünkre az életünkben, s ha ezt elfecséreljük, s csak átpihegjük az életünket,
akkor nem tudjuk elvégezni a feladatunkat, mert idő előtt meghalunk. Az idő múlása
nyomasztólag hat ránk, mert úgy érezzük, hogy rohan az idő – főleg, ha éppen boldogok
vagyunk.
Így azt állapíthatjuk meg, hogy igaza van a sikeres embereknek, tényleg nem
mindegy, mire használjuk, és hogyan gazdálkodunk az időnkkel. Az a fajta tudatosság,
amivel az életüket élik követendő példa… csak egy valamit kell nagyon jól
meghatároznunk: az életcélunkat. Ha csak önös érdek mentén alapozzuk meg a legfőbb
célunkat, ha csak az anyagi világban való önmegvalósítás és kiteljesedés a cél, akkor ez
az egész tudatosság kárba veszett, az a sok tehetség mind hiába való volt. Akkor az az
élet mind csak látszatsiker. Elmúlik, ahogy az idő is. A másokra szánt idő pedig igenis
értékes! Az ember társas lény, s azért is vagyunk, hogy másokon segítsünk, főleg, ha
megtaláltuk a végső célunkat. Amilyen mértékkel mérünk másoknak, olyannal fognak
nekünk is mérni.
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Felmerül a kérdés azonban,
hogy találhatjuk meg az igazi
célunkat, ki fogja megmondani,
hogy az tényleg egy jó cél, hogy
azért érdemes
élni. Szavak
szintjén a keresztény vallás
megadja a választ: hazajutni
Istenhez. Ezt a célt azonban nem a
szavak szintjén kell megtalálnunk,
hiszen ez így csak üresen csengő
frázis, talán a mai világ szemében
még nevetséges butaságnak is
tűnhet. Nem! Le kell fúrnunk a
lelkünk mélyébe, ott meg kell
találnunk azt a csendet, ami el
kezd
hozzánk
beszélni. Ami
belekóstolni enged a Végtelenbe, Salvador Dali: Emlékek állandósága
ami mintegy szellő suhan el előttünk, fellebbentve a fátylat a Valóságról. Amikor zsigerileg
érezzük, hogy nem lehet más a célunk, mint ebbe a Transzcendenciába való visszatérés.
S ha tovább figyeljük magunkat, rájövünk, hogy ez az Ismeretlen egyáltalán nem
ismeretlen, feldereng bennünk a régi ismeretség, s tudjuk akkor már, hogy innen egyszer
”régen” eljöttünk, s így nem is marad más a célunk, mint ide visszajutnunk. Egykor
eltékozoltuk ezt a kincset, ami a miénk volt: s most, tudatos emberek lévén
visszaszerezzük azt.
Ahogy haladunk az úton a célunk felé, rá fogunk jönni, hogy nem is a miénk a Kincs,
hanem mi vagyunk az övéi. Mindenkinek sikeres hazatalálást kívánok!

Oroszi Kuzmich Kinga
Hol marad a gyerekkor?
Tudom, hogy ma már senki nem akad fenn azon, hogy milyen rohanó
világban élünk, senkinek semmire nincs ideje, mindenki túlhajtott. Ez már
nem is újdonság, nem is megrázó senkinek. „Jobb, ha hozzászoksz, ez
már csak így van”, és hasonló frázisokkal intézik el, ha valaki esetleg szót
emel ez ellen. Márpedig én most szót fogok emelni, mert azt már végképp
túlzásnak érzem, hogy azok után, hogy egy szülőnek a mai világban
gyakorlatilag semmi ideje nincs a gyerekeire, ha teljes állásban dolgozik
(plusz a túlórák), ezek után már a gyerekek életét is ehhez igazítjuk, és törvényileg
szabályozzuk. Nem elég az egész napos iskola, mikor az az alap, hogy a gyerek 5-ig
legyen az iskolában, mert a szülei úgyis dolgoznak, meg sem tudnák oldani, hogy
vigyázzanak rá; nem elég, hogy töltelékórákkal tömik tele az órarendet, a tananyag meg
akkora, hogy képtelenség végezni vele, a tanár és a gyerek is belerokkan; de még az
óraszámokat is addig emelik, hogy már gyerekkorban megszokjuk, hogy az a normális,
hogy totál fáradtan, teljesen kifacsarva érkezz haza, és ilyen állapotban kezdj bele az
otthoni teendőidbe.
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A lépcsőzetesen bevezetésre kerülő tanterv szerint ugyanis a következő tanévtől
egy tízedikes gyereknek 36 a heti kötelező óra száma, ami heti négyszer hét és egyszer
nyolc órát jelent, így, ha minimális házi feladatírással, tanulással számolunk, egy ekkora
gyereknek már gyakorlatilag annyit kell dolgoznia, mint egy teljes állású felnőttnek. És
akkor még vannak különórái is. És hol marad a pihenés? Hol marad a gyerekkor? Mikor
van ennek a gyereknek ideje és ereje, hogy azt csinálja, amit szeret, ami örömet okoz
neki? Az ilyen életmód felnőttként is hamar katasztrofális következményekkel jár, a
gyerekekből pedig rövid úton
csinál
zombit,
könnyen
befolyásolható,
életkedvet
elvesztett rabszolgát, aki már
nem szólal fel, ha felnőttként
is ugyanígy kell robotolnia.
Ugyanakkor kódolva van
ebbe a rendszerbe, hogy az
egészséges szabadságvágy
okán kibúvókat keres, és ott
használja ki a kiskapukat,
ahol csak lehet. Nagyon
remélem,
hogy
nem
rosszindulat,
csupán
a
gondolkodás teljes hiánya
eredményezte, hogy ez a
szabályozás létrejöhetett, és
remélem, hogy rövid úton
eltörlik, hogy emberségesebb
körülményeket biztosítsanak
gyerekeinknek.

Szeibert Márton
Intelligencia
Az ember általában büszkén külön kategóriába sorolja magát az
állatoktól mondván, hogy az ember tudatosabb, értelesebb,
intelligensebb. Mit is értünk ez alatt? Például, hogy ha az ember éhes, és
finom ételt lát egy átmászhatatlan kerítés túloldalán, akkor igyekszik
alternatív útvonalakat keresni, valami megoldást arra, hogy az ételhez juthasson, például,
hogy szisztematikusan halad a kerítés mellett egy irányba, reménykedve abban, hogy
valahol majd megtalálja a bejáratot vagy a kerítés végét. Egy kutya például nem biztos,
hogy képes erre. Ha már ismeri a területet, és már járt az elkerülő úton, akkor
természetesen a kutya is körbe fog rohanni, de egy ismeretlen terület esetén jó eséllyel a
csak néhány méteres zónában mozogna, és jobb esetben is csak arra jutna, hogy
megpróbál lyukat ásni a kerítés alá. Elég gyenge példa volt, de általánosságban azt lehet
mondani, hogy az embernek van képessége arra, hogy a problémát távolabbról vizsgálja
meg, és a probléma gyökerére keressen megoldást. Ha az intelligenciát úgy definiáljuk,
ami egy olyan valami, aminek révén szélesebb látásmóddal, a probléma gyökerét mélyebb
szinten tudjuk megtalálni, akkor ez azt jelenti, hogy a legintelligensebb lény az, aki a
gyökérokokat, az okok okait is képes átlátni. Mire gondolok? Például ha sebes a
homlokom, akkor tudhatom, hogy ennek az az oka, hogy tegnapelőtt szerencsétlenül
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lefejeltem egy faágat. De tovább is mehetek az okok láncán, miért fejeltem le? Mert
sétálás közben lefelé néztem, és nem vettem észre, hogy fejmagasságban az út fölé hajlik
egy faág. De miért néztem lefelé? Mert el voltam keseredve valami apróság miatt. De miért
keserített el egy ilyen apróság? Hiányzik valami lelki többlet az életemből, valami
stabilitás? … Nem folytatom ezt a gondolatmenetet. Ebből viszont már látható, hogy miért
vallom azt, hogy az élet legfontosabb kérdései, a transzcendens egzisztenciális kérdések
azok, amikre választ kell keresnünk, és azok az emberek intelligensek, akik ezt a
legáltalánosabb és legmélyebb megoldást tárják fel az életük során. Úgy hiszem, az ember
intelligens lény, mert transzcendens. Ha elveszítjük ezt, ha nem foglalkozunk a lélekkel,
akkor egy szinttel közelebb kerülünk a pusztán ösztönlényekhez, ami önmagában még
nem lenne baj, de ezzel egy szinttel távolabb kerülünk a boldogságunktól, Istentől.
Legyünk tehát egyre intelligensebbek, egyre lelkibbek, és kutassuk a valódi okokat! Ehhez
bátorság kell, mert ha megtaláltuk őket, az változtatást és elköteleződést kiált, és ezt az
ember érzi belül, és általában erre nem hajlandó. Tehát ne csak keressünk, hanem
legyünk bátrak megtalálni azt, amit keresünk!

Pável Márta
Széteső pártok
Megvallom nem fáj – sőt vigyorognom kell –, hogy szétesnek, az
jobban fájt volna, ha ezek a békétlen, koncepciótlan népségek
hatalomra kerültek volna. Elmondhatjuk, Isten velünk van, hogy ez
nem így történt. Úgy látom, akinek nincs egy ideológiája, nincs elég
gerince
– habár
a politikusoké
azért hajlékony, mint
tapasztalhattuk…–, hite és nem tudja mit akar, az egybe maradni sem
tud.
A Jobbikban ami megy, az egyenesen szánalmas. Sajnálom Duró Dórát és társait, mert
bennük még volt az eredeti JOBBIK-hoz valami hűség a Vona szélkakasságával
ellentétben, na most lakolnak. Nagyon szorítok nekik, hogy alakítsanak a becsületesek egy
új JOBBIK-félét, és a többit hagyják magukra, úgyis lesüllyednek. Ahol az ideológián léket
vernek…, ott nem sok remény van a
győzelemre.
Az MSZP is sajnos haldoklik,
szerintem Gyurcsány csak arra vár,
hogy a kutyája után őket is
temethesse, és az övé lesz a főszerep.
Remélem, Isten ezt nem hagyja, mert
eleget rombolt eddig is, meg kellene
szűnnie.
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Rizmayer Péter
Eckhart mester olvasása közben
Eckhart mester (kb. 1260 – 1328) a középkor egyik legjelentősebb
keresztény misztikus gondolkodója. Domonkos-rendi szerzetes volt, műveit
német és latin nyelven írta. Nemrég elkezdtem olvasni válogatott
prédikációit Schneller István fordításában. Az alábbi rövid írásban néhány
rövid gondolatot, párhuzamot írtam le, amelyek a mű olvasása közben jutottak eszembe. A
dőlt betűs idézetek a kötetből származnak.
„A mesterek azt mondják, a lét és a megismerés teljesen egyek, mert ami nincs, azt nem
lehet megismerni; s ami leginkább léttel bír, azt lehet a leginkább megismerni. Mivel
Istennek túláradó léte van, ezért minden megismerést meghalad.”
Ami van, az egyedül Isten. Minden teremtmény létből és nemlétből tevődik össze. A
nemlétet nem lehet megismerni, így a teremtményeket nem lehet megismerni. Egyedül
Isten megismerése lehetséges, mert Benne nincsen nemlét. Azonban a fenti idézet utolsó
mondatában foglaltak alapján Isten megismerése lehetetlen. Fentiek alapján adódik a
kérdés, lehetséges-e megismerni egyáltalán.
„Ha a szellem ebben az erőben mindig Istennel egységben van, az ember nem képes
öregedni…”
Nemrég hittanórán beszéltünk arról, hogy lehet, hogy az öregedés is – mint sok minden
más – ránk van szocializálva. Itt nem az öregedés természetes folyamatáról van szó,
hanem a pl. sokszor ezzel járó szellemi leépülésről. Ez utóbbi egyáltalán nem szükséges,
és nem is szabad hagyni, hogy megtörténjen velünk. Ahogy az Eckhart mestertől vett
idézetben is szerepel, ha valaki Istennel egységben van, nem képes öregedni. Jó példa
erre Avilai Szent Teréz, aki kora előrehaladtával semmit nem veszített Istenért való
tettrekészségéből, zsenialitásából, sőt. Öregségében is friss és fiatalosan szép maradt.
Belső harmóniájának titka azokban a szavakban rejlik, melyekkel magát szokta bátorítani:
,,Semmitől ne félj, semmi meg ne rettentsen. Minden elmúlik. Egyedül Isten marad
ugyanaz. A türelem mindent elér. Ha Isten a tiéd, semmid nem hiányzik: Isten egyedül
elég!''
„Lássátok hát, és hallgassatok ide! Olyan egy
és egyszerű ez a „váracska” a lélekben,
amelyről beszélek és amellyel az a
szándékom, hogy minden más módozat fölé
emeljem, hogy az a nemes erő, amelyről
beszéltem, az sem érdemes arra, hogy
akárcsak egyetlen egyszer, egy pillanatra
ebbe a váracskába betekintsen. (…) Ezért
pedig: ahhoz, hogy Isten ide betekinthessen,
minden isteni nevével és személyes
tulajdonságával
kell
fizetnie;
ezek
mindegyikét kívül kell hagynia, hogy oda
betekinthessen. (…) Lássátok, ahogy ő egy
és egyszerű, úgy jön ebbe az Egybe, amit itt
a lélek váracskájának hívok, másképpen
semmi módon nem jön ide be; csak így jön
be és van itt. Ezzel a részével hasonlít a lélek
Istenre, különben nem. Amit mondtam
nektek, az igaz; erre hívom tanúnak az
igazságot, és adom a lelkemet zálogul.”
Ahhoz, hogy a lélek egyesülni tudjon Istennel,
mindentől meg kell tisztulnia. Ebbe a lelki
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„váracskába” semmilyen forma, tulajdonság, érzés, gondolat nem jut be. Az Istennel való
egyesülés teljesen kiüresedett állapodban történhet meg. Érdekes, hogy Szent Teréz
ehhez hasonló képet, a belső várkastélyt választotta a lélek leírásához. Persze különbözik
is a kettő, hiszen Eckhart mester csak a lélek egy részét hívja így, míg Szent Teréz az
egész lelket hasonlítja a belső várkastélyhoz, továbbá valószínűleg azért választotta ezt a
képet Eckhart mester, mert a vár hegyen, magaslaton van, vagyis mintegy a lélek
„legtetején”, ahova nehéz eljutni, míg Szent Teréz inkább a lélek belseje felé haladásként
írja le az utat Istenhez A belső várkastély című művében. Mindez persze a lényeget nem
érinti. Szent Teréz a VII. lakás II. fejezetében így ír: „Ezekre a lelkekre tehát
hasonlóképpen kellett hatniok s mivel már meg volt bennök a kellő előkészület, bizonyára
megtisztították őket minden anyagiságtól, úgy hogy nem maradván meg bennök más, mint
a tiszta szellem, ilyen mennyei frigy útján egyesülhettek az örök Istennel. Hiszen
kétségtelenül igaz, hogy mihelyt a mi lelkünk teljesen megszabadul mindattól, ami
teremtmény s így Isten iránti szeretetből üres lesz, az Úr azonnal Önmaga tölti azt be.”
Fentiekből jól látható, hogy az igazi misztikusok kortól stb. függetlenül ugyanazt
tapasztalják meg. Isten nem változik. Ebből az is következik, hogy ha ma valaki kellő
elhatározottsággal rálép erre az útra, és kitart, Isten segítségével képes lesz lelki
adottságaitól függően az út egy részét vagy az egészet az Istennel való egyesülésig
megtenni. Az biztos, hogy megváltozik az élete, elkezd igazán élni és olyan csodákban
lesz része, amelyeket soha nem is gondolt volna. Isten mindenkit segíteni fog az úton,
mert mindenkit hazavár, Önt is, kedves Olvasó. Fontos még, hogy aki rálép erre az útra,
annak szüksége lesz egy jó lelki vezetőre is, aki jártas ezekben a dolgokban. Engedjék
meg, hogy ezúton köszöntsem Pável Márta lelki vezetőnket 70. születésnapja alkalmából,
megköszönve a közel 30 éve tartó lelki vezetését, mindazt a csodát, amelyben általa
részesülhettünk, Isten valóságát, amelyet megmutatott nekünk.
Budapest, 2018. 05. 28.
Lelkiségi rovat
Pável Márta
Vanyó László Apostoli Atyák
kivonat
IX.
JÁNOS APOSTOL, akit Jézus leginkább szeretett, Zebedeus fia, Jakab apostol testvére volt, annak a Jakabnak, akit Heródes (Agrippa)
az Úr szenvedése utáni időkben lefejeztetett. Ő írta az időrendben legkésőbbi
evangéliumot, erre őt az ázsiai püspökök
kérték Kerinthosz, meg a többi eretnek ellen, de leginkább
az ebionita tanítás leküzdésére, mivelhogy ők azt állítják,
hogy Krisztus Mária előtt nem létezett. Miattuk kényszerült
elmondani az ő isteni születését, de más dolgok is indokolták evangéliumának megírását, mégpedig az, hogy amikor
elolvasta Máté, Márk és Lukács könyveit, először is igazolta a szövegek történeti hitelét, alátámasztotta, hogy igazat
mondottak, de csak egy esztendő történetét állította össze,
melyben Krisztus – János bebörtönzése után – szenvedett.
Elhagyta tehát azt az évet, melynek eseményeit a többi elbeszélte, s melyek a megelőző időkben történtek, mielőtt
János börtönbe került volna, amint ez egészen nyilvánvaló
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azok számára, akik az evangélium négy kötetét figyelmesen olvassák.
Mindez feloldja azokat a nehézségeket, és elbeszélésbeli különbözőségeket, amelyek a János szerinti és a többi evangélium között vannak; evangéliumán kívül egy levelet
is írt még, melynek kezdősorai: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel
láttunk, és amit kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjéről”; ezen levelét minden egyházhoz
tartozó tanult férfiú elfogadja; a másik kettőt viszont, melynek kezdősorai: „Én, az öreg, a
kiválasztott úrnőnek és gyermekeinek”; valamint: „Én az öreg, kedves Gajusomnak, akit az
igazságban szeretek” – János presbiternek tulajdonítják, akinek síremléke még ma is megtalálható Efezusban; bár egyesek azt állítják, hogy ott egy és ugyanazon János evangélistának síremléke mindkettő; a későbbiekben majd kitérünk arra is, ami róla egyik követőjénél, Papiasznál maradt reánk.
Domitianus tizennegyedik esztendejében, a Néró utáni második keresztényüldözés idején
Patmosz szigetén száműzetésében írta meg a Jelenések könyvét, amit azután Jusztinosz
vértanú és Ireneusz magyarázott.
Domitianus megöletése után, és annak folytán, hogy rendeleteit kegyetlenkedései miatt a
szenátus törölte, Nerva alatt állhatatosan visszatért Efezusba, ahol egészen Trajanus császár uralkodásáig kitartó munkával megalapította az egyházat, és kormányozta azt. Bevégezvén mindent, idős korában, az Úr szenvedését követő hatvannyolcadik esztendőben
halt meg, és ezen város mellett temették el.
Prohászka Ottokár Dominus Jesus 18. o.
… A materializmus történetírója, Albert Lange,
művének utolsó lapjain azt írja: disputálhattok
kedvetek szerint, okoskodhattok napszámba a
fölött, hogy mi igaz, mi nem: a sixtinai Madonna
ellen nem támadhattok, szépségét s báját el
nem tagadhatjátok; az előtt csak térdelni lehet.
Én is azt mondom: disputálhattok a brahminok
bölcsességéről s a klasszikus erőszak eredményéről; kutathatjátok, hogy mi jó, mi rossz:
okoskodástokkal még sem fogtok kiemelkedni
az élet ürességének s ízetlenségének lapályaiból. Az Isten nem így tesz. Ő teremt s tényt mutat: „Ego pono in Sion lapidem.” Mintha azt
mondaná: szép, szép, hogy iparkodtok s dolgoztok, de soha sem képzeljétek, hogy ti vagytok az emberiség sorsának intézői. Ti csak napszámosok vagytok! Műveimről én rendelkezem.
Az emberiség templomához majd én teszek le
alapkövet… majd én ütök le cédrust az élet lagunáiba s én építek rajtuk palotát s tündérkertet; ezt a követ a mulandóság árja ki nem mossa; ezt a cédrust el nem rothasztja, s
„más alapkövet senki sem tehet le”, senki …
Én adok nektek Krisztust!

10

Kertészkedés
Rizmayer Péter
Édesapám kertészeti tanácsai:
A május vége - június eleje, közepe a kerti teendők sokaságát hozza a kertbarátok számára. Fontossági sorrendet nem felállítva, de az alábbiak végrehajtására hívnám fel a figyelmet:
- a levél tetvek és egyéb más rovarkártevők (pl. alma- és szilvamoly) elleni
védekezés nagyon fontos feladat. A levél tetvek a leveleket és a kis gyümölcsöket károsítják (pl. körtelevélbolha), a molyok a gyümölcs belsejét rágják szét és teszik fogyaszthatatlanná az ürülékükkel. Védekezés felszívódó és kontakt szerekkel egyaránt lehetséges.
Kontakt szerként a nyári hígítású mészkénlevet ajánlom. Ez egy bioszer, bár hivatalosan
csak az őszi és tavaszi lemosó permetezéseknél ajánlja a szakirodalom.
- A peronoszpóra és más baktériumos, gombás és
lisztharmat varasodás elleni küzdelmet is folytatni
szükséges kiemelten a szőlő, dió, alma, körte, szilva
vonatkozásában.
- A paradicsomtermesztőknek ajánlom a folyamatos
öntözést, gyomtalanítást, réz hatóanyaggal történő
permetezést, valamint a tápanyag folyamatos pótlását
(levéltrágyázás permetezéssel vagy hígított műtrágyalével történő locsolást).
- A fák gondozásanál fontos a törzs körül kialakított
tányérok gyommentesen tartása, a fák locsolása (a
fajták sajátosságainak megfelelően -mint ismeretes a
dió, körte, alma nagy vízigényű, a szilva, birs, mogyoró
közepes igényű), és a tányérok nyesedékkel történő
takarása. Amennyiben ősszel és vagy tavasszal elmulasztottuk a tápanyag utánpótlást, akkor szükséges a
lombtrágyázás elvégzése.
- Utóbbi időkben gyakran előforduló esemény a nagy
termő sárgabarackfák kiszáradása. Ha a fa levelei rövid
időn belül elszáradnak, akkor a fa gutaütésben pusztult
ki. A teendő, hogy gyorsan kivágjuk, és a helyére 2-3
évig fát ne ültessünk, főleg kajszit ne!
- A fák kímélése és a szép termés egyik záloga, hogy
ahol szükséges és lehetséges, termés válogatástritkítást végezzünk.
- Június hónapban kezdődik a cseresznye és a meggy
érése. Ezek kettős hasznosítású gyümölcsök. Az ízletes gyümölcshús mellett nagy gyógyértékkel bír a szárított cseresznye és meggyszárból főzéssel készített tea.
A pozitív hatások közül csak néhány: fogyaszt, vizet
hajt, segíti a szív munkáját, tisztítja az ér és nyirokrendszert.

11

Pável Márta
Nagytétényi rózsakiállítás
Sajnos késve jutottam ki és rózsák nagyrésze
már elvirágzott, de itt van pár kép, ami ízelítőt
ad, milyen szép volt.
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AQUILA HUMOR

Amíg él a páciens, az őt ellátó orvosnak mindig igaza van. Csak a boncolás és
az érzéketlen kórboncnok szorítja őket a sarokba.
(R. Gordon)
------------------------------------------------------------------------------------Ha már nem változik a betegséged, legfőbb ideje orvost váltanod...!
( P.G. Cesbron)
------------------------------------------------------------------------------------

Ha kevesebbet beszélnénk a betegségekről, az emberek egészségesebbek lennének.
(J. Anouilh)
--------------------------------------------------------------------------------Az orvostudomány már olyan szédítő lépéseket tett, hogy gyakorlatilag nem találni egészséges embert.
(A. Huxley)
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Hirdetményünk, felhívásunk
Kérünk minden intelligens, nyitott embert, aki hazája érdekeit nézi, csatlakozzon
tagnak az AQUILA Párthoz!
Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme miatt
egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni. Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek. Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.
Várjuk a kedves párttársakat.
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